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Vooraf
Gedurende de meer dan zeven jaar waarin ik mij met Uilkema's werk heb bezig
gehouden, heb ik van diverse zijden steun ondervonden. Het is helaas niet mogelijk
om allen die op de een of andere wijze aan dit onderzoek hebben bijgedragen en
daarmee mijn dank verdienen, individueel te noemen; slechts enkelen kan ik hier
persoonlijk vermelden.
Allereerst gaat mijn erkentelijkheid uit naar mijn werkgeefster de Stichting
Historisch Boerderij-onderzoek, en sedert kort ook het Nederlands Openluchtmuseum,
die mij gedurende een zo lange periode de ruimte en vrijheid heeft gegeven om het
onderzoek naar eigen inzicht op te zetten en in alle rust te voltooien. De leden van
de publikatiecommissie van de Stichting, Prof. dr. J.M.G. van der Poel, Drs. J.J.
Voskuil en Prof. dr. ir. R. Meischke, hebben het hele onderzoek met grote persoonlijke
inzet begeleid en zich met bewonderenswaardige blijmoedigheid heengewerkt door
alle stapels papier die ik hen in de loop der jaren deed toekomen. In de vele
stimulerende gesprekken die ik daarover met hen mocht voeren, hebben zij er door
hun diepgaande kennis van de geschiedenis van het historisch boerderij-onderzoek
en aanverwante vakgebieden in hoge mate toe bijgedragen dat ook míjn inzicht in
deze materie geleidelijk werd verdiept.
Van de collega's die aan deze uitgave meewerkten, wil ik allereerst René Peeters
noemen, die niet alleen als documentalist voor een belangrijk deel het
afbeeldingenmateriaal en de vormgeving van het werk heeft verzorgd, maar die ook
op het persoonlijke vlak mijn belangrijkste steun en toeverlaat is geweest. Co van
Kleef, wiens werk bij de Stichting volledig in het teken van het Uilkema-onderzoek
heeft gestaan, heeft geassisteerd bij het persklaarmaken van het werk en er door zijn
loyale inzet toe bijgedragen dat het onderzoek in verhoogd tempo kon worden
afgerond. En ook de directeur van de Stichting, Carlo Huijts, heeft veel van zijn tijd
en energie gestoken in de definitieve samenstelling en lay-out van het werk en in de
organisatorische begeleiding van de publikatie. De bibliothecaris van het
Openluchtmuseum, Herms Lunenborg, is zo vriendelijk geweest zijn vakkundig oog
te laten gaan over de literatuurlijst. Hem en zijn collega Tini Wienhoven dank ik
bovendien voor hun collegiale hulp en grenzeloze geduld bij het opsporen van de
vele, soms curieuze geschriften waarin de Nederlandse boerderijen en hun
geschiedenis in de loop der tijd aan de orde zijn gekomen.
En ook buiten de eigen werkkring hebben velen aan het werk bijgedragen. Mijn
moeder, mevrouw Mevr. I. van Olst-Lewin, verzorgde op professionele wijze de
laatste, tijdrovende, correcties van de tekst en nam als vertaalster de Duitse
samenvatting voor haar rekening. Tientallen belangstellende particulieren en
medewerkers van openbare archieven en bibliotheken, van het Fries Museum, het
kadaster en diverse plaatselijke archieven in Friesland hebben mij waardevolle
informatie verstrekt. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en de Stichting
Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918 stelden hun archieven voor dit onderzoek
open; de Fryske Akademy in de persoon van Dr. J. Frieswijk leverde materiaal uit
Uilkema's landbouwkundige nalatenschap. Grote dank ben ik ook verschuldigd aan
de familie Uilkema en in het bijzonder aan Drs. R.U.J. Uilkema, die uit privébezit
veel aanvullend materiaal voor het onderzoek ter beschikking stelde en informatie
van soms zeer particuliere aard verstrekte. Dat deze omvangrijke en voor later
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onderzoek buitengewoon waardevolle collectie hier uiteindelijk kon worden
gepubliceerd is niet in de laatste plaats te danken aan de financiële steun van de
verschillende in het colofon genoemde instellingen.
Ellen van Olst
15 september 1991
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Inleiding
Al sedert haar oprichting in 1960 bevindt zich in het archief van de Stichting
Historisch Boerderij-onderzoek temidden van allerlei ander documentair materiaal
ook de ‘collectie Uilkema’: een grote hoeveelheid boerderijdocumentatie uit het
begin van deze eeuw. Al dit materiaal (honderden boerderijtekeningen, verscheidene
aantekenboekjes, manuscripten en enkele duizenden foto's van boerderijen uit het
gehele land) werd in de loop van de jaren twintig en dertig bijeengebracht door de
Friese landbouwonderwijzer Klaas Uilkema. Zijn werk bleef echter ongepubliceerd
en het door hem verzamelde documentatiemateriaal, waarvan het bestaan slechts in
zeer beperkte kring bekend was, belandde na zijn dood bij het Nederlands
Openluchtmuseum, dat het op zijn beurt onderbracht bij de Stichting Historisch
Boerderij-onderzoek. Daar werd het visuele deel van de collectie, de documentaire
tekeningen en de foto's, geïnventariseerd en ten dele ook gerestaureerd, en in het
documentatie-archief opgenomen; de rest van het materiaal, met de manuscripten en
aantekeningen, bleef vooralsnog noodgedwongen onbewerkt. Hoewel al bij de
overdracht de wens was uitgesproken dat de collectie door publikatie voor verder
onderzoek toegankelijk zou worden gemaakt, kon hieraan door de vele andere
werkzaamheden van de Stichting gedurende de eerste decennia van haar bestaan nog
geen gevolg worden gegeven. Kort na mijn indiensttreding als wetenschappelijk
medewerkster bij deze instelling, in 1983, werd echter door de toenmalige directeur,
Drs. P.A.M. van Wijk, mijn aandacht gevestigd op het betreffende materiaal, met
het verzoek eens te zien op welke wijze dit toegankelijk kon worden gemaakt en hoe
aan het bestaan ervan bredere bekendheid kon worden gegeven.
Wat de opdracht extra interessant maakte, was het feit dat de verzameling enig in
zijn soort was. Het historisch boerderij-onderzoek stond in het begin van deze eeuw
nog in de kinderschoenen en er was uit deze periode geen vergelijkbare documentatie
voorhanden. Het bij de Stichting ondergebrachte materiaal was het resultaat van een
gigantisch pionierswerk.
Dat de omvangrijke collectie bovendien veel waardevolle informatie bevatte was
al snel duidelijk. Het materiaal bestreek het gehele land en bleek bovendien een zeer
breed scala aan landelijke bouwkunst te omvatten. De tekeningen betroffen behalve
oude en historisch interessante objecten ook betrekkelijk moderne gebouwen; grote
welvarende boerderijen waren afgebeeld naast keuterijtjes, landarbeiderswoningen
en plaggenhutten. Ook de bestudeerde bedrijfsvormen vertoonden de nodige variatie
en behalve de boerderijen zelf waren in de opmetingstekeningen en foto's ook allerlei
bijgebouwen vastgelegd. Al deze gebouwen waren bovendien onderzocht voordat
de naoorlogse landbouwmechanisatie en schaalvergroting hun tol zouden eisen; veel
van wat toen nog kon worden vastgelegd is thans verdwenen, onherkenbaar veranderd
of ingrijpend gemoderniseerd. Daarbij komt dat de boerderijen in Uilkema's tijd nog
grotendeels op de oude wijze werden gebruikt, waardoor het verband tussen indeling
en functie duidelijk zichtbaar was. Hoewel het handwerk ook toen al steeds meer
door landbouwmachines werd vervangen, waren er nog steeds boerderijen te vinden
waar op de oude wijze werd geleefd en gewerkt. Het koken boven open vuur, dat
tevens voor verwarming diende, was vooral in het oosten van het land lang in ere
gehouden en in veel streken werden ook nog wel de bakoven en de rookkast gebruikt.
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In sommige gebieden werd ondanks de inmiddels gevestigde zuivelindustrie nog
boter en kaas op de boerderij gemaakt, waardoor melkkelder, karnmolen en kaasketel
in gebruik konden worden aangetroffen. Op de zandgronden vond men in heel wat
boerderijen nog de oude, diepe potstal, waar het vee in een kuil op de eigen mest
stond. Hooi en graan werden met de wagen van het veld gehaald en tot gebruik of
verdere verwerking als vanouds los opgetast in de schuren of op de zolder van het
achterhuis; op kleine boerderijen werd op de deel nog wel gedorst. En daar, waar
men al wel was overgegaan tot een modernere wijze van bedrijfsvoering, wist men
toch vaak uit eigen ervaring of overlevering te vertellen hoe
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de verschillende ruimten in opzet waren gebruikt.
Over al dergelijke zaken bleek de collectie Uilkema zeer veel informatie te bieden
in de vorm van notities en beschrijvingen bij de veldwerktekeningen. Het was
duidelijk dat bij de documentatie veel aandacht was besteed aan het verband tussen
gebouw en bedrijf. Verder bleek uit de schetsen en notities dat door Uilkema ook de
bouwtechnische aspecten van de boerderijen voor zijn tijd ongekend uitgebreid waren
bestudeerd en dat veel aandacht was geschonken aan bouwsporen en andere
aanwijzingen waaruit de historische ontwikkeling van de gebouwen zou kunnen
worden afgeleid. Naast dergelijke specifiek op het onderzochte gebouw betrekking
hebbende bedrijfskundige en bouwhistorische gegevens, bevatten de
veldwerktekeningen en notitieboekjes tenslotte ook een groot aantal streektermen,
alsmede verscheidene intrigerende maar soms zeer kryptisch gestelde mededelingen
over de herkomst en historische ontwikkeling van de verschillende boerderijvormen.
In hoeverre al deze observaties juist waren en hoeveel gewicht diende te worden
toegekend aan de verschillende mededelingen, kon echter moeilijk worden beoordeeld
door het ontbreken van achtergrondinformatie over de persoon van de onderzoeker,
zijn werkwijze en specifieke uitgangspunten. Al snel was duidelijk dat een helderder
beeld van zowel Uilkema's werkwijze als van het verloop en de resultaten van zijn
onderzoek noodzakelijk was om dit materiaal optimaal te kunnen benutten.
Een oriënterend literatuuronderzoek leerde dat hierover niet veel bekend was. In de
weinige artikelen die aan Uilkema's werk waren gewijd, stond niet veel meer dan
dat hij van Friese boerenafkomst was en landbouwonderwijzer was geweest, wat
zijn bedrijfstechnische belangstelling en kennis verklaarde. Een succesvolle uitgave
van zijn hand over de Friese boerderijgeschiedenis had hem aan het begin van de
jaren twintig de opdracht bezorgd om onder begeleiding van een groep Leidse
hoogleraren de boerderijvormen en hun historische ontwikkeling in het gehele land
te bestuderen. Het ambitieuze project, dat moest resulteren in een standaarduitgave
over de geschiedenis van de Nederlandse boerderijbouw, was echter mislukt en zou
een tragische afloop hebben gekend. Voor de onderzoeker zelf, die zich voor het
werk grote opofferingen had getroost, zouden de gebeurtenissen tot een persoonlijk
drama hebben geleid. Het hoe en waarom van de mislukking van het project was
echter steeds onduidelijk gebleven en over dit onderwerp deden de vreemdste verhalen
de ronde.
Uilkema's werkwijze en het verloop van zijn onderzoek kwamen uitsluitend ter
sprake in de vier uiterst summiere werkverslagen die hij zelf in de loop van het project
publiceerde en in een tweetal korte artikelen van zijn hand. Als resultaat van zijn
werk had hij alleen een door hemzelf vervaardigd en op beperkte schaal verspreid
gestencild werk nagelaten, waarin de boerderij-ontwikkeling in een drietal provincies
werd behandeld. Meer informatie was vooralsnog niet beschikbaar. Een bezoek aan
de archieven van de indertijd bij het onderzoek betrokken instellingen leverde echter
veel aanvullende gegevens op, die nieuw licht wierpen op het bij de Stichting
aanwezige materiaal. Zo bleek onder meer het volledige dossier van het betreffende
onderzoeksproject bewaard te zijn gebleven, evenals een flinke hoeveelheid
privécorrespondentie, waaronder een groot aantal door Uilkema geschreven brieven,
die een zeer persoonlijk en soms haast dagboekachtig verslag van zijn
wederwaardigheden bevatten. Vooral dit laatste materiaal gaf in combinatie met de
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rest van de collectie een goed en vrij volledig beeld van het verloop van zijn
onderzoek. Niet alleen konden hieruit nog verscheidene van de door Uilkema
opgestelde en niet meer door hem gepubliceerde theorieën over de regionale en
landelijke boerderij-geschiedenis worden afgeleid, maar ook de totstandkoming van
deze ideeën was soms zelfs van stap tot stap en van jaar tot jaar te volgen. De rol die
de verschillende gedocumenteerde boerderijen in zijn werk speelden en de ideeën
die Uilkema aan de individuele objecten ontleende, werden daarmee verhelderd.
Vele tevoren onbegrijpelijke bijschriften bij de tekeningen bleken op deze wijze te
kunnen worden verklaard, waarmee de bruikbaarheid van het materiaal voor later
onderzoek aanzienlijk is verhoogd.
Daarnaast leverde het recente onderzoek in de archieven ook informatie op
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van meer algemene aard. Zo verschafte het materiaal duidelijkheid over zowel de
totstandkoming van het project en de voortgang van het werk, als over de uiteindelijke
ongelukkige afloop en de daaraan ten grondslag liggende problemen. Bovenal echter
gaven de brieven, waarin Uilkema zijn gedachten over de boerderijen soms zeer
gedetailleird uiteenzette, een goed beeld van zijn denk- en werkwijze en van zijn
visie op de boerderijgeschiedenis als zodanig. Daarbij bleek dat Uilkema's aandacht
primair was uitgegaan naar de bouwkundige ontwikkeling van de boerderijen als
dynamisch proces onder invloed van vooral functionele, bedrijfstechnische factoren.
Een dergelijke benadering stond echter in scherpe tegenstelling tot de in zijn tijd
gebruikelijke ideeën over dit onderwerp, die bij uitstek statisch en cultuurhistorisch
gericht waren. Een onverwachte conclusie van het vooronderzoek luidde dan ook,
dat Uilkema's methodiek en visie op de boerderijgeschiedenis veel nauwer aansloten
bij de huidige benadering dan bij die van zijn voorgangers en tijdgenoten. Daarnaast
bleek dat ook verscheidene van de door hem opgestelde en in zijn tijd zeer
revolutionaire theorieën over de historische boerderij-ontwikkeling zeer dicht bij de
huidige gedachtengang over dit onderwerp stonden. De vraag drong zich op, waar
Uilkema's visie vandaan kwam, in hoeverre door anderen op zijn werk was
voortgebouwd en hoe groot daarmee feitelijk de invloed is geweest, die deze
merkwaardige pionier heeft gehad op het huidige onderzoek. Deze nieuwe
vraagstelling, die veel verder ging dan de aanvankelijke doelstelling (het ontsluiten
en openbaar maken van het beschikbare documentatiemateriaal), leidde al snel tot
een aanzienlijke verbreding van de studie en uiteindelijk tot deze veel omvangrijker
publikatie dan oorspronkelijk was voorzien.
De uitgave is om praktische redenen gesplitst in twee delen. Deel 1 behandelt de
achtergronden en resultaten van Uilkema's onderzoek; deel 2 bevat de volledige door
hem bijeengebrachte collectie boerderijdocumentaties, per object voorzien van een
korte toelichting.
In deel 1 wordt allereerst aandacht besteed aan de persoon van de onderzoeker en
zijn wetenschappelijke vorming, alsmede aan het verloop van zijn onderzoek. Hierna
wordt ingegaan op de door Uilkema ontwikkelde methodiek en op de door hem
geraadpleegde bronnen en de wijze waarop hij deze gebruikte. Door middel van een
globaal overzicht van de geschiedenis van het historisch boerderij-onderzoek wordt
vervolgens aandacht besteed aan Uilkema's plaats binnen het vakgebied en zijn
mogelijke invloed op het huidige onderzoek. Na deze algemene hoofdstukken wordt
nader ingegaan op de voortgang en de resultaten van zijn studie per regio, waarbij
de door hem ontwikkelde theorieën worden afgezet tegen eerdere en latere visies.
Tenslotte wordt onderzocht welke grote lijnen door Uilkema werden onderscheiden
binnen de historische boerderij-ontwikkeling in Nederland als geheel, ten einde te
kunnen vaststellen hoe de door hem opgestelde typologie zich verhoudt tot de latere
gedachten over dit onderwerp.
Bij de beschrijving van de feitelijke voortgang en de resultaten van Uilkema's
onderzoek is gekozen voor een in grote lijnen provinciegewijze indeling. Deze keuze
was voor een belangrijk deel het gevolg van de wens het verhaal over de
totstandkoming van de verschillende ontwikkelingstheorieën zo overzichtelijk
mogelijk te houden. Daarnaast sloot een dergelijke indeling nauw aan op de door
Uilkema zelf gekozen opzet, waardoor gebruik kon worden gemaakt van de door
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hem vervaardigde hoofdstukken over de provincies Limburg, Noord-Brabant en
Noord-Holland. Deze door de onderzoeker indertijd alleen in gestencilde vorm
verspreide tekstgedeelten zijn, voorzien van een toelichting, integraal in de
gelijknamige hoofdstukken opgenomen. Waar een dergelijke tekst niet voorhanden
was, werd, waar mogelijk, de onderzoeker zelf aan het woord gelaten door het gebruik
van citaten uit ongepubliceerde manuscripten en correspondentie.
Bij de provinciehoofdstukken is verder om praktische redenen gekozen voor een
opzet waarbij de verschillende deelteksten onafhankelijk van elkaar kunnen worden
gelezen. Het spreekt vanzelf dat daarbij een zekere herhaling in de uitleg van bepaalde
in meer delen van het land voorkomende huistypen of constructieprincipes soms
onvermijdelijk was. Bij de bespreking van het
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door Uilkema verzamelde documentatiemateriaal wordt steeds verwezen naar de in
deel 2 afgebeelde boerderij-opmetingen onder vermelding van het volgnummer
binnen de collectie (KU-1, KU-2, etc.). Daarnaast is er bovendien zoveel mogelijk
naar gestreefd om de voor een goed begrip van de tekst noodzakelijke afbeeldingen
van plattegrond-indelingen of constructieprincipes ook direct naast of in de betreffende
alinea op te nemen. Aangezien de in een werk als dit onvermijdelijke vaktermen en
bouwtechnische begrippen in ieder hoofdstuk hetzij door een afbeelding, hetzij door
een korte verklaring in de tekst, hetzij door een verwijzing in de voetnoten zijn
verduidelijkt, heb ik gemeend dat een verklarende woordenlijst hier achterwege kon
blijven. De bijlagen konden daarmee beperkt blijven tot samenvatting, literatuurlijst,
register van opmetingen en topografische index. Tenslotte dient nog te worden
vermeld dat citaten en integraal opgenomen oudere tekstgedeelten steeds herkenbaar
zijn gemaakt door middel van cursivering. De in dit werk opgenomen tekeningen en
foto's zijn, tenzij anders aangegeven, alle van Uilkema's hand.
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1 Klaas Uilkema
een leven in Friesland
Klaas Uilkema werd op 2 oktober 1873 geboren in het Hofland, een gehucht iets ten
noordwesten van Grouw, in de lage, waterrijke veenweidestreek in het hart van de
provincie Friesland. Zijn ouders waren beiden van boerenafkomst en dreven in het
Hofland een veehoudersbedrijf. Zij bewoonden een oude boerderij die de naam Klein
Suffenstra of Klein Zuidfenstra droeg. Het was een oude bewoningsplaats op een
kleine huisterp, die al in 1543 werd vermeld in de Beneficiaal-boeken als ‘dat cleyne
guedt inne Sutfen’ ofwel de kleine hoeve in de Zuidfenne1). Ook op de kaart van
Schotanus uit 1694 en op latere kaarten zoals die van Eekhoff2) staat Klein Suffenstra
met name genoemd. De boerderij zelf was een langgerekt, laag gebouw dat alleen
woning, karnruimte en veestal bevatte; buiten op het erf, naast de stal, stond een
vrijstaande hooibergplaats. Ondanks de geringe afmetingen van het hoofdgebouw
betrof het hier echter geen keuterboerderij, maar een volwaardig veeteeltbedrijf met
ruimte voor ongeveer 20 stuks vee3).

Detail van kaart Idaarderadeel uit de atlas van Schotanus, uit 1694, met aanduiding van boerderij
Klein Suffenstra, gelegen ten noordwesten van Grouw

Klein Suffenstra behoorde toe aan Uilkema's familie van moederszijde, de Sipsma's.
Uit de Floreenkohieren van Grouw blijkt dat de boerderij al in 1788 in gebruik was
bij de familie; Klaas Klazes Sipsma werd in dat jaar voor het eerst genoemd als
‘bruiker’ ofwel pachter van de hoeve, die toen nog in bezit was van een adellijke
familie4). In het eerste kwart van de 19e eeuw werd de boerderij door de pachters in
eigendom verworven5) en in 1836, ten tijde van de eerste kadastrale opname, was de
boerderij het gezamenlijke eigendom van
1) Beneficiaalboeken van Friesland (Leeuwarden, 1850), Grouw nr. 110.
2) Atlas van Eekhoff, kaart van de grietenij Idaarderadeel, 1848.
3) Bij de verkoping in 1905 werd Klein Suffenstra beschreven als ‘..boerenhuizinge met buithuis,
waarin stalling voor 20 koeien en 1 paard..’ etc. (Rijksarchief Friesland, Notarieel archief
1809-05, nr. 79122, akte nr. 66, d.d. 18-2-1905). De boerderij had op dat moment nog dezelfde
omvang als in het begin van de 19e eeuw.
4) Rijksarchief Friesland, archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 3235, Grouw, p. 101
nr. 31. De boerderij behoorde in deze periode aan de familie Bourboom - Van Sloterdijck.
5) Rijksarchief Friesland, archief Staten van Friesland, inv. nr. 3236, Grouw, p. 18 nr. 31. Na
1818 wordt de familie Sipsma genoemd als eigenaar.
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de broers Sjouke en Klaas Pieters Sipsma, waarvan de laatste tevens als gebruiker
stond aangemerkt. Bij de boerderij behoorde in deze periode ongeveer 24 hectare of
65 pondemaat6) hooi- en weideland (een voor deze streek met zijn overwegend kleine
bedrijven aanzienlijk areaal), een watermolentje, de opvaart naar de boerderij, erf,
tuin en boomgaard7). In 1866 werden enkele percelen verkocht ten behoeve van de
aanleg van de spoorlijn Heerenveen - Leeuwarden, die dicht achter de boerderij langs
kwam te lopen8). Bij de boerderij behoorde toen nog ruim 19,5 hectare grond; dit
areaal zou in de daaropvolgende decennia door vererving en deling van het bezit
echter snel verder worden gereduceerd.
Ten tijde van Klaas Uilkema's geboorte, in 1873, was Klein Suffenstra nog steeds
in gebruik bij dezelfde Klaas Pieters Sipsma, zijn grootvader van moederszijde, die
de boerderij op dat moment dus al bijna veertig jaar beheerde. Uilkema's ouders,
Sipsma's dochter Sietske en haar man Tjitze Sijbrens Uilkema9), waren direct na hun
huwelijk in 1869 op de boerderij ingetrokken. Deze samenwoning moet voor ieder
een aantrekkelijke oplossing zijn geweest, aangezien Sipsma kort tevoren weduwnaar
was geworden en het bedrijf voor hem alleen rijkelijk groot was. Uilkema's vader
was dus, zoals dat heet, op Klein Suffenstra ‘ingetrouwd’ en dreef het bedrijf in de
daaropvolgende jaren samen met zijn schoonvader.
De familie Uilkema was afkomstig uit dezelfde streek10) en had in de omgeving,
in Grouw en ook in het nabijgelegen Irnsum, verschillende boerderijen bewoond11).
De Uilkema's waren niet alleen boer; behalve als veehouder stond Tjitze Sijbrens
Uilkema bovendien bekend als veearts, een beroep dat ook zijn vader vóór hem al
had uitgeoefend. De familie had plaatselijk, naar verluidt, de reputatie een meer dan
gemiddeld intellectueel en cultureel niveau te bezitten. Er waren boeken in huis en
men interesseerde zich voor zaken als farmacie, sterrenkunde en historische geografie.
Mogelijk waren er zelfs contacten met de literaire familie Halbertsma, die in dezelfde
tijd als de Uilkema's in Grouw woonde. Zelf was men in ieder geval sterk doordrongen
6) De omvang van een boerderij werd in Friesland traditioneel uitgedrukt in aantallen pondemaat;
1 pondemaat staat gelijk aan 0,3674 ha.
7) Kadaster Leeuwarden, kadastrale legger van de gemeente Grouw, artikel 165.
8) De verkochte grond, verdeeld over vijf percelen, besloeg in totaal 1,1404 ha, waarvoor door
de eigenaars het bedrag van f.4241,29 werd ontvangen. (bron: Archief der Nederlandse
Spoorwegen, aankoopakten Staatsspoorwegen lijn A Heerenveen - Leeuwarden, gemeente
Idaarderadeel koopakte nr. 3). De grond bracht daarmee een veelvoud van de op dat moment
gebruikelijke prijs per hectare op. In datzelfde jaar, 1867, bedroeg de gemiddelde grondprijs
in Westdongeradeel f.1400 per ha. De VRIES, Landbouw en bevolking (1971), p. 66.
9) Tjitze (Sijbrens) Uilkema geboren op 26-1-1845 te Grouw en Sietske (Klazes) Sipsma geboren
13-9-1846, eveneens te Grouw. Zij trouwden in Idaarderadeel op 12-5-1869. (Gegevens
bevolkingsregister Grouw, gem. Boarnsterhim). In Friesland is het gebruik van het patroniem
tussen voor- en achternaam overigens nog lang gewoonte gebleven. Klaas Uilkema staat dan
ook als Klaas ‘Tjitzes’ Uilkema vermeld in het bevolkingsregister.
10) Ten noorden van Grouw, aan de noordelijke oever van het Biggemeer, op vrij korte afstand
van Klein Suffenstra, bevindt zich een boerderijplaats met de naam ‘Uylkema’. Deze boerderij
wordt al op de kaart van Schotanus (1698) met name genoemd.
11) Volgens vriendelijke inlichting door Dhr. Y. Sytema uit Grouw, beheerde Klaas' grootvader
Sijbren Rintjes Uilkema rond 1850 boerderij ‘Engeburen’ eveneens in Grouw, een boerderij
van ‘80 pondemaat’ (circa 27 ha) groot. Uilkema zou deze boerderij later kort noemen in
zijn boek Het Friesche boerenhuis (1916), p. 19, als voorbeeld van een grote boerderij die
ooit was ontstaan uit een oudfries langhuis.
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van het besef iets méér te weten en te kunnen dan gebruikelijk was in het gemiddelde
agrarische milieu van die dagen. De familie betekende iets in haar omgeving en was
zich daar zeer wel van bewust12).
Op Klein Suffenstra werden vier zoons geboren, waarvan de jongste kort na de
geboorte overleed. Klaas, geboren in 1873, was nummer drie. Later zouden daar nog
eens vijf kinderen (vier dochters en één zoon) bijkomen. De familie

12) Gegevens over de sociale achtergrond van de familie Uilkema berusten noodzakelijkerwijze
grotendeels op overlevering en zijn gebaseerd op mededelingen van Dhr. R.U.J. Uilkema,
Mw. M. Beetsma-Uilkema, Dhr. G. Snuif en Mw. J.S. Douma, allen behorende tot de familie.
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Detail van kadastraal minuutplan (ca. 1830) van Goutum, met de door de familie Uilkema bewoonde
kophalsrompboerderij met uitgebouwde melkkelder

woonde toen echter al niet meer in het Hofland. In mei 1876, kort vóór de ernstige
landbouwdepressie van de jaren tachtig, trok het hele gezin samen met grootvader
Sipsma uit Grouw weg om zich te vestigen in Goutum onder Leeuwarden, waar een
groot pachtbedrijf aan de zuidkant van het dorp werd betrokken. Het oude Klein
Suffenstra werd verhuurd. Vermoedelijk kon deze kleine boerderij met haar
ongunstige ligging en gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden op den duur onvoldoende
speelruimte bieden aan het snel groeiende gezin en aan de, naar verluidt, sterke
maatschappelijke ambitie van de Uilkema's.
Het nieuwe adres luidde Goutum nr. 24. Hoewel in het bevolkingsregister van
Leeuwarderadeel aansluitende gegevens ontbreken, betreft het hier zonder enige
twijfel de voorganger van de huidige stelpboerderij met de naam Heechhiem13). In
1876, toen de Uilkema's zich hier vestigden, behoorde bij deze plaats bijna 33 hectare
grond, meer dan anderhalf maal zoveel als bij Klein Suffenstra, terwijl de kwaliteit
van de grond (klei) veel beter was dan die in het drassige veenweidegebied rond
Grouw. Ook de onmiddellijke nabijheid van Leeuwarden als afname- en
handelscentrum voor veehouderijprodukten en de goede infrastructuur van dit gebied
vormden een duidelijke verbetering ten opzichte van de oude boerderij in het afgelegen
Hofland.
In deze jaren, het derde kwart van de 19e eeuw, maakte de Nederlandse landbouw
een periode van uitzonderlijk grote bloei en welvaart door14). Onder meer als gevolg
van de sterk verhoogde export van veeteeltprodukten naar met name Engeland waren
de prijzen vanaf 1850 tot ongekende hoogte gestegen. Ook de produktie nam sterk
toe, deels als antwoord op de stijging van de vraag, deels als gevolg van verbeteringen
in de bedrijfsvoering. De welvaart onder de boerenbevolking steeg met sprongen;
het geld werd gebruikt om royaler te gaan leven of om te investeren in uitbreiding
van het bedrijf. Velen zagen in deze tijd een goede mogelijkheid de eigen positie te
verbeteren door het pachten of kopen van grotere bedrijven of door de uitbreiding
van het areaal grond. Hoewel mèt de winsten ook de grondprijzen en de pachten een
13) Deze boerderij werd in 1981 in opdracht van de SHBO opgemeten; de tekeningen zijn
bewaard gebleven onder nummer SHBO 562.
14) Gegevens over de landbouwkundige ontwikkeling in Friesland over de periode 1850-1880
werden grotendeels ontleend aan: Van ZANDEN, De economische ontwikkeling (1985).
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sterke stijging vertoonden, gaven de aanhoudend hoge prijzen voor de produkten
menigeen de moed tot het aangaan van voorheen onverantwoord geachte
verplichtingen. Voor boerderijen en landbouwgrond werden grif steeds hogere prijzen
betaald. Ook de Uilkema's grepen in deze periode hun kans het bedrijf verder uit te
bouwen, door het pachten van de grotere boerderij met haar omvangrijkere en
gunstiger gelegen landerijen. In de nieuwe behuizing werd de veestapel uitgebreid
en de zuivelproduktie gemoderniseerd en zou men zich bovendien gaan toeleggen
op het fokken van stamboekvee15). De familie bleef in Goutum tot het voorjaar van
1884, wat betekent dat Klaas Uilkema hier van zijn tweede tot zijn elfde jaar woonde
en daarmee het grootste deel van zijn kindertijd op deze boerderij doorbracht.

Voorbeeld van kophalsrompboerderij te Wester-Nijkerk, met lang, laag voorhuis, in hoofdopzet en
uiterlijk in grote lijnen vergelijkbaar met het door de familie Uilkema bewoonde exemplaar in Goutum

Hoewel het ook nu weer om een oud en historisch zeer interessant gebouw ging,
dat in opzet zelfs nog uit 1581 dateerde, leek deze boerderij in niets op Uilkema's
kleine, lage geboortehuis uit Grouw. De Goutumse boerderij was een groot
kophalsromp-complex met zeer lang voorhuis en grote aangebouwde schuur. Later
gaf hij van deze boerderij waar hij zijn jeugd doorbracht uit zijn herinnering de
volgende beschrijving:
‘..Ik kende toch te Goutum in de nabijheid van Leeuwarden een in 1884 afgebroken
boerenhuizinge, waarvan ik den plattegrond in bijzonderheden zou kunnen teekenen
en van wier interieur ik de meest volkomen voorstelling heb bewaard. Dit huis was
zeer oud; de lange voorhuizinge bestond uit drie achter elkaar gelegen vertrekken
met een gang langs de beide, welke het verst van de schuur verwijderd waren. De
eindkamer was reusachtig groot. Over de beide voorste vertrekken

15) In het familie-archief is een uittreksel uit het Friesch Rundveestamboek uit 1881 bewaard
gebleven met de stamboekinschrijving van één van de door Uilkema's vader gefokte koeien.
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lag één zolder, terwijl de muur tusschen het tweede en derde was opgetrokken tot
aan de nok. De zolder over dit laatste, het milhús16), stond door een deur met den
eersten in verbinding en was bovendien bereikbaar over den zolder, liggende op de
koehuisbalken van den eenrijïgen rundveestal. Het milhús was de plaats voor karn
en kaasketel. Er achter langs in de breedterichting der voorhuizinge liep een gang
dwars door het gebouw. Achter deze gang bevond zich de schuur, waarin de
rundveestal met het dubbelrijïge “lyts bûshús”17). Een der hoofdbalken van het
middelste gebint in de schuur droeg aan de onderzijde ingesneden het jaartal 1581.
Thans neem ik aan, dat deze gebinten - in hooge mate vermolmd en daardoor
volkomen afgerond - veel ouder zijn geweest en onveranderd op dezelfde klippen
verscheidene schuren hebben gedragen. (...) De melkkelder was achter de
voorhuizinge en loodrecht daarop in noordelijke richting aangebouwd. Een ± 4 M.
breede straat scheidde hem van den voorsten muur der schuur. Hij lag bijzonder
diep en was van later datum dan het hoofdgebouw; de muren van dit laatste bestonden
uit zachte roode steen, terwijl de melkkelder was opgetrokken van gele klinkers. Hij
bestaat thans nog, - misschien omdat hij eenige jaren vóór het vernieuwen der
huizinge in verband met den opkomenden invloed der wetenschap op het bedrijf,
door den toenmaligen bewoner was gemoderniseerd en van schragen voorzien..’18).
De ‘toenmalige bewoner’ die de modernisering van de melkkelder ter hand had
genomen, moet Uilkema's eigen vader zijn geweest.
Al in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was in vooruitstrevende
boerenkringen langzaam duidelijk aan het worden dat de zuivelbereiding in Friesland
hoognodig toe was aan modernisering19). Het hele proces van zuivelbereiding op de
boerderij verliep hier nog steeds op de manier zoals men dat al eeuwen lang deed.
De melk werd bij deze methode eerst gedurende één tot twee etmalen in de melkkelder
geplaatst voor het opromen. De geleidelijk bovendrijvende room werd afgeschept
en in een vat gedaan tot deze enigszins zuur en daardoor dik was geworden, en deze
gezuurde room, van inmiddels dus al enkele dagen oude melk, werd gekarnd. De
aldus verkregen boter werd met de hand gekneed, met water gespoeld om van de
laatste karnemelk te worden ontdaan en tot slot gezouten. Door deze werkwijze
verstreken er heel wat dagen voordat de verse melk tenslotte tot boter was verwerkt.
Bovendien was de kwaliteit van het produkt bij dit handmatige proces volledig
afhankelijk van de individuele vaardigheid van de boerin èn van de door haar
gehanteerde hygiëne; van een constante kwaliteit was zeker geen sprake. De traditie
was echter bijzonder sterk; van vernieuwingen wilden maar weinigen weten.
In het buitenland, in opkomende zuivelexport-landen als Zweden en Denemarken,
waar men blijkbaar minder vastzat aan oude tradities op dit gebied, experimenteerde
men echter wèl met de zuivelfabricage. Daar werden methoden van versnelde
oproming ontwikkeld, waardoor de melk in veel versere staat kon worden verwerkt,
en kneedmachines, waardoor het produkt minder met de handen in aanraking kwam
en men hygiënischer kon werken. Al snel moest worden geconstateerd dat de volgens
16) Milhús, Fries voor middelhuis, de lage hals van de kophalsrompboerderij.
17) Lyts bûshús of lyts bûthús betekent letterlijk kleine veestal. Het betreft hier de meestal langs
de achtergevel gelegen jongveestal.
18) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 53-54.
19) WIERSMA, Erf en wereld (1959), p. 11 e.v.
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de nieuwe methoden vervaardigde Deense boter kwalitatief veel beter was dan de
vroeger zo beroemde Friese. Denemarken werd daarmee een geduchte concurrent
op de Engelse zuivelmarkt. In Friese landbouwkundige kringen begon men zich
terecht zorgen te maken over deze ontwikkeling en men beraadde zich over de
mogelijkheden om de boterfabricage ook hier te verbeteren20). Als resultaat werd in
1878 onder meer een commissie afgevaardigd om een studiereis te maken naar
Denemarken en Zweden en daar verschillende moderne zuivelbedrijven te bezoeken.
In haar rapportage deed de ‘Deense’ commissie verschillende aanbevelingen voor
verbetering van de traditionele boterbereiding op de boerderij, waaraan uitgebrei-

20) HYLKEMA, Historische schets van de Nederlandsche zuivelbereiding (1922), p. 9-13.
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Interieur van de melkkelder van boerderij Heechhiem te Goutum; de door Uilkema's vader rond 1880
geïnstalleerde ‘Deense’ koelbakken zijn nog steeds aanwezig (Foto: Theo Tangelder, ‘Boerderij’
Doetinchem)

de bekendheid werd gegeven. Eén van de aanbevelingen behelsde de aanleg van
speciale koelbakken in de melkkelders, waarin de melk met behulp van water en ijs
kon worden gekoeld zodat een veel snellere oproming werd bereikt. Onder invloed
van deze voorlichting lieten vanaf 1879 verscheidene vooruitstrevende boeren hun
melkkelder aanpassen en, zoals men dat noemde, ‘Deens’ maken21). Dit systeem nu
werd door Uilkema's vader ook geïntroduceerd op de boerderij in Goutum, waar men
rond 1880 in de grote melkkelder een viertal stenen koelbakken installeerde22). Het
feit dat men zich hier als pachter aan een dergelijke investering waagde, getuigt al
evenzeer van een vooruitstrevende instelling als van vertrouwen in de economische
toekomst van de familie op deze boerderij.
In Goutum ging het de familie tijdens de eerste jaren van hun verblijf financieel
inderdaad nog zeer voor de wind. Dit uitte zich niet alleen in investeringen in het
bedrijf, maar ook in de opvoeding van de kinderen en in de toekomstperspectieven
die men voor hen voorzag. Vooral van de derde zoon, de jonge Klaas, koesterde men
in dit opzicht blijkbaar hoge verwachtingen. Naar verluidt, was hij als kind niet sterk
en moest daarom worden ontzien; bovendien was hij veel minder dan zijn beide
oudere broers geïnteresseerd in de praktijk van het boerenbedrijf. Dit alles, in
combinatie met een opvallende intelligentie en een grote leergierigheid, wees dan
ook al snel in de richting van een loopbaan buiten de boerderij. In het verlichte
boerenmilieu waarvan Uilkema's ouders deel uitmaakten, behoorde bij voldoende
financiële middelen een hogere of zelfs universitaire opleiding voor een begaafd
kind tot de reële mogelijkheden. De reputatie van wetenschappelijke interesse van
de familie van vaderszijde zal er in dit geval zeker nog toe hebben bijgedragen al
snel in een dergelijke richting te gaan denken. En ook in sociaal opzicht was een
hogere opleiding een ambitieuze familie meestal niet onwelgevallig. Het laten studeren
van een zoon (tenminste wanneer dit, zoals hier, de opvolging in het bedrijf niet in
gevaar bracht) had een duidelijke statuswaarde.
Dat de Uilkema's deze zoon inderdaad al vroeg leken te hebben bestemd voor een
intellectuele loopbaan kan ook al worden afgeleid uit het feit dat men hem naast de
gewone lagere-schoolopleiding al op zeer jeugdige leeftijd ook op Franse les deed.
21) Dit systeem van versnelde oproming, dat in 1863 ontwikkeld was door de Zweed Swartz,
zou in Friesland ten onrechte bekend worden als de ‘Deense’ methode.
22) De kelder is ondanks alle latere veranderingen van de boerderij in deze vorm tot op de huidige
dag bewaard gebleven.
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Voor deze lessen, die in de avonduren plaatsvonden, werd hij door een knecht gehaald
en gebracht, wat behalve over de gedachte toekomst voor het kind ook iets zegt over
de (gewenste) sociale status van de ouders. De verwachting later een academische
studie te kunnen gaan volgen moet in de jonge Klaas Uilkema al van jongs af aan
zijn gevoed23). Het huiswerk werd gemaakt in de boven de melkkelder gelegen
opkamer. Vele jaren later beschreef Uilkema zijn herinneringen aan de in dit vertrek
doorgebrachte uren als volgt, met een wrange knipoog naar zijn uiteindelijke, in
eigen ogen zo teleurstellend verlopen carrière: ‘..een diepe kelder met een slaapkamer
erboven en een studeerkamer, het kamertje waar ik op 11-jarige leeftijd een dikke
bijbelverklaring las, de “Hearenstrijd” (1870/'71) bestudeerde en de oorzaken van
de kiemkrachtigheid der mummiezaden, benevens de onregelmatige Fransche
werkwoorden. Reden natuurlijk, waarom ik het zoover gebracht heb!..’24).

Voorbeeld van oude Friese stal met hoge standplaatsen in boerderij uit Midlum, thans te Arnhem
(Foto: NOM Arnhem)

Daarnaast zou hij aan de periode in Goutum ook de nodige minder serieuze
herinneringen bewaren. Zo vertelde hij eens hoe hij en zijn broers 's-zomers speelden
in de lege koestal met zijn ouderwets hoge standplaatsen: ‘..Als wij als schooljongens
des zomers in de grup voor het stalhout in den leegen, langen en uitermate zindelijken
veestal stonden om “onze veestapel” te bewonderen, die in den loop der jaren tot
een respectabele rij aangroeide, nl. de rood- en zwartbont geverfde kroonbeentjes
der in den herfst geslachte koeien, dan rustten onze ellebo-

23) Deze veronderstelling is mede gebaseerd op mondelinge mededelingen van Mevr.
Beetsma-Uilkema, oudste dochter van Klaas Uilkema.
24) Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-9-1927.
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gen daar, waar 's-winters de koeien met haar achterstel stonden. En toch behoefden
we ons daarbij niet te buigen!!..’25). Over het hier terloops genoemde en vermoedelijk
vrij algemene speelgoed uit zijn jeugd legde hij elders nog eens uit: ‘..dat de kinderen
met een kleinen stal spelen, waarin als koeien figureerden de kootbeentjes der in den
herfst geslachte koeien; deze beenderen werden daartoe zwart- en roodbont geverfd
of muiskleurig..’26).
Tijdens het verblijf in Goutum werden in het gezin nog vier kinderen geboren
waaronder, in 1879, de jongste broer Bouwe, die ondanks het leeftijdsverschil van
zes jaar al snel Klaas' trouwste speelkameraad zou worden. Eerder in datzelfde jaar
was het hoofd van het gezin, grootvader Klaas Pieters Sipsma, komen te overlijden.
Uilkema's vader nam het bedrijf, dat zij tot dan toe samen hadden gevoerd, over. De
familie bleef hier nog tot 1884 wonen; in mei van dat jaar27) verhuisde men naar een
andere pachtboerderij, in Jorwerd. Na het vertrek van de Uilkema's werd de oude
boerderij in Goutum afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De nieuwe boerderij
kreeg de stelpvorm en (maar pas veel later) de naam Heechhiem; van het oude gebouw
bleef alleen de door Uilkema's vader gemoderniseerde melkkelder met de opkamer
behouden.

De uitgebouwde melkkelder van boerderij Heechhiem te Goutum vormt thans het laatste restant van
de boerderij waar Uilkema zijn jeugd doorbracht; deze uitbouw bleef als enige onderdeel gespaard
toen de oude kophalsrompboerderij werd vervangen door een nieuwe stelp (Foto: SHBO Arnhem)

In Jorwerd betrokken de Uilkema's een grote kophalsrompboerderij die de

Detail van kadastraal minuutplan (ca. 1830) van Jorwerd, met de door de familie Uilkema bewoonde
boerderij ‘Het Westerhuis’

25) UILKEMA, De Hollandsche stal (1913), niet uitgegeven.
26) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 41 noot 1.
27) Mei was de gebruikelijke tijd om te verhuizen; pacht- en arbeidscontracten werden steeds
in deze maand afgesloten.
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naam ‘Het Westerhuis’ droeg. Deze boerderij, die zeer geïsoleerd midden tussen de
weilanden op een omgrachte oude terp28) lag, werd gerekend tot één van de
aanzienlijkste plaatsen uit die omgeving. Bij het bedrijf behoorde rond de 22 hectare
ofwel 60 pondemaat weidegrond van zeer goede kwaliteit29). De boerderij zelf was
een fraai en voornaam uitziend gebouw, met zeer hoog onderkelderd voorhuis en
grote aangebouwde schuur. Het hele gebouw was in 1852 vernieuwd30); van de
oorspronkelijke boerderij was alleen een fraaie oude

28) Hier zou ooit een klooster, Oud-Westerwird, gevestigd zijn geweest. (EEKHOFF, Nieuwe
atlas van de provincie Friesland (1844), kaart van de grietenij Baarderadeel, W.;
HALBERTSMA, Terpen tussen Vlie en Eems (1963), kaartblad 10 Oost.
29) Gegevens over de omvang van Het Westerhuis werden onder meer verkregen uit een bericht
van Publieke Verkoping van 7 december 1889. De boerderij wordt hierin omschreven als
‘Eene uitmuntende greidplaats met hechte en sterke boerenhuizinge en beste Terp’. Bij de
boerderij behoorde ‘een mans- en een vrouwenzitplaats in de kerk te Jorwerd’. De plaats
was bezwaard met een eeuwige rente ad f.8,96 jaarlijks ten gunste van de Oldehoofdster
toren in Leeuwarden.
30) Kadaster Leeuwarden, Kadastrale legger Jorwerd, art. 485.
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Oude gevelsteen in schuur van boerderij ‘Het Westerhuis’ te Jorwerd

gevelsteen bewaard gebleven, die na de herbouw was ingemetseld in de schuur. Deze
steen vormde één van Uilkema's eerste herinneringen aan deze boerderij; op de foto
die hij hier jaren later maakte memoreerde hij: ‘..gevelsteen Westerhuis - thans naast
de schuurdeur, vroeger in den voorgevel. Reeds op 12 mei 1884 ('s avonds bij
aankomst) vond ik hem naast de schuurdeur..’.
Hij zou hier in totaal slechts twee jaar wonen, maar toch liet de tijd in Jorwerd een
sterke indruk na bij de toen 11-jarige Klaas. De indeling van de boerderij en het
gebruik van de verschillende ruimten kon hij meer dan veertig jaar later nog tot in
details beschrijven. In een ongepubliceerd manuscript over de ontwikkeling van de
Friese boerderij voerde hij Het Westerhuis ten tonele als prototype van de grote
kophalsrompboerderij voor het veeteeltbedrijf. Het gebouw was daartoe in 1928
opnieuw door hem bezocht en bij die gelegenheid opgemeten, maar werd getekend
en beschreven in de situatie van 1884: ‘..het plan geeft de toestand in 1884, toen het
bedrijf nog in den ouden trant werd uitgeoefend en de geheele provincie nog slechts
een paar (speculatieve) zuivelfabrieken kende. De sinds het laatstgenoemde jaar
aangebrachte wijzigingen konden gemakkelijk worden geconstateerd, wijl ik deze
hoeve destijds in alle deelen grondig had leeren kennen..’31).

Boerderij ‘Het Westerhuis’ te Jorwerd

31) UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, vervaardigd tussen 1930 en
1933, p. 4.
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In de tussenliggende periode bleken vooral in de bedrijfsvoering en in het gebruik
van de diverse ruimten de nodige vernieuwingen te zijn opgetreden. De

Karnmolen (Tekening Ids Wiersma, coll.: Friese Maatschappij van Landbouw, Leeuwarden)

zuivelfabrieken, die tijdens zijn ouders' beheer van de boerderij net in opkomst waren
en waaraan de boeren nog maar nauwelijks hun melk durfden toe te vertrouwen32),
waren vierenveertig jaar later de gewoonste zaak van de wereld geworden. Vrijwel
nergens werd de melk meer op de boerderij verwerkt. Het gevolg daarvan was dat
ook de traditionele ruimten voor de zuivelbereiding niet meer op de oude wijze
werden gebruikt. De melkkelder deed meestal alleen nog dienst als provisieruimte,
de karnkamer was keuken geworden en ooit onmisbare attributen als karn en
karnmolen waren na jaren van stilstand verwijderd. Bij de bespreking van de
plattegrond van Het Westerhuis ging Uilkema dan ook vooral in op het oorspronkelijke
gebruik van deze ruimten: ‘..tsjernherne (karnhoek), waar vóór de oprichting der
zuivelfabrieken gekarnd

32) Gegevens over de tegenstand en het wantrouwen tegen de eerste zuivelfabrieken zijn onder
meer te vinden in: LODDER, Boterbereiding en boerinnenverzet (1989), p. 45 e.v.
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werd, tevens keuken en zomerwoonvertrek (...), tsjiishok (kaashok), waar de kaasketel
stond (...), bûthús, grote stal; op deze stallen werd des zomers de uit de afgeroomde
melk bereide kaas bewaard (...), schragen (banken langs muur van den kelder),
waarop vroeger de melk in kooperen “aeden”33) stond op te roomen (...); hooge stoep
voor de opkamer, waaronder zich een tweede kelderdeur bevindt, die naar buiten
voert en gedurende den weidetijd werd gebruikt; deze stoep is thans verdwenen (...),
karn, thans niet meer aanwezig, evenals de kaasketel; karnpad thans opgeruimd,
voormalige plaats van de verdwenen karnmolen..’34), etc.

Het gebruik van de melkkelder (Tekening Ids Wiersma, coll.: Friese Maatschappij van Landbouw,
Leeuwarden)

Uilkema kon zich uit zijn jeugd nog maar al te goed herinneren hoe de
zuivelbereiding

Opmeting KU-339, van boerderij ‘Het Westerhuis’ te Jorwerd, getekend in de situatie van 1884
(schaal 1:400)
33) Langwerpige, enigszins ovale, ondiepe bakken, oorspronkelijk van esse- of lindehout;
afmetingen ongeveer 50 × 100 cm.
34) UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 2-3.
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op het oude veeteeltbedrijf in zijn werk ging. Vaak moet hij als kind hebben staan
kijken hoe zijn moeder in de kelder de melk in de ondiepe aden goot en er later de
room afschepte; hoe deze met de door het paard aangedreven karnmolen tot boter
werd verwerkt en tot slot met de hand werd gekneed. In hetzelfde manuscript waarin
hij ook de boerderij beschreef zou hij een opvallend poëtische en liefdevolle
beschrijving geven van het zware werk van de Friese boerin, waarbij hem ongetwijfeld
het beeld van zijn eigen moeder voor ogen stond: ‘..Elk ochtendgloren van den langen
zomerdag was haar een sein tot den arbeid, - lang vóór het trage licht van herfst- of
voorjaarszon de nacht om “hûs en hear” verdreef, was bij lampeschijn de eerste
“tsjernt”35) reeds gewonnen. Als overal op de alluviale gronden in ons land waren
hier langzamerhand de veestapels vergroot en tevens de individueele melkopbrengsten
gestegen. Maar meer dan elders - gevolg der bedrijfsinrichting - waren ook de
beslommeringen der boerin toegenomen. (...) Op haar schouders rustte de
boterbereiding in vollen omvang36), en slechts het reinigen van het vele vaatwerk
kwam voor rekening der helpsters. (...) De uitkomst van het veehoudersbedrijf was
voor een goed deel afhankelijk van háár bekwaamheid, intelligentie, toewijding, en
physieke kracht. En die dag aan dag herhaalde, naar omvang en kwaliteit reeds
respectabele verrichting, werd nog verzwaard door het bestuur der drukke
huishouding en de intieme zorg voor het meestal talrijke kroost. Van alle leden dezer
kleine gemeenschap was haar taak overwegend de zwaarste, haar arbeidsdag de
langste, haar verant-

35) Noot Uilkema: ‘..Dit woord betekent karnsel, en duidt aan de hoeveelheid boter - 2,5 à 3
KG. - die verkregen werd uit de room die in één maal gekarnd kon worden..’.
36) Noot Uilkema: ‘..De boer zorgde voor de bereiding der kaas, die alleen gemaakt werd
gedurende den weidetijd. Dan werd de melk dus geroomd. In het overige deel van het jaar,
waarin de melkopbrengst veel geringer was, werd de melk in haar geheel gezuurd en gekarnd.
De kaasbereiding was kinderspel, vergeleken met die der boter..’.
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woordelijkheid het grootst..’37).
Het hernieuwde bezoek aan een boerderij waar hij zelf in zijn jeugd had gewoond
moet Uilkema tot een verscherpt besef hebben gebracht van de ingrijpende
veranderingen die sedertdien in het boerenbedrijf hadden plaatsgevonden.

Erfindeling van boerderij ‘Het Westerhuis’ te Jorwerd, situatie 1884 (KU-339)

En niet alleen binnen maar ook in de directe omgeving van de boerderij vond
Uilkema toen hij in 1928 bij Het Westerhuis terugkeerde heel wat veranderd. Zo was
de terp waarop het gebouw in zijn tijd nog stond inmiddels verdwenen, evenals een
deel van de beplanting. Ook hier gaf hij in zijn tekening en toelichting de oude
toestand weer: ‘..'t “hof”, waarin vruchtboomen staan; aan noorden oostzijde is het
beschut door opgaand geboomte en van het huis afgescheiden door een “haeg”.
(Deze thans verdwenen heg langs bûthús (koestal) en foarein (voorhuis) bestond in
de nabijheid van de laatste uit vlierhout met het oog op de temperatuur in de
molkenkelder (melkkelder) (...) Overigens is een goed deel van het opgaande hout
door den tegenwoordigen bewoner gerooid, o.a. één der beide rijen olmen langs de
reed (schuurreed of deel), zulks in verband met hun slechten invloed op het schuurdak.
(...) De zeer groote terp, op wier westelijke afhelling de hieming (het erf) was
aangelegd, is thans verdwenen. Ze was in het midden der vorige eeuw reeds
aangesneden in dier voege, dat vanaf het punt, waar de kleiweg naar den westelijken
Middelzeedijk haar verlaat (deze toestand is nauwkeurig op Schotanus' kaart van
Baarderadeel geteekend), langzamerhand een holle weg naar de hameije
(toegangspoort) was ontstaan. De uitgegraven specie werd aangewend tot verbetering
der landerijen. De geschetste situatie bestond in 1884. Naderhand is de aarde verkocht
en per schuit naar lage veengronden vervoerd, zoodat in onze dagen het terrein weer
het niveau der omgeving bezit..’38).
Het als meststof gebruiken van terpaarde was in de eerste helft van de 19e eeuw
geleidelijk in zwang geraakt. Volgens een oud familieverhaal was Uilkema's
betovergrootvader van moederszijde, boer Sipsma uit Aegum, de eerste in zijn
omgeving geweest die zijn weiland - in het geheim! - met dergelijke aarde bemestte:
‘..Hij deed dit bij nacht, met behulp van een “vertrouwde” knecht, uit vrees voor
opspraak. Land met de eigen substantie bemesten zou destijds als toppunt van
dwaasheid hebben gegolden..’39). In hoeverre deze overlevering op waarheid berust
is niet meer na te gaan. Wel staat vast dat al in de tweede helft van de 18e eeuw
bekend was dat het gebruik van baggergrond of ‘huissteeaarde’ een gunstig effect
had op de vruchtbaarheid van vooral laaggelegen veenlanden40). De eerste afgravingen
37)
38)
39)
40)

UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 14-15.
UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 5.
UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 5, noot 1.
HALBERTSMA, Terpen tussen Vlie en Eems (1963), p. 22 e.v.
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zullen nog slechts van beperkte omvang zijn geweest, waarbij boeren jaarlijks een
paar karrevrachten voor eigen gebruik weggroeven om over hun weilanden te
verspreiden. Door de opvallend goede resultaten van deze wijze van bemesting
breidde het gebruik van terpaarde zich echter voortdurend uit en werd het afgraven
van de huiswierden en terpen al spoedig ook op grote schaal aangepakt. Tot de
kunstmest algemeen in gebruik raakte, vond de terpaarde als handelsartikel tegen
grof geld aftrek. Al halverwege de vorige eeuw waren vele terpen voor dit doel half
of geheel weggegraven.
Bij deze commerciële afgravingen stuitte men overigens regelmatig op interessante
bodemvondsten, die afgezien van gaaf aangetroffen stukken aardewerk of andere
kostbaarheden aanvankelijk meestal niet als zodanig werden behandeld. Tussen de
jaren twintig en tachtig van de 19e eeuw was in Friesland de belangstelling voor het
archeologisch onderzoek echter sterk gegroeid en werd geleidelijk aan naar een meer
wetenschappelijke begeleiding van de terpafgravingen toegewerkt. Ook in de pers
werd aan dit onderwerp in toenemende mate aandacht besteed. Uilkema groeide op
in het hart van het terpengebied. Alle drie de boerderijen waar hij zijn jeugd
doorbracht lagen zelf op een dergelijke kunstmatige verhoging en in de naaste
omgeving bevonden zich heel
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wat terpen die in het laatste kwart van de 19e eeuw werden afgegraven. Als kind
heeft hij dit proces zeker verscheidene malen van nabij kunnen volgen41); mogelijk
is hij toen al geïnteresseerd geraakt in wat men zoal in de terpen. aantrof Als
volwassene zou hij voor deze materie veel belangstelling tonen; verschillende
afgravingen, onder meer uit Deinum en Marssum, legde hij op foto vast.

Terpafgraving te Marssum

Na slechts twee jaar in Jorwerd gewoond te hebben keerde de familie in mei 1886
terug naar het oude Klein Suffenstra bij Grouw, dat op dat moment vrij kwam. De
in 1876 verpachte familieboerderij was na de dood van grootvader Sipsma samen
met 12,75 hectare land42) in bezit gekomen van zijn beide kinderen, Uilkema's moeder
en haar zuster. Bij de uiteindelijke deling van de erfenis in 1886 werd Klein Suffenstra
toegewezen aan de Uilkema's; bij het oude gebouw behoorde op dat moment echter
nog maar zo'n zes hectare43). De boerderij was daarmee in nog geen twintig jaar tijds
teruggebracht tot minder dan een kwart van haar oude grootte. Een boerderij van
deze omvang behoorde ook in het kleinschalige veenweidegebied definitief tot de
mindere bedrijven. Dit was de boerderij waarnaar de Uilkema's in 1886 terugkeerden
na tien jaar lang zoveel grotere en aanzienlijker plaatsen te hebben beheerd. De
landbouwcrisis van de jaren tachtig had ook bij hen kennelijk zwaar toegeslagen.
Toen zij tien jaar eerder uit Grouw wegtrokken naar een grotere boerderij liep, al
zullen weinigen dit toen al hebben beseft, de periode van hoogconjunctuur in de
landbouw alweer op zijn einde. De prijzen voor veeteeltprodukten waren op dat
moment echter buitengewoon hoog en zouden voor sommige produkten zelfs nog
iets stijgen, tot tegen 1878 een absoluut hoogtepunt was bereikt. Kort daarop zakte
de markt voor Nederlandse landbouw- en veeteeltprodukten binnen korte tijd drastisch

41) Gedurende Uilkema's verblijf in Goutum werden in de directe omgeving van de boerderij
vier plaatsen afgegraven (Feitsma-state 1880, Drinkuitsma-state 1880, Swichum 1880 en
Teerns 1884). Tijdens de jaren in Grouw vond zowel in Idaard (1887) als in Roordahuizum
(1892) een grote terpafgraving plaats. (Gegevens welwillend verstrekt door de heren Oudhof
en Kramer van het Fries Museum te Leeuwarden.)
42) De op dat moment al sterk gereduceerde omvang van het areaal grond heeft te maken met
het feit dat vóór deze vererving al een andere deling had plaatsgevonden; de boerderij was
het gezamenlijke eigendom geweest van Klaas Pieters Sipsma en zijn broer Sjouke.
43) Kadaster Leeuwarden, Goutum kaarten sectie B en E, kadastrale legger Goutum art. 1193.
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in, wat met ongekend snelle prijsdalingen gepaard ging44). De eerste en ergste klappen
vielen in de akkerbouwgebieden,

44) Gegevens over de landbouwcrisis in Friesland werden vooral ontleend aan. DE VRIES,
Landbouw en bevolking (1971); Van ZANDEN, De economische ontwikkeling (1985).
Daarnaast werd ook het verouderde BLINK, Geschiedenis van den boerenstand en den
landbouw (1902-1904), geraadpleegd.
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Detail kadastraal minuutplan Grouw. De dikke zwarte lijn laat zien welke percelen in de naaste
omgeving van de boerderij rond 1860 bij Klein Suffenstra behoorden; in 1886 was hiervan alleen
nog het gearceerde deel over

waar de graanprijzen onder invloed van grote hoeveelheden geïmporteerd, goedkoop
Amerikaans en Russisch graan binnen enkele jaren vrijwel werden gehalveerd. De
zuivel- en vleesprijzen daalden korte tijd later, weliswaar minder sterk dan die van
de akkerbouwprodukten, maar toch altijd nog met 25 tot 40 procent45). Daarbij speelden
verschillende factoren een rol, zoals de recente introductie van goedkope kunstboter
of margarine en de toenemende concurrentie op de Engelse botermarkt door onder
meer de Scandinavische zuivelindustrie. Maar ook de door allerlei knoeierijen
verslechterde naam van de eens zo beroemde Friese boter had er aanzienlijk toe
bijgedragen de Nederlandse positie op de buitenlandse markt sterk te verzwakken.
Onder invloed van al deze negatieve ontwikkelingen daalden ook de in de
voorgaande periode sterk gestegen grondprijzen, maar de pachten bleven geruime
tijd bij deze ontwikkelingen achter46). In Friesland, waar het pachtbedrijf vanouds
het grootste deel van het landbouwareaal uitmaakte, werden pachtcontracten over
het algemeen voor een periode van vijf jaar aangegaan. De huurprijs werd bij het
aanvaarden van de pacht overeengekomen en lag voor de gehele periode vast. Wie
kort vóór of tijdens het inzakken van de prijzen een overeenkomst met hoge maar
op dat moment nog net verantwoord lijkende huurprijs was aangegaan, kon deze
vaak van het ene op het andere jaar niet meer uit de lagere zuivelprijzen opbrengen.
Niet alle landeigenaren zullen onder dergelijke omstandigheden onverkort op betaling
van de volle pachtprijs hebben gestaan, maar diegenen die dat wèl deden stonden
juridisch in hun recht. Dan werd door de in het nauw gebrachte pachters snel ingeteerd
op eventueel familiekapitaal, of er werden leningen aangegaan die later vaak weer
tot verdere ellende leidden. Boeren die in de periode van hoogconjunctuur
hypothecaire leningen hadden afgesloten voor uitbreiding van het bedrijf, zagen zich
in veel gevallen gedwongen tot verkoop van het gehele bezit.

45) WIERSMA, Erf en wereld (1959), p. 28.
46) DE VRIES, Landbouw en bevolking (1971), p. 87.
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De landbouwcrisis duurde tot ver in de jaren negentig voort; velen, vooral
pachtboeren, gingen in deze tijd failliet of werden tot relatieve armoede gebracht.
Dit laatste overkwam ook de Uilkema's, die behoorden tot de groep
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van diegenen die in de goede jaren hadden geprobeerd het bedrijf (te) snel te vergroten
en daarbij soms meer hadden geïnvesteerd dan strikt verantwoord was. Het eens
beschikbare kapitaal was dan grotendeels in bedrijfsverbeteringen en vee gestoken
en bracht van het ene op het andere moment vrijwel niets meer op, terwijl men
onvoldoende middelen achter de hand had gehouden om het bedrijf ook in moeilijke
tijden draaiende te houden. Wanneer de reserves op waren, was de enige mogelijkheid
het opgeven van de pacht - faillissement of vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Loondienst
als arbeider op andermans bedrijf of in de industrie, of werkloosheid en diepe armoede
was het lot van degenen die het niet redden. De Uilkema's waren nog fortuinlijk in
die zin dat zij tenminste de mogelijkheid hadden terug te keren naar een eigen
boerderij, hoe klein ook, zodra deze weer beschikbaar kwam.
Hoe diep de indruk was die de landbouwcrisis en zijn gevolgen voor de pachtboeren
op Uilkema hadden nagelaten, blijkt uit een latere tekst van zijn hand. Daarin wijdde
hij een vlammende en sterk door persoonlijke ervaringen gekleurde (en daardoor
weinig objectieve) passage aan het naar zijn mening onmenselijke pachtsysteem:
‘..Of komende geslachten een herhaling zullen zien van toestanden die gezien van
het standpunt van menselijkheid en recht aan slavernij en misdaad grenzen, staat te
bezien. Een toestand echter waarbij de landeigenaar krachtens een contract - dat
deze bedoeling toch niet heeft - zich meester kan maken van de vruchten van de
produktieve arbeid eener familie gedurende een reeks van jaren niet alleen, maar
daarbij ook nog vorderen mag haar bezittingen, resultaat eveneens van produktieve
arbeid van vroegere generaties, daarbij de ouders aan armoede prijs geeft en als
gevolg de kinderen berooft van wettig erfdeel en toekomst, zulk een toestand moet
bij de naam worden genoemd. En daarbij moet meteen gesignaleerd worden de
gewetenloosheid van de notaris, die - belust op verkopingen - de ondergang zijner
cliënten verhaast door het gemakkelijk verschaffen van geld op lange
termijn-hypotheken om de door sterk gedaalde zuivel- en veeprijzen onmogelijk op
te brengen huursommen te voldoen. Beter dan elk ander voorbeeld uit het
maatschappelijk leven bevestigt deze toestand de waarheid van Stuart Mills woord,
dat alle kwaad op meer kwaad is gericht. In afwachting der erkenning, welke de
toekomsttijd zal brengen, de erkenning dat de uitbuiting van de boerenstand in het
laatst der 19e eeuw een vorm heeft gekend, erger dan die der arbeidskracht van de
proletariër, zij hier gezegd: “Pachtstelsel wees vervloekt!”..’47).
Onder de vlag van een politiek getint betoog sprak Uilkema hier in wezen over
zijn eigen verleden en achtergrond. Het waren zijn ouders die verarmden, zijn erfdeel
dat verloren ging en zíjn toekomstdromen die werden verstoord. Zelfs de opmerking
over het notariaat berustte, zoals later duidelijk zal worden, geheel op eigen ervaring.
Uit de passage over de uitbuiting van de pachters door de landeigenaars kan dan ook
zonder veel risico worden afgeleid dat de familie tijdens de crisisjaren op het
pachtbedrijf blijkbaar weinig begrip heeft ontmoet van de zijde van de verhuurders.
47) Deze passage vormt het slot van een inleiding op een tekst over het Friese veeteeltbedrijf.
Deze tekst was vermoedelijk bedoeld voor de in 1917 door uitgeverij Kluwer ietwat voorbarig
aangekondigde uitgave ‘Het graslandbedrijf in Friesland, door K. Uilkema,
landbouwonderwijzer te Leeuwarden’. Het boek zou nog datzelfde jaar verschijnen als
onderdeel van een serie getiteld ‘Nederlandsche Landbouwbedrijven’, maar werd nooit
gepubliceerd. De volledige tekst van het manuscript zal naar verwacht worden opgenomen
en behandeld in een nog te verschijnen boek over Klaas Uilkema's landbouwkundige werk
door J. Frieswijk, als uitgave van de Fryske Akademy.
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Voor de Uilkema's moeten de eerste financiële klappen al zijn gevallen op de boerderij
in Goutum, waar zij nog maar kort woonden toen de eerste prijsdalingen plaatsvonden.
De familie verliet het bedrijf op het hoogtepunt van de crisis, in 1884, na een
bewoning van acht jaar, dus nog voordat de tweede pachttermijn van vijf jaar was
verstreken. Toch kon men pas in 1886 weer terecht op Klein Suffenstra, dat tot dat
jaar was verhuurd. Waarom men ook die laatste paar jaar niet in Goutum bleef maar
op de valreep nog verhuisde naar Jorwerd, is niet precies bekend. Het lijkt er echter
op dat men om de een of
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andere reden gedwongen was voortijdig uit Goutum weg te gaan. Na het vertrek van
de Uilkema's werd de boerderij waar zij hadden gewoond, verkocht en door de nieuwe
eigenaars vrijwel geheel vernieuwd; wellicht stond de verhuizing hiermee in verband.
Anderzijds is het ook zeer goed mogelijk dat de in Goutum in betere jaren vastgestelde
pacht voor de Uilkema's tegen 1884 niet langer meer was op te brengen. De eerste
pachttermijn was hier al in 1881 afgelopen, wat betekent dat tot verlenging van de
huur èn tot continuering van de eigen verpachting in Grouw moet zijn besloten toen
het (na meer dan een kwart eeuw van ongekende voorspoed) nog lang niet voor
iedereen duidelijk kan zijn geweest dat de achteruitgang niet van korte duur was. De
eerder onder buitengewoon gunstige omstandigheden vastgestelde en dus ongetwijfeld
zeer hoge pachtprijs zal toen nog niet ingrijpend zijn bijgesteld. Toen het gehoopte
herstel uitbleef, zat men vast aan het pachtbedrijf omdat ook de eigen boerderij weer
voor een periode van vijf jaar was verhuurd. Een lastenverlichting door een
tussentijdse verhuizing naar een andere, goedkopere pachtboerderij kan een oplossing
zijn geweest om het zo lang uit te zingen. Het korte verblijf in Jorwerd lijkt hoe dan
ook een noodsprong te zijn geweest om de laatste twee jaar van de verhuur van Klein
Suffenstra te overbruggen.
Dat de boerderij in Jorwerd voor de Uilkema's inderdaad goedkoper moet zijn
geweest dan die uit Goutum staat wel vast; hoewel het ook nu weer om een kapitaal
gebouw ging, was het bijbehorende areaal grond aanzienlijk kleiner48) en minder
gunstig gelegen ten opzichte van de grote stad. Daarbij kwam, dat de nieuwe pachtprijs
van Het Westerhuis werd overeengekomen in 1884, toen wèl algemeen duidelijk
was geworden dat er sprake was van een langdurige crisis en de pachtprijzen alweer
sterk waren gedaald49). Gezien de vermindering van het gepachte areaal grond moet
bij de overgang naar Het Westerhuis bovendien sprake zijn geweest van een forse
bedrijfsinkrimping. Met minder weide- en hooiland kon men uiteraard ook minder
vee houden. Ook is bekend dat hier het inwonend personeelsbestand werd verkleind,
ondanks het in dezelfde tijd wegvallen van de hulp van de oudste zoon50). In Goutum
had men één inwonende knecht en twee meiden; in Jorwerd was dat nog maar één
jongere knecht en één meid. Bij de verhuizing terug naar het boerderijtje in Grouw,
in 1886, was er in het geheel geen sprake meer van inwonend personeel51). Met het
vertrek uit Jorwerd waren de dromen over een roemrijke toekomst voor de familie
definitief voorbij.
Al ruim voor de terugkeer naar Klein Suffenstra moet duidelijk zijn geweest dat door
de gewijzigde financiële situatie van de familie ook de toekomstplannen voor de
kinderen drastisch moesten worden herzien. Klaas Uilkema was op dat moment
twaalf jaar oud, zijn lagere-schooltijd zou in het voorjaar van 1886 zijn afgelopen
48) Bij de boerderij in Goutum behoorde meer dan 32 hectare, bij die in Jorwerd slechts 22.
49) In 1889 bedroeg de huur van Het Westerhuis met 22,4 hectare grond f.1906,25 per jaar.
(Bericht van openbare verkoping van Het Westerhuis in dat jaar). Rond 1880 lagen de
gemiddelde pachtprijzen nog boven de f.100,- per hectare. (KALMA e.a., Geschiedenis van
Friesland (1973), p. 495.). Eventuele pachtcontracten van de Uilkema's, zo deze al op schrift
werden gesteld, zijn echter niet bewaard gebleven, waardoor een exacte vergelijking
onmogelijk is.
50) Anderhalve week voor de verhuizing naar Jorwerd verleed de oudste zoon van het gezin op
14-jarige leeftijd.
51) Gegevens afkomstig uit de bevolkingsregisters van Goutum, Jorwerd en Grouw.
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en er moest een definitief besluit worden genomen over zijn verdere opleiding. Om
financiële redenen was een hogere of universitaire opleiding thans uitgesloten. De
enige mogelijkheid om een begaafd kind van onbemiddelde familie door te laten
leren, was de kosteloze opleiding voor lager onderwijzend personeel, de kweekschool
of normaalschool52). Kinderen van arme gezinnen konden hiervoor bovendien een
aanvullende beurs voor levensonderhoud krijgen. Afgezien van de derving van
eventuele inkomsten over deze jaren bleven de lasten voor het gezin dan enigszins
beperkt. Ook in Leeuwarden was een Rijksnormaalschool gevestigd en dit was de
opleiding waar Uilkema, ongetwijfeld tot zijn grote teleurstelling, na de lagere school
terechtkwam. In

52) DASBERG en JANSING, Meer kennis meer kans (1978), p. 88.
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dezelfde periode waarin hij in Leeuwarden begon aan de twee voorbereidende jaren
voor de kwekelingenopleiding, in het voorjaar van 1886, verhuisde de hele familie,
als gezegd, terug naar Grouw. Danig verarmd en met de nodige illusies minder moet
het niettemin een opluchting zijn geweest om na de moeilijke jaren op de
pachtbedrijven weer naar de eigen oude familieboerderij terug te kunnen keren.

Aquarel van Oudfries langhuis uit de omgeving van Grouw, vervaardigd door Hidde Halbertsma,
rond 1860. Mogelijk betreft het hier boerderij Klein Suffenstra zelf; opzet, omvang en situering van
de hooiberg ten opzichte van het hoofdgebouw komen volledig overeen (Foto: S.J. van der Molen)

Het complex bestond nog steeds uit het eerder beschreven smalle, lage
hoofdgebouw

Gedeelte van kadastraal minuutplan Grouw, omgeving Biggemeer, met aanduiding van enkele van
de in het begin van de 19e eeuw in deze streek nog aanwezige Oudfriese langhuizen

met woning en koestal; buiten op het erf, tegen de stalmuur aan, stond een
afzonderlijke hooibergplaats. Klein Suffenstra was, zoals voor de goede lezer
vermoedelijk al uit de eerdere omschrijving viel op te maken, één van de laatste
vertegenwoordigers van het oudste Friese huistype53) dat later met zoveel succes door
Uilkema zou worden beschreven. Dit in de noordelijke kustprovincies ooit algemeen
voorkomende kleine boerderijtype met losse hooiberging was vanaf de 16e eeuw
geleidelijk aan overal vervangen door de thans algemeen bekende vormen met grote
Friese schuur. Bij deze latere boerderijen, het kophalsromp-, kopromp- en het
stelptype, zijn werkruimte, stal en hooiberging tezamen ondergebracht onder één
groot dak. Het kleine langhuis was tegen het einde van de 18e eeuw al vrijwel overal
verdwenen, verbouwd tot of geheel vervangen door deze nieuwe, grotere
boerderijtypen.
53) Dit huistype wordt tegenwoordig ook wel betiteld als Oudfries langhuis of woonstalhuis.
Uilkema gaf deze vorm in Het Friesche boerenhuis (1916) zelf de naam van ‘Oud-Friesche
greidboerderij’.
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Toch waren er tot in het midden van de vorige eeuw in Friesland nog enkele
gebieden waar de oude vorm niet geheel was uitgestorven. Vooral in het drassige
veenweidegebied rond Grouw, waar vanouds het kleinere veeteeltbedrijf overheerste
en de fundering van grote, zware gebouwen een moeilijke en kostbare zaak was, had
het langhuis nog lang weten stand te houden. Op oude kadastrale kaarten is te zien
dat hier in het begin van de 19e eeuw nog heel wat vertegenwoordigers van het
oorspronkelijke huistype waren overgebleven. Onder invloed van de sterk toenemende
welvaart in het veeteeltbedrijf werden in de jaren na 1850 tenslotte ook in dit lang
achtergebleven gebied de kleine langhuizen overal vervangen door grotere boerderijen
en de laatste exemplaren verdwenen in deze periode in hoog tempo. Uilkema moet
echter in zijn jeugd, niet alleen door de jaren op Klein Suffenstra maar ook door
bezoeken aan familie of kennissen die in de naaste omgeving nog in dit soort
boerderijen woonden, nog zeer goed bekend zijn geweest met deze huisvorm. Zo
zou hij

Detail kadastraal minuutplan Grouw, met boerderij Klein Suffenstra, situatie tot 1888; de hooiberg
staat tegen de stal aan, ook de uitgebouwde melkkelder is duidelijk herkenbaar

later bij de beschrijving van een dergelijke boerderij aan het nabij gelegen Biggemeer,
terloops vermelden dat hij met dit gebouw al sedert lang bekend was en hier toevallig
zelfs binnen was geweest54). Ook moet hij verscheidene malen hebben gehoord of
van nabij hebben meegemaakt hoe in de naaste omgeving deze kleine boerderijtjes
gaandeweg alle werden vervangen door de typen met grote gecombineerde schuur55).
Later zou hij op basis van de in deze periode opgedane kennis verder onderzoek
verrichten naar het exacte verloop van de

54) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 26. Het betrof hier boerderij ‘Rietstra’
(opmeting KU-163); ook de in hetzelfde werk beschreven boerderij uit het Laagland onder
Wartena lag op betrekkelijk geringe afstand van Het Hofland.
55) In Het Friesche boerenhuis (1916), p. 39, worden verschillende grote boerderijen uit de
omgeving van Grouw genoemd die pas in de tweede helft van de 19e eeuw door verbouwing
uit een langhuis waren ontstaan. Alle stonden op slechts enkele kilometers afstand van Klein
Suffenstra; enkele werden nog tijdens Uilkema's tijd verbouwd.
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Friese boerderij-ontwikkeling, waarmee zijn naam als onderzoeker voorgoed zou
worden gevestigd. Daarbij beschreef hij het Oudfriese langhuistype aan de hand van
twee boerderijen uit de omgeving van Grouw; zijn eigen geboortehuis Klein Suffenstra
werd in dit verhaal echter geheel buiten beschouwing gelaten - van dit gebouw werd
door Uilkema nergens een beschrijving of tekening nagelaten. In het
documentatiebestand werden alleen twee foto's van het exterieur van de boerderij
aangetroffen, zonder enig bijschrift of commentaar waaruit zou kunnen worden
opgemaakt dat hij met dit gebouw ooit zo goed bekend was geweest.
Toch bleek door nader onderzoek ook over de oorspronkelijke opzet en indeling van
Uilkema's eigen boerderij nog het een en ander terug te vinden; kadastrale opmetingen
en een bewaard gebleven bestek56) maakten het zelfs mogelijk de plattegrond van het
gebouw in grote lijnen te reconstrueren.

Reconstructie boerderij Klein Suffenstra te Grouw, situatie tot 1888 (schaal 1:400, tekening E.L. van
Olst)
1: kamer, 2: gang, 3: karnruimte, 4: melkkelder, 5: koestal, 6: hooiberg, b: bedstede, k: karnmolen,
h: hooihok

Het voorste gedeelte van de boerderij bevatte het woonhuis en had een dak dat
iets hoger lag dan dat van het bedrijfsgedeelte. Het woongedeelte bestond uit één
ruime kamer, met de stookplaats tegen de voorgevel en een bedstedenwand tegen de
scheidingsmuur tussen voor- en achterhuis. Naast deze kamer lag een gangetje, dat
diende als verbinding tussen kamer en karnruimte en waarop vermoedelijk ook de
buitendeur uitkwam. Aansluitend aan dit voorhuis bevond zich het lange, lage
bedrijfsgedeelte, dat in twee ruimten was onderverdeeld. Direct achter de woning
vond men allereerst de karnplaats, waar de boter werd gemaakt en waar men zeker
56) Bestek voor de herbouw van de boerderij na een brand in 1888. (Collectie R.U.J. Uilkema).
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een groot deel van de tijd huisde. Naast deze karnruimte lag de daarmee in verbinding
staande, haaks uitgebouwde melkkelder, die hier eigenlijk niet meer was dan een
iets verdiepte kamer. Deze ruimte, die zich onder een afzonderlijk dak bevond57),
werd dan ook geen melkkelder genoemd maar ‘molkenkeamer’ ofwel melkkamer,
iets dat Uilkema zich pas veel later, tijdens zijn boerderij-onderzoek, realiseerde. Hij
schreef toen: ‘..Ik begrijp nu eerst goed, dat mijn moeder terecht sprak van
“molkenkeamer” op haar geboortehuis te Grouw (ook het mijne) en van
“molkenkelder” te Goutum, waar ik mijn jeugd doorbracht. De eerste was een kamer
zonder zolder erboven. De tweede was een diepe kelder met een slaapkamer erboven
en een studeerkamer..’58).
Voorhuis en karnruimte stonden behalve via het gangetje ook met elkaar in
verbinding door twee muuropeningen, die uitkwamen in de bedsteden in het voorhuis.
Vermoedelijk ging het hier om kleine vensters waardoor in het bedrijfsgedeelte kon
worden gekeken59) en die dus nog moeten hebben gedateerd uit een periode waarin
stal en karnplaats één onafgescheiden ruimte vormden60). Uilkema doelde vermoedelijk
op deze openingen toen hij later, in een verhandeling over het begrip brandmuur,
stelde dat deze gevel op Klein Suffenstra een eigenaardigheid vertoonde die de
werking als brandmuur verkleinde en die hem deed betwijfelen of deze wel was
bedoeld als bescherming van de in het voorhuis slapende bewoners61). De betreffende
openingen werden bij een verbouwing in 1888 dichtgemetseld. Tussen de bedsteden
in bevond zich de trap naar de woonhuiszolder, die bereikbaar was via een deur in
de karnruimte.
Achter het karnhuis lag de koestal; karnplaats en stal waren gescheiden door een
muur. Het vee stond in deze stal in twee rijen, met de koppen naar de

Lage melkkelder met afzonderlijk dak haaks op dat van het hoofdgebouw van Oudfries langhuis te
Wartena (KU-161), in uiterlijk vergelijkbaar met de oude situatie van Klein Suffenstra te Grouw

57) Vergelijk de door Uilkema gedocumenteerde boerderij uit het Laagland onder Wartena
(opmeting KU-161), waar de kelder op dezelfde wijze is uitgebouwd: Het Friesche boerenhuis
(1916), p. 18.
58) Uilkema aan van Blom, d.d. 18-9-1927.
59) Dergelijke venstertjes tussen woongedeelte en stal zijn in de rest van het land nog wel bekend,
zij het dat zich daarachter aan woonhuiszijde meestal geen bedsteden bevinden. Zie hiervoor
onder meer opmetingen SHBO-149 uit Markelo (Dr.), SHBO-315 uit Bunnik (Utr.) en
SHBO-121 uit Dongen (N.-Br.).
60) In Het Friesche boerenhuis (1916), p. 29, zou Uilkema stellen dat naar zijn mening de
afscheiding tussen stal en karnplaats in zijn algemeenheid inderdaad pas van later datum
was.
61) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-12-1917.
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zijmuren gekeerd; het middenpad tussen de beide stalrijen werd aan beide

Voorbeeld van oude dubbelrijïge koestal in Oudfries langhuis (boerderij ‘Rietstra’ te Grouw - KU-163)

zijden begrensd door een mestgoot of grup. Aan het einde van de gang, recht tegenover
de doorgang naar het karnhuis, lag de koestaldeur met aan weerszijden een raampje
in het midden van de achtergevel. Ook in één van de zijgevels bevond zich een
doorgang, namelijk aan de kant van de hooiberg, waardoor het hooi voor het vee
naar binnen werd gehaald. De hooibergplaats (ooit een open hooiberg maar ten tijde
van de Uilkema's vermoedelijk al een vaste schuur met dichte wanden) stond buiten
op het erf, tegen de zijmuur van de stal aangebouwd.
Het erf van Klein Suffenstra werd aan de zuidzijde begrensd door een boomgaard
en in het westen door een moestuin. Het geheel werd omringd door smalle slootjes
en was lange tijd hoofdzakelijk bereikbaar over water, via de eigen opvaart. Op korte
afstand van de boerderij lag een weidemolentje62) dat ook eigendom was van de
Uilkema's en waarmee de waterstand van het omringende land enigszins op peil werd
gehouden. Ook de weilanden rondom hadden ooit alle bij Klein Suffenstra behoord
maar waren na de verschillende delingen van het familiebezit inmiddels voor het
merendeel in andere handen overgegaan. Alleen de beide direct aangrenzende percelen
ten noorden en ten westen van het erf, tezamen ongeveer 2 hectare groot, behoorden
nog tot het bezit, alsmede een iets verderop gelegen weiland ter grootte van 2,4
hectare; de 1,5 hectare eigen hooiland bevond zich op grotere afstand van de boerderij
in het lage Waterland. Aan de westkant van het erf, direct achter het eigen weiland,
liep sedert 1868 de spoorlijn Heerenveen - Leeuwarden; langs deze weg liep Klaas
Uilkema twee jaar lang tweemaal daags de circa twaalf kilometer naar school in
Leeuwarden en weer terug. De overige kinderen, voor zover nog in de schoolgaande
leeftijd, bezochten de lagere school in Idaard, dat dichter bij de boerderij lag dan
Grouw waarvan het Hofland officieel deel uitmaakte.
Het bedrijf moet na de verhuizing uit Jorwerd drastisch zijn ingekrompen. De stal
bood plaats aan ongeveer twintig koeien, maar het is zeer de vraag of de Uilkema's
nog wel een zo grote veestapel konden aanhouden. Het bij de boerderij in eigendom
behorende weide- en hooiland bedroeg tenslotte nog geen zes hectare meer en was
daarmee amper toereikend voor het voeden van zes à zeven stuks vee. Mogelijk werd
naast het eigen bezit nog iets gepacht; hierover ontbreken echter alle gegevens. Zeker
is dat de familie na de terugkeer in Grouw geen inwonend personeel meer had63).
Afgezien van het mogelijke incidentele gebruik van externe arbeidskrachten moet
de boerderij volledig als familiebedrijf hebben gefunctioneerd. Het gezin telde zeven
kinderen, ten tijde van de verhuizing uit Jorwerd in leeftijd variërend van bijna vijftien
62) Dit watermolentje is nog tot halverwege deze eeuw bewaard gebleven en was een zogenaamde
spinnekopmolen.
63) Uit gegevens uit de bevolkingsregisters blijkt dat op Klein Suffenstra ten tijde van de Sipsma's
één tot twee vaste personeelsleden intern waren, een meid en een knecht.
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jaar tot anderhalve maand oud; de groteren zullen allen in het bedrijf zijn ingezet.
Vooral de oudste zoon Sijbren, op dat moment 15 jaar en dus al van school af, werkte
in deze periode als volwaardig boerenknecht met zijn vader mee; later zou hij het
bedrijf ook voortzetten. De oudste dochter Janke, tien jaar oud, zal na school een
deel van het werk van de vroegere meiden hebben overgenomen bij de zuivelbereiding
en ook de aankomende onderwijzer zal buiten schooltijd en in de vakanties zeker
regelmatig op het bedrijf zijn ingezet.
De boerderij lag in een zeer waterrijk gebied, dat doorsneden was met vaarten

Spinnekopmolen uit de omgeving van Grouw; eenzelfde weidemolentje behoorde ook bij de boerderij
van de familie Uilkema (Foto: SHBO Arnhem)

en slootjes, met enkele grotere meren in de directe omgeving. Een schitterend
natuurgebied vol afgelegen hooilanden met ruige begroeiing en brede rietkragen,
waar het voor de kinderen goed spelen moet zijn geweest. Naar verluidt, zaten Klaas
en zijn jongere broer Bouwe hier ieder vrij moment op het water. Tijdens de vele
tochten met de schouw door het Friese waterland werden wilde planten gezocht en
gedetermineerd. Klaas toonde blijkbaar van jongs af aan een grote belangstelling
voor de flora van het weidegebied; als volwassene zou
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Impressie van het waterrijke veenweidegebied. (Tekening Ids Wiersma, coll.: Friese Maatschappij
van Landbouw, Leeuwarden)

hij zich op dit gebied als deskundige manifesteren64). Tijdens langere zeiltochten werd
's zomers soms overnacht in de maaierstenten die tijdens de oogsttijd overal in de
afgelegen hooilanden verrezen en waarover Uilkema later schreef: ‘..op de 's winters
overstroomde lage landen maaide sedert eeuwen reeds de Friese arbeider. In deze
eenzame streken zag en ziet men nog elke zomer de witte tentjes der mannen, die in
Juli daar enige weken kamperen en alleen de zaterdagnacht en de zondag
doorbrengen in hun vaak uren verwijderde dorp..’65)

Maaierstentje met maaiers in hooiland in de buurt van Grouw (Foto K. Uilkema, coll.: Fryske
Akademy)

Daarnaast werden de gebruikelijke kwajongensstreken uitgehaald en er werd
gestroopt - met een oud jachtgeweer en ten strengste verboden. De illegaal geschoten
eenden werden door de jongens verkocht aan een opkoper in het

64) Als landbouwonderwijzer zou hij zijn leerlingen regelmatig mee ‘het veld in’ nemen, waar
hij hen zou leren de verschillende grassoorten te determineren. Ook in het eerder genoemde,
ongepubliceerde manuscript over het Friese grasland bedrijf zou Uilkema uitgebreid op deze
materie ingaan.
65) UILKEMA, Het grasland bedrijf (1917), niet gepubliceerd.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

30
dorp die, naar men in de familie vertelt, als wraak voor zijn lage prijzen door de
gebroeders Uilkema eens vanuit het ‘huisje’ met een schot hagel is bestookt. Een
ander verhaal vertelt hoe er in het wijde open land werd gevliegerd en hoe daarbij
ongebruikelijke voorwerpen mee de lucht in werden gestuurd, zoals een stoof met
de kat erin. Het 's avonds aan de vlieger binden van een brandende lantaren zou in
het dorp zelfs eens voor enige opschudding hebben gezorgd door het gerucht dat er
boven Grouw ‘vreemde lichtverschijnselen’ waren gesignaleerd... Ondanks het
wisselende fortuin van de familie moet Uilkema's jeugd in deze periode zeker ook
zijn onbezorgde kanten hebben gehad.
De Uilkema's hadden echter niet veel geluk. In de zomer van 1888, iets meer dan
twee jaar nadat de familie op de boerderij terugkwam, ging een groot deel van het
oude gebouw door brand verloren. De oorzaak was vermoedelijk hooibroei; het feit
dat de hooiberg tegen de stalmuur was aangebouwd zal het overslaan van de vlammen
danig hebben versneld. Een krant maakte melding van de ramp: ‘..GROUW, 16 Aug.
De boerenwoning, in gebruik bij den eigenaar, T.S. Uilkema, werd gisterenavond te
half zeven door een fellen brand in den asch gelegd. Alleen de voorhuizing bleef
gespaard. De brandspuit van Idaard was het eerst bij de ramp aanwezig; daarna
arriveerden twee spuiten van hier. Heden middag begon het nog smeulende hooi
opnieuw te ontvlammen en daar de veranderde richting van den wind ook het
overgeblevene met gevaar bedreigde rukte weder eene onzer spuiten aan. Men noemt
als oorzaak van den brand hooibroeien..’66). Het voorhuis bleef gespaard, maar de
hooischuur, de koestal en het aangrenzende karnhuis waren volledig in vlammen
opgegaan; de melkkelder was zwaar beschadigd.
Doordat de boerderij tegen brand verzekerd was, kon nog diezelfde zomer met de
herbouw worden begonnen. Tussen de familiepapieren is een kopie van het voor de
herbouw opgestelde bestek bewaard gebleven67), waardoor we over een gedetailleerd
beeld beschikken van omvang en indeling van de boerderij. De korte omschrijving
van het aan te besteden werk luidde: ‘..het maken van een buithuis (stal) en een
karnhuis, het herstellen der melkkelder en het bouwen eener nieuwe hooischuur met
wagenhuis..’.
Het meest opvallende is wel, dat uit dit bestek blijkt dat de boerderij weer in precies
dezelfde vorm en omvang als voorheen op de oude fundamenten werd opgebouwd.
Alleen de hooischuur werd vergroot en voorzien van een aangebouwde wagenberging;
de stal hield echter zijn oude hoogte en indeling,

66) Hepkema's Nieuw Advertentieblad, van zaterdag 18-8-1888.
67) Het bestek werd door Bouwe Uilkema, die later timmerman en aannemer zou worden,
vermoedelijk als oefening overgeschreven in een oud wiskundeschrift van zijn broer Klaas.
Het originele bestek is niet bewaard gebleven; de kopie lijkt echter volledig te zijn. De aanhef
luidt: ‘Bestek en Voorwaarden waarop door den Heer T.S. Uilkema te Grouw zal worden
aan besteed het gedeeltelijk herbouwen eener afgebrande boerenschuur, buithuis en melkkelder
onder Grouw’. (Collectie R.U.J. Uilkema).
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Stalmuur Klein Suffenstra anno 1990, met de hergebruikte baksteen en ijzeren stalraampjes van 1888

evenals karnhuis en melkkelder. Klein Suffenstra was daarmee vermoedelijk het
allerlaatste voorbeeld van het oude langhuistype dat nog geheel in deze vorm werd
herbouwd. Overal elders werd bij een dergelijk boerderijtje een noodzakelijke
verbouwing gewoonlijk aangegrepen om stal, werkruimte en hooiberging dan ook
maar meteen in één grote schuur samen te voegen.
De keuze van de Uilkema's om hier de oude opzet te behouden, zal in ieder geval
gedeeltelijk zijn bepaald door financiële overwegingen. Voor modernisering van het
bedrijf had men naast de verzekeringsuitkering ook moeten kunnen beschikken over
enig aanvullend kapitaal, iets wat midden in de landbouwcrisis in dit gezin zeker
niet het geval was. Dat hier inderdaad werd gekozen voor de meest economische
aanpak blijkt ook uit het feit dat bij de herbouw zoveel mogelijk goedkope of
hergebruikte materialen werden toegepast: vuren balken, ongeschaafd hout voor de
kap, hergebruik van afkomende oude steen en andere nog bruikbare onderdelen,
alsmede uit de aanschaf van een tweedehands karnmolen. Ook de laatste afwerking,
zoals het schilderwerk, werd niet in het bestek opgenomen; al het houtwerk werd in
de grondverf opgeleverd en werd dus vermoedelijk door de familie zelf afgeschilderd.
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Reconstructie boerderij Klein Suffenstra te Grouw, situatie 1889, na de herbouw: het hooi wordt
bewaard in een hooischuur met aangebouwd wagenhuis, het hoofdgebouw is vrijwel gelijk gebleven
(schaal 1:400, tekening E.L. van Olst)
1: kamer, 2: gang, 3: karnruimte, 4: melkkelder, 5: koestal, 6: hooischuur, 7: wagenhuis, 8: stookhok
annex varkensstal, b: bedstede, k: karnmolen, h: hooihok, p: paardestal

Hoewel de boerderij grotendeels nieuw werd opgebouwd, werd ook in de indeling
van het bedrijfsgedeelte gekozen voor een volledig traditionele opzet, waarin van de
nieuwste inzichten in de zuivelbereiding maar weinig terug te vinden was. De familie
die in Goutum een van de eersten was geweest om zijn melkkelder ingrijpend te
verbouwen paste bij de herbouw van Klein Suffenstra tien jaar later geen enkele
modernisering meer toe. Of ook dit uitsluitend een kwestie van geld- en tijdgebrek
was of dat men, door de landbouwcrisis murw gemaakt, ieder vertrouwen in de
vooruitgang had verloren is niet duidelijk. Na de brand werd echter een stal aangelegd
die wat afmetingen en inrichting betreft ook toen al zeer ouderwets was. Onder de
gebintbalken was de stahoogte slechts 1,80 m. De koestanden waren bestraat, maar
werden voorzien van stalhouten in plaats van de inmiddels algemeen toegepaste
rollaag van baksteen langs de grup. Er was een pomp, maar drinkgoten ontbraken het vee moest hier op de oude wijze met emmers worden gedrenkt. Ook de kelder
werd geheel traditioneel ingericht en kreeg een stenen vloer en schragen voor de
melk-aden langs de wanden. In de karnruimte werd ondanks de op dat moment in
opkomst zijnde zuivelfabrieken toch nog een karnmolen geïnstalleerd68). Karn en
68) In de omgeving van Grouw stonden al vanaf 1886 enkele zuivelfabrieken en hun aantal
groeide snel. De discussie in boerenkringen omtrent het voor en tegen van deze fabrieken
was op dat moment echter nog volop in gang, al leken de voorstanders aan de winnende hand
te raken. Om in een dergelijke overgangssituatie de mogelijkheid van eigen zuivelfabricage
geheel af te snijden door bij nieuwbouw af te zien van de installatie van een eigen karn- en
melkbewaarruimte zal velen terecht te riskant zijn geweest. De mededeling van SPAHR van
der HOEK, Geschiedenis van de Friese landbouw (1952), Dl. I p. 396, dat in de na 1885
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karnmolen bevonden zich daarbij bovendien zonder enige afscheiding in dezelfde
ruimte. De hooibergplaats kreeg de vorm van een rondom betimmerde blokschuur
met grondmuur en vast pannendak, twee tasvakken voor hooi en een aangebouwde
wagenschuur die tevens dienst deed als deel en waar in een hoek een paardestal werd
ingericht. De schuur werd net als voorheen weer tegen de stal aangebouwd.

Klein Suffenstra met de in 1888 gebouwde lage stal en de hooischuur (Foto rond 1930; het karnhuis
en het oude voorhuis zijn hierop al vervangen door een kleiner woonhuis)

Op de nieuwe kadastrale opmeting die na de herbouw werd gemaakt, is behalve
de hier besproken ruimten ook nog een kleine bouwmassa aangegeven ten noordoosten
van de boerderij, juist tegen de hoek van het voorhuis aan. In het bestek wordt dit
element echter niet genoemd, wat betekent dat het hier om een bestaand en niet door
de brand aangetast bouwdeel ging. Erg oud

gebouwde plaatsen de melkkelder en de karnmolen konden worden uitgespaard, lijkt dan
ook niet realistisch.
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kan dit bijgebouw ten tijde van de brand niet zijn geweest; op een enkele jaren

Detail kadastrale hermeting van boerderij Klein Suffenstra te Grouw na de herbouw volgend op de
brand van 1888

eerder vervaardigde kadastrale hermeting komt het nog niet voor69). Vermoedelijk
hebben we hier te maken met een zogenaamde stookhut voor huishoudelijke
werkzaamheden en voor de kaasmakerij; in de hele beschrijving van stal en karnhuis
werd tenslotte nergens melding gemaakt van een stookplaats voor de kaasketel.
Mogelijk vond men hier verder ook nog een varkensstal; in een latere omschrijving
van het complex was sprake van varkenshokken die zich buiten het hoofdgebouw
bevonden70).
Met de herbouw na de brand was grote haast gemoeid. Het bedrijf moest om verder
verlies te voorkomen zo kort mogelijk stilstaan en binnen enkele maanden zou men
ook het vee weer moeten kunnen stallen. In het bestek werd bepaald: ‘..De aannemer
kan terstond na de kennisgeving van de gunning der aanbesteding met het werk
beginnen. Hij moet het karnhuis zoo spoedig mogelijk afdoen, en de daar door hem
te leveren karnmolen daarin plaatsen en gangbaar maken, en zorgt dat die gangbaar
is en gebruikt kan werden 18 dagen na de gunning van het werk, en dat alsdan de
melkkelder mede is afgedaan. Het buithuis moet afgedaan zijn zeven weken na de
gunning van het werk, terwijl al het in dit bestek bepaalde moet afgedaan zijn voor
of op den 20sten November 1888..’. De aanbesteding van het werk vond plaats op 8
september; het hele complex stond voor de winter weer overeind.

69) Kadastrale opmeting vervaardigd in het dienstjaar 1887, d.w.z. in het kalenderjaar 1886. Het
betreffende bijgebouwtje werd dus vermoedelijk door de Uilkema's kort na hun terugkeer
op de boerderij gebouwd.
70) Rijksarchief Friesland, Notarieel archief nr. 66, verkoopakte van de boerderij d.d. 18-2-1905.
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Achteraanzicht van boerderij Klein Suffenstra te Grouw anno 1990; het achterste gedeelte van de stal
is thans als enige bouwdeel nog volledig bewaard gebleven in de situatie van 1888 (Foto: SHBO
Arnhem)

Doordat de boerderij voldoende verzekerd was geweest, had de brand voor de
familie geen blijvende materiële gevolgen. Het onderwerp van boerderijbrand is voor
Uilkema echter altijd een schrikbeeld gebleven, temeer daar hij, naar uit verhalen
bekend is, ook later nog eens van een dergelijke ramp getuige was, waarbij toen
bovendien veel vee verloren zou zijn gegaan. In zijn nalatenschap werd een eerste
opzet teruggevonden voor een artikel over de brandgevaarlijkheid van boerderijen,
mogelijkheden van brandpreventie voor de stal en de wenselijkheid van
overheidstoezicht op de brandveiligheid van nieuw te bouwen stallen. Uit de inleiding
op deze tekst blijkt dat zijn interesse in het onderwerp van brandpreventie inderdaad
op deze persoonlijke ervaringen moet worden teruggevoerd71).

71) Onvoltooid manuscript, ongedateerd maar in ieder geval van na 1920. Naar uit één van de
zinsneden blijkt had Uilkema het uiteindelijke artikel willen aanbieden aan de Maatschappij
ter bescherming van dieren.
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Ten tijde van de brand zat Uilkema in de eerste klas van de normaalschool. De beide
voorbereidende jaren had hij op dat moment achter de rug; de eigenlijke vierjarige
kwekelingenopleiding was in april van dat jaar begonnen. Vanaf deze fase woonden
de van buiten Leeuwarden afkomstige leerlingen meestal intern, bij een hospita of
bij familie in de grote stad72). Deze ‘kwekelingen’ vormden in de steden waar zij
studeerden een aparte en in sociaal opzicht moeilijk definieerbare groep, die sterk
afweek van die van de ‘gewone’, universitaire studenten. Zij waren veel jonger dan
deze en behoorden bovendien tot een geheel ander milieu. De leerlingen van de
kweekscholen waren afkomstig uit de lagere burgerij, middenstanders, arme boeren
en ook wel, zij het in mindere mate, uit de arbeidersklasse73). Het feit dat de kinderen
al op hun veertiende jaar uit huis gingen, leidde tot een vroege zelfstandigheid.
Daardoor, maar ook door de sterke intellectuele stimulans die van de opleiding uitging
en de nadruk die daar werd gelegd op de status van hun toekomstig beroep,
ontgroeiden de kwekelingen meestal in hoog tempo het ouderlijk milieu. Hun over
het algemeen lage maatschappelijke afkomst en slechte financiële omstandigheden
maakten echter dat zij in de kringen van de gegoede burgerij, waar zij krachtens hun
toekomstige positie bij zouden horen, over het algemeen toch niet werden
geaccepteerd. Voor leerlingen afkomstig van het platteland moet de overgang naar
de stadscultuur in dezen nog een extra obstakel hebben betekend. Het sociale vacuüm
waarin de kwekelingen aldus belandden, leidde binnen deze kringen tot een zeker
elitebesef dat de gevoelens van minderwaardigheid moest compenseren en over het
algemeen tot een versterking van de onderlinge band74). Het is echter zeer de vraag
of ook de jonge Klaas Uilkema aan dit groepsbewustzijn veel morele steun heeft
kunnen ontlenen; er zijn verschillende aanwijzingen dat hij ook binnen de eigen
schoolkring een betrekkelijk eenzame positie innam. Voor de meeste van zijn
medeleerlingen was deze opleiding sociaal een ongekende sprong vooruit; de
onderwijzer was een ‘meneer’, waartegen vooral in de lagere maatschappelijke
kringen werd opgekeken. In de ogen van Uilkema, die was grootgebracht in de
verwachting een universitaire opleiding te kunnen volgen, was de kweekschool
daarentegen een grote stap terug en een pijnlijke bevestiging van de maatschappelijke
achteruitgang van de familie. Uit verhalen is bekend dat hij zich van deze sociale
teruggang sterk bewust was. Uilkema hoorde hier naar zijn eigen mening niet thuis
en dit vermeende standsverschil moet hem haast wel in een geïsoleerde positie hebben
geplaatst ten opzichte van zijn medeleerlingen.
Het dubbele sociale isolement dat hiervan het gevolg was, kan thuis alleen nog
maar verder zijn versterkt. Ook zijn ouders zullen zich na de mislukking van hun
aspiraties om tot de groep der ‘grote boeren’ te gaan behoren niet erg thuis hebben
gevoeld in het weinig draagkrachtige milieu waarin zij door de landbouwcrisis
uiteindelijk waren beland. Nog heden ten dage wordt in de familie verteld dat de
Uilkema's ‘trots’ waren, een oordeel dat in eerste instantie door de omgeving zal zijn
geveld. De uit deze omstandigheden voortvloeiende gevoelens van miskenning en
eenzaamheid zou Uilkema gedurende zijn hele verdere leven met zich meedragen.

72) HARTS, De Leeuwarder normaal- en kweekschool (1934), p. 7.
73) HARMSEN, Blauwe en rode jeugd (1975), p. 71.
74) HARMSEN, Blauwe en rode jeugd (1975), p. 72-73.
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Op de kweekschool bleek hij, naar de in het archief van de Normaalschool bewaard
gebleven cijferlijsten laten zien, een middelmatig goede leerling - uitblinken deed
hij zeker niet. Het lesprogramma omvatte alle in het lager onderwijs gebruikelijke
vakken zoals rekenen, lezen, schoonschrijven, Nederlandse taal, geschiedenis,
aardrijkskunde, ‘kennis der natuur’, zingen, handtekenen, en gymnastiek, maar ook
vormleer en Frans75). Vanaf de tweede klas kwam daar nog wiskunde bij en het jaar
daarop pedagogiek. Opvallend is echter, dat Uilkema juist voor de vakken waarvan
hij door zijn achtergrond en per-

75) Rijksarchief Friesland, archief der Rijkspedagogische Academie, nrs. 137-140 en 169-170.
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soonlijke interessen meer moet hebben geweten dan de meeste leerlingen, zoals
bijvoorbeeld kennis der natuur, uitgesproken matige cijfers haalde. Het lijkt erop dat
hij zich een zeker dédain had aangemeten ten aanzien van een opleiding die hij
beneden zijn kunnen achtte.

Klaas Uilkema, vermoedelijk tegen het einde van zijn kwekelingentijd, rond 1890 (Coll.: R.U.J.
Uilkema)

Direct na het einde van zijn kwekelingentijd, op 18-jarige leeftijd, kreeg hij zijn
eerste (tijdelijke) aanstelling, als onderwijzer bij de Openbare Lagere School in
Drachten, voor de duur van een half jaar. In de daaropvolgende jaren wisselde hij
nog enkele malen van school. Zo verhuisde hij eerst naar Oosterhaule, bij Joure,
waar hij twee jaar les gaf en daarna naar Menaldum waar hij tot 1897 bleef. De
volgende aanstelling voerde hem zelfs ver buiten de Friese provinciegrenzen; van
1897 tot 1900 gaf hij les aan een lagere school in Koog aan de Zaan, in
Noord-Holland. Inmiddels had hij door avondstudie ook de hoofdakte behaald. Iedere
nieuwe akte bracht behalve een grotere kans op een aanstelling aan een betere (lees:
beter betalende) school ook een verhoging van het niet bijzonder riante
onderwijzerssalaris met zich mee, reden waarom vele onderwijzers jarenlang bleven
studeren. De hoofdakte bood bovendien de mogelijkheid van aanstelling als hoofd
van een school, iets dat Uilkema door verschillende oorzaken waarop later zal worden
ingegaan echter nooit is gelukt.
In het voorjaar van 1900 keerde hij uit Noord-Holland terug naar Friesland en
vestigde zich, ditmaal voor een lange periode, in Leeuwarden. Op 1 maart van
datzelfde jaar trad hij, 27 jaar oud, in het huwelijk met Jaike Kalverboer uit
Menaldum, die evenals hijzelf in het onderwijs zat en die hij al sedert zijn opleiding
in Leeuwarden kende. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren; één zoon, in
1901, en twee dochters, respectievelijk in 1903 en 1912. Hoewel Uilkema inmiddels
dus zelfstandig was en een eigen gezin had gesticht, zouden zijn privéleven en
persoonlijke ontwikkeling nog lange tijd rechtstreeks beïnvloed worden door
gebeurtenissen in het, naar het lijkt, blijvend onfortuinlijke ouderlijk gezin.
In hetzelfde jaar waarin Uilkema zich als onderwijzer in Leeuwarden vestigde trokken
zijn ouders zich terug van de boerderij. Nu ook de jongste kinderen de schoolgaande
leeftijd achter zich hadden gelaten, verhuurden zij het bedrijf in Grouw aan de oudste
zoon en verhuisden zelf naar een burgerwoning in Huizum onder Leeuwarden. De
door de langzaam aantrekkende conjunctuur weer iets gestegen opbrengsten van de
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boerderij en de activiteiten van Uilkema Sr. als veearts maakten deze stap mogelijk.
Naast zijn werk als veehouder had deze aan boeren in de omgeving van zijn
woonplaats door de jaren heen regelmatig tegen betaling veeartsenijkundige hulp
verstrekt, zoals ook zijn vader vóór hem had gedaan. Naast het stellen van diagnoses
en het verrichten van medische handelingen vervaardigde hij zelf ook allerlei
medicijnen, waarvoor hij jaarlijks patent aanvroeg. De Uilkema's waren, zoals op
dit vakgebied lang gebruikelijk was, autodidact of zoals men dat indertijd noemde:
‘empirist’; de kennis was grotendeels verkregen uit de praktijk en werd van vader
op zoon doorgegeven.
De veeartsenij was een betrekkelijk jonge wetenschap. Tot in het begin van de
19e eeuw bestond op dit gebied in ons land nog geen enkele officiële opleiding. De
eerste school voor veeartsen ging pas in 1821 in Utrecht van start en in 1851 ontstond
hieruit de Rijksveeartsenijschool. Het bezit van het diploma was aanvankelijk nog
niet verplicht en op het platteland bleven velen dit beroep dan ook nog lang op de
traditionele wijze uitoefenen. In 1874 werd de vrije beroepsuitoefening van de
diergeneeskunde tenslotte echter door een wet aan banden gelegd en gaf nog slechts
het bezit van een officieel diploma het recht om als veearts op te treden. Aan diegenen
die konden aantonen het beroep al meer dan tien jaar lang te hebben uitgeoefend,
kon op verzoek ontheffing worden verleend als ‘gepatenteerd empiricus’. Zij, die
korter dan tien jaar werkzaam waren geweest, moesten, als zij hun praktijk ook na
eind 1876 wilden voortzetten, een examen afleggen, waarvoor echter lang niet allen
slaagden76).

76) OFFRINGA, Van Gildestein naar Uithof (1971), dl. I. p. 122-123.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

35
Ook Uilkema's vader had de wettelijk voorgeschreven ontheffing indertijd blijkbaar
aangevraagd; de papieren waarin zijn bevoegdheid zou zijn vastgelegd, gingen echter
bij de boerderijbrand van 1888 verloren. In Grouw, waar de familie bekend was en
waar hij als veearts amper concurrentie zal hebben gehad, had het ontbreken van de
vergunning weinig consequenties. Door de verhuizing naar Leeuwarden, in 1900,
kwam hij echter terecht in een omgeving waar al verscheidene andere, meest
gediplomeerde, veeartsen gevestigd waren. Of hij daar om de een of andere reden
zelf de aandacht van de inspectie op zich vestigde of dat er sprake was van aangifte
uit broodnijd is niet met zekerheid bekend. In het voorjaar van 1902 werd Uilkema
Sr. echter bij het Leeuwarder gerecht aangeklaagd en veroordeeld wegens het
ongediplomeerd uitoefenen van de veeartsenijkunde77). Bij nader onderzoek was
gebleken dat zijn naam niet voorkwam op officiële lijsten van verstrekte vergunningen.
Hoewel de beklaagde met stelligheid verklaarde de ontheffing wel degelijk te hebben
gehad maar deze door brand te zijn kwijtgeraakt, werd het ontbreken van de papieren
een zwak punt voor de verdediging geacht. Uilkema Sr. werd veroordeeld tot een
geldboete, terwijl het verder uitoefenen van het beroep van veearts hem werd
verboden.
Overtuigd van het eigen gelijk (en bovendien financieel vermoedelijk te zeer
afhankelijk van de hieruit verkregen inkomsten) weigerde hij echter koppig zich bij
dit verbod neer te leggen en hervatte zijn praktijk. Twee jaar later werd hij opnieuw
aangeklaagd en ditmaal, wegens recidive, veroordeeld tot een korte celstraf78). De
schande die dit met zich meebracht, werd in de familie zwaar gevoeld. Het prestige
verbonden aan het van vader op zoon doorgegeven beroep van veearts was voor de
Uilkema's in en na de crisisjaren vermoedelijk de laatste strohalm waaraan men zich
in sociaal opzicht nog had kunnen vastklampen. Daarnaast zullen de inkomsten uit
deze bron onmisbaar zijn geweest om het gezin door de moeilijke tijden heen te
helpen. De familie verloor door de uitspraak in 1904 zowel reputatie als inkomen.
Uilkema Sr. moet onder de gerechtelijke veroordeling en de daarop volgende
vernederende straf zozeer hebben geleden dat zijn overlijden nog in datzelfde jaar
algemeen hieraan werd toegeschreven. En ook Klaas Uilkema trok zich de
gebeurtenissen rond zijn vader en de schande die hiermee in zijn ogen over de familie
was gekomen buitengewoon sterk aan. Enige tijd lang vatte hij zelfs serieus het plan
op om alsnog in Utrecht veeartsenijkunde te gaan studeren om op deze wijze de een
van de Uilkema's te herstellen. Onvoldoende vooropleiding en het gebrek aan
financiën deden dit ongelukkige plan echter al spoedig schipbreuk leiden.
Met de droeve gebeurtenissen van 1904 waren de problemen voor de familie nog
allerminst afgelopen. Uilkema's vader had namelijk tijdens de landbouwcrisis een
hypothecaire lening afgesloten met als onderpand de boerderij, Klein Suffenstra.
Door zijn dood en het wegvallen van de inkomsten uit zijn praktijk als veearts bleek
het niet meer mogelijk om uitsluitend uit de opbrengsten van het kleine
veehoudersbedrijf de benodigde aflossing en rente voor deze lening op te brengen.
In het voorjaar van 1905 werd de oude familieboerderij met de laatste bijbehorende
77) Rijksarchief Friesland, archief der Arrondissementsrechtbank, nr. 99, rol voor strafzaken nr.
1422 en nr. 152, verslag der zitting.
78) Rijksarchief Friesland, archief der Arrondissementsrechtbank, nr. 320, rol voor strafzaken
nr. 2425, en nr. 324 (vonnis).
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landerijen op last van de hypotheekbank in het openbaar verkocht. Het complex werd
in de verkoopakte beschreven als ‘eene boerenhuizinge met buithuis, waarin stalling
voor twintig koeien en één paard, aangebouwde hooibergplaats, varkenshokken, erf
etc. in het Hofland bij de spoorbaan’79). Het hele bezit werd in losse percelen verkocht.

79) Rijksarchief Friesland, Notarieel archief, 1809-05, nrs. 79122 en 79123, archief Notaris
Andries Andringa, akte nr. 66, d.d. 18-2-1905. Als verkoper trad op een gemachtigde van
de 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland. Klein Suffenstra werd gekocht door
de familie van der Meulen, die de boerderij thans nog in bezit heeft. Het voorhuis van de
boerderij met het karnhuis werd in de loop van deze eeuw ingrijpend verbouwd; de stal is
echter nog grotendeels in de oude staat bewaard gebleven.
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De boerderij was officieel tot mei 1908 verhuurd aan Sijbren Uilkema; met de kopers
werd overeengekomen dat deze tot het einde van de pachttermijn op de boerderij
kon blijven. Met het bedrijf ging het onder diens beheer echter bijzonder slecht; bij
de afwikkeling van de zaken ging ook het laatste beschikbare kapitaal verloren. Zo
raakte de familie in enkele jaren tijds alles kwijt waaraan zij haar sociale prestige
had ontleend: geld, bedrijf, reputatie en het bezit van de oude familieboerderij. Klaas
Uilkema, die de eerdere maatschappelijke achteruitgang van het gezin en het opgeven
van zijn eigen toekomstplannen al nooit geheel te boven was gekomen, raakte door
deze voortdurende tegenslagen zeer verbitterd. Daar kwam nog bij dat de financiële
moeilijkheden van de familie directe gevolgen hadden voor zijn eigen gezin. Samen
met zijn jongere broer Bouwe had hij zich garant gesteld voor het bedrijf in Grouw
en het financiële debâcle bracht zodoende ook hen beiden in grote problemen. Uilkema
zou jarenlang gedwongen zijn om naast zijn volle dagtaak in het onderwijs avond
aan avond bijlessen te geven om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Desondanks
moet het gezin lange tijd amper boven het niveau van ‘fatsoenlijke’ armoede zijn
uitgekomen.
De mogelijkheid tot het geven van extra lessen was inmiddels trouwens sterk
toegenomen doordat Uilkema in 1904 ook zijn akte als landbouwonderwijzer had
behaald. Daarmee was hij bevoegd tot het geven van halfjaarlijkse cursussen op de
zogenaamde landbouwwinterscholen, waar boerenzoons gedurende de avonden
werden onderwezen in de theoretische aspecten van de landbouw. Van 1904 tot 1925
trok hij verscheidene avonden per week op de fiets naar de vaak veraf gelegen dorpen
waar deze cursussen werden gegeven80). Daarnaast waren er nog de privélessen voor
kinderen van welgesteldere ouders, de gebruikelijke voorbereiding en het
correctiewerk dat bij het schoolwerk hoorde en de eisen die het gezin met de
opgroeiende kinderen stelde. Het moeten voor Uilkema jaren van bijzonder hard
werken zijn geweest, naar ook uit de bewaard gebleven brieven af en toe duidelijk
naar voren komt (‘..elken avond ben ik te 10 uur op zijn vroegst thuis, na 8-9 uren
les te hebben gegeven en 2 uren te hebben gereisd..’81)). In 1920 somde hij na een
verontschuldiging over zijn gebrek aan tijd op wat hij op dat moment zoal deed: ‘..Ik
heb voor mijn rekening de school, twee landbouwwintercursussen, en twee speciale
cursussen (in bemesting en veevoeding). Vooral de wintercursussen, die 4 reizen per
week noodig maken, waarbij ook 5½ uur gemoeid zijn, zijn tijdroovend en vermoeiend.
Ook vereischen ze veel bijwerk door correctie en 't maken van hectogrammen82) en
noodzakelijke correspondentie. Dan heb ik veel privaatlessen, die ik met het oog op
de dure tijden die achter ons liggen wel moet aanhouden. Nu mijn lamp niet meer
brandt zooals jarenlang, tot aan 4 à 5 uur 's morgens, neemt de zorg voor het
onderhoud van mijn gezin al mijn tijd in beslag..’83).

80) Gedurende deze periode gaf Uilkema iedere winter minstens één maar meestal twee of zelfs
meer cursussen. Gedurende deze jaren zou hij lesgeven op scholen in Stiens, Beetgumermolen,
Goutum, Marssum, Sleens, Berlicum, Huizum, Dronrijp, Menaldum en Sneek.
81) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-12-1917.
82) Voorloper van het stencil.
83) Uilkema aan Van Blom, d.d. 27-1-1920.
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Klaas Uilkema als jong onderwijzer, vermoedelijk rond 1900 (Coll.: R.U.J. Uilkema)

Uilkema's schoolcarrière verliep ondanks al deze inspanningen echter niet bepaald
zonder problemen. Hoewel het lesgeven op zich hem goed lag, kwam hij bij
voortduring in botsing met de autoriteiten. Persoonlijke vetes en conflicten hebben
zijn loopbaan vanaf het begin begeleid en belemmerd. Hoewel hij in de familiekring
bekend stond als een vriendelijk en zachtaardig mens, bij zijn leerlingen zeer geliefd
was en later tijdens zijn onderzoek uitstekende contacten zou onderhouden met de
bewoners van de door hem bezochte boerderijen, moet hij in de omgang met collega's
en superieuren erg moeilijk zijn geweest. In dergelijke contacten kon hij een
opvallende lichtgeraaktheid aan den dag leggen en een aan rancune grenzend
voorbehoud jegens al diegenen die meer invloed bezaten of meer opleiding hadden
genoten dan hijzelf. Uilkema kon het best overweg met mensen die naar hem opzagen
en van wie hij niet hoefde te vrezen dat zij door meer opleiding of een sterkere
maatschap-
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pelijke positie op hem neer zouden zien. Waar hij zich de mindere voelde, overheerste
echter de onzekerheid en was hij snel in zijn eer aangetast. Dan leidden de uit
belemmerde ambities voortvloeiende gevoelens van vernedering en onmacht tot een
zich sterk afzetten tegen de gevestigde machtsverhoudingen, wat hem regelmatig in
gezagsconflicten deed belanden. Schoolhoofden, schoolbesturen, schoolopzieners,
wethouders van onderwijs en invloedrijke ouders van slechte leerlingen vonden in
deze beginnende onderwijzer niet de onderdanige inschikkelijkheid waarop zij uit
hoofde van hun positie aanspraak meenden te mogen maken84). Zijn soms
ongebreidelde felheid en gebrek aan diplomatie zullen er zeker toe hebben bijgedragen
eventuele geschillen snel te laten escaleren.
Al deze eigenschappen maakten Uilkema niet gemakkelijk in de omgang en zullen
in de door duidelijke rangen en standen beheerste samenleving van rond de
eeuwwisseling ook weinig bevorderlijk zijn geweest voor een gunstig verloop van
zijn carrière. Hoewel hij in zijn lange loopbaan als onderwijzer verschillende aktes
behaalde, zich in het onderwijs vooruitstrevend en actief opstelde en daarvoor, zoals
hierna nog uitgebreid ter sprake zal komen, zowel door zijn leerlingen als door
buitenstaanders zeer werd gewaardeerd, vond hij binnen de eigen schoolkringen geen
erkenning. Bevordering tot schoolhoofd of tot onderwijzer aan één van de betere
scholen zat er voor hem door de slechte naam die hij zich als dwarsligger had
opgebouwd niet in. Uilkema's eigen vermoeden dat hij bij sollicitaties door zijn
superieuren werd gedwarsboomd, kan in dit geval niet uitsluitend aan overmatige
achterdocht worden toegeschreven, al zal deze latent aanwezige eigenschap hierdoor
wel zijn versterkt. Verbitterd stelde hij zelf over de gang van zaken: ‘..Tengevolge
van de omstandigheid, dat ik in mijn loopbaan als inderwijzer na het jaar 1900 door
tegenwerking van school- en andere autoriteiten niet alleen van elke promotie
buitengesloten was, maar zelfs sollicitatie naar een andere plaats door geheime
tegenwerking ten eenenmale buitengesloten was, begon ik met de studie van landbouw.
Reeds spoedig bleek mij, dat ook daar promotie buitengesloten was, ondanks de
grootst mogelijke inspanning op dit gebied iets te presteeren..’85)
Deze situatie leidde in toenemende mate tot een vlucht in interesses buiten het
vakgebied om en in het bijzonder in allerlei particulier onderzoek. Zo deed hij onder
meer aan botaniseren, waarbij hij in het bijzonder de vegetatie van het weidegebied
onderzocht; daarnaast was hij geïnteresseerd in de terpopgravingen en ook had hij
een grote historisch geografische belangstelling. Op het gebied van het beloop van
de bedijkingen van de voormalige Middelzee moet hij zelfs uitgesproken deskundig
zijn geweest86). Het oude verlangen om iets te bereiken op wetenschappelijk gebied
84) Uit Uilkema's vroege periode als plattelandsonderwijzer zijn in de familie verhalen bewaard
gebleven over ernstige conflicten die zouden zijn ontstaan door zijn weigering om kinderen
van invloedrijke boeren hogere cijfers toe te kennen dan deze toekwamen. Hierbij dient
overigens te worden bedacht dat dergelijke verhalen uiteraard altijd van Uilkema zelf
afkomstig moeten zijn geweest.
85) Citaat uit inleiding op ongepubliceerd artikel over stallenbouw en brandpreventie.
86) LORIÉ, Middelzee en Westergo, in: Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, r. 2, jrg. 39 (1922), p. 425. In dit artikel wordt verscheidene malen met veel
waardering melding gemaakt van waardevolle mededelingen die de auteur over dit onderwerp
van Uilkema ontving. (‘..Veel belangwekkender, ter hoogte van Goutum. Ik werd daar
opmerkzaam op gemaakt door den heer K. Uilkema, onderwijzer te Leeuwarden, die ons, in
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moet in deze tijd weer zijn opgekomen en onder druk van de moeilijke
omstandigheden zijn uitgegroeid tot een ware obsessie. De behoefte om ondanks alle
tegenwerking op de een of andere manier toch naam te maken, zowel voor zichzelf
als voor het zo vurig begeerde eerherstel van de familie, moet in deze periode één
van Uilkema's voornaamste drijfveren zijn geworden. Zelf zou hij later eens gedeprimeerd door tegenslag - stellen dat al zijn onderzoek niet uit interesse maar
louter uit gebrek aan andere mogelijkheden was begonnen: ‘..Landbouwkundige
kennis of flair is

afzienbaren tijd, zal verblijden met eene studie over de verre oostwaartsche uitbreiding der
zeeklei over het veen..’) Van een eigen publikatie over dit onderwerp, waartoe Uilkema, naar
uit de correspondentie blijkt, sterk werd gestimuleerd door Lorié, is echter nooit iets gekomen.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

38
hier inderdaad van ondergeschikt belang. Die is bij mij niet groot, wat dit punt
betreft, en de studie van het boerenhuis is niet begonnen uit liefde tot het onderwerp.
Inderdaad interesseerde deze studie mij allerminst. Slechts is mijn zucht tot weten
en onderzoeken noodgedwongen op dit punt geconcentreerd geworden, omdat mij
elke gelegenheid opzettelijk werd benomen, om iets te doen..’87). Hier werd de
voedingsbodem gelegd voor de uitzonderlijke gedrevenheid die hem later als
onderzoeker zou kenmerken.
Hoewel ook de studie voor het landbouwonderwijs door Uilkema in eerste

Voorbeeld van instructie-dia, zoals door Uilkema werd gebruikt bij zijn landbouwonderwijs

instantie dus blijkbaar alleen bij gebrek aan beter was aangevat, bleek dit onderwerp
hem al snel buitengewoon goed te liggen. Als landbouwonderwijzer was hij een
groot succes; zijn boeiende voordracht en uitzonderlijke combinatie van praktijkkennis
en theorie maakten dat zijn lessen ver boven het niveau van droge boekenkennis
uitstegen. Hij ontwikkelde eigen lesprogramma's, waarbij hij - iets geheel nieuws gebruik maakte van lichtbeelden, hij nam zijn leerlingen mee het veld in voor
botanisch onderzoek, organiseerde excursies naar moderne bedrijven en
zuivelfabrieken en ontpopte zich als een enthousiast voorstander van landbouwkundige
vernieuwingen. Oudleerlingen zouden later verklaren dat hij een bijzonder prettige
en onderhoudende docent was, met zeer moderne ideeën. Zijn lessen bleken hen ook
na meer dan een halve eeuw nog helder voor de geest te staan. Eén van hen, die
slechts één cursus had kunnen meemaken, verklaarde dat hem van die ene winter
meer was bijgebleven dan van de hele lagere school88).

Klaas Uilkema met een van zijn landbouwklassen (Coll.: R.U.J. Uilkema)
87) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
88) STRIKWERDA, Klaas Uilkema, een pionier (1980), p. 192-195. In dit artikel zijn enkele
interviews met oudleerlingen opgenomen.
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Met verscheidene leerlingen onderhield Uilkema bovendien een levendige
correspondentie, waarin hij hen stimuleerde zich verder te ontwikkelen. Een
oudleerling die vol trots liet weten te zijn geslaagd voor een voortgezet examen
schreef hem bij die gelegenheid: ‘..Onwillekeurig denk ik terug aan de tijd, toen ik
de lessen op Landbouw-avondschool te Beetgum volgde en aan de energie en animo
die U had bij het geven der lessen, waardoor ik en menig ander zijn wakker geschud
uit de dommel waarin we verkeerden. Ik kan dan ook niet anders als nogmaals mijn
dank te brengen aan U, die mij de stoot heeft gegeven, een weg voor me heeft gezocht
en aangewezen. 't Is waar, ik heb getoond een wil te bezitten in de zware strijd, die
ik had te strijden, - immers van vele vakken was bij mij
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de ondergrond, het fundament niet te vinden - maar nooit zal ik vergeten de helpende
hand van U..’89). Een ander, met wie Uilkema correspondeerde over botanische
onderwerpen - beiden verzamelden grassoorten - stuurde hem enkele nieuwe
specimens voor zijn collectie, vergezeld van al even gloedvolle woorden van dank:
‘..neem ik deze gelegenheid te baat, om U bij dezen mijn innigen dank toe te brengen
voor het vele goede en nuttige dat U mij in deze twee afgeloopen jaren hebt geleerd.
Ik bewonder de moed en ijver en taaie volharding die U steeds tegenover ons aan
den dag hebt gelegd. (...) 't Is niet dat ik iemand in 't aangezicht prijzen wil, maar
daar deze gedachten mij steeds deze twee jaar hebben bezield, wil ik bij het einde
daarvan tegenover U (...) de dingen onomwonden zeggen. Nogmaals mijn innigen
en oprechten dank..’90).
Hoe overdreven dergelijke dankbetuigingen ons nu ook mogen voorkomen, ze
maken meer dan duidelijk dat Uilkema als landbouwonderwijzer zeer geliefd was
en een sterke indruk naliet op zijn pupillen. De leerlingen van deze avondcursussen,
boerenzoons van 16 jaar en vaak ook al ouder, hadden vóór deze opleiding alleen de
lagere school bezocht en de weinige daar verkregen kennis was vaak al weer ver
weggezakt. Voor velen moeten deze lessen een sterke intellectuele stimulans zijn
geweest en een onverwacht venster hebben geopend op een andere en interessantere
benadering van het eigen, tevoren vermoedelijk alleen als routinematig ervaren werk.
Het lager landbouwonderwijs vormde onderdeel van het overheidsstreven om de
boerenstand bewust te maken van de noodzaak tot modernisering van de landbouw
en te wijzen op de wenselijkheid de bedrijfsvoering theoretisch beter te onderbouwen.
Het onderwijs raakte hiermee aan het terrein van de landbouwvoorlichting. Van de
landbouwonderwijzers werd verwacht dat zij naast hun lessen, waar nodig,
landbouwkundige adviezen konden geven en dat zij zich op de hoogte stelden van
alle ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Omdat het hier een betrekkelijk nieuw
onderwijsniveau betrof91), bestond er nog een grote vraag naar specialistisch
lesmateriaal en naar deskundigen die zich in de verschillende aspecten van dit
onderwijs wilden verdiepen. Ook de opleiding voor de landbouwonderwijzers zelf
was nog in veel opzichten gebrekkig; lesprogramma's voor de door hen te geven
cursussen, voor zover al aanwezig, waren meest alleen landelijk vastgesteld en
onvoldoende toegesneden op de verschillende regio's. Voor de onderwijzers was
hierin zodoende nog een grote eigen inbreng mogelijk, wat velen van hen stimuleerde
om zich verder in deze materie te verdiepen en te proberen deze kennis verder uit te
dragen. Men schreef zelf artikelen en op bijeenkomsten van landbouwonderwijzers
werden door deskundigen uit eigen kring lezingen gehouden over de nieuwste
ontwikkelingen en inzichten. Hier vond men, kortom, een terrein waarop men zich
als jonge onderwijzer kon onderscheiden en waar men verzekerd kon zijn van een
dankbaar en geïnteresseerd gehoor wanneer men de resultaten van eigen studie wenste
te presenteren. Voor Uilkema, die zich in zijn vaste baan als onderwijzer volledig
belemmerd voelde in zijn intellectuele mogelijkheden, was het landbouwonderwijs
89) Brief van oudleerling Albert (datum en achternaam onbekend) aan Uilkema.
90) J.G. Terpstra aan Uilkema, d.d. 25-6-1911.
91) De eerste door het Rijk gesubsidieerde landbouwwintercursus was pas in 1891 van start
gegaan. Van der POEL, Het landbouwonderwijs (1976), p. 139; GOUDSWAARD, Agrarisch
onderwijs in Nederland (1986), p. 175-196.
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een buitengewoon stimulerende omgeving. Hier vond hij een uitlaatklep voor zijn
wetenschappelijke ambities en een stimulans om zijn onderzoekingen, die tot dan
toe nogal ongericht waren, in nieuwe banen te leiden. Naast zijn drukke
werkzaamheden begon hij dan ook in toenemende mate zelf studie te verrichten op
landbouwkundig gebied.
Toen in 1908 de ‘Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers’
werd opgericht, was Uilkema hierin zeer actief. Hij bekleedde direct vanaf het begin
tot in de jaren twintig een bestuurlijke functie als voorzitter van de afdeling Friesland.
Als zodanig hield hij tijdens de afdelingsvergaderingen re-
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gelmatig voordrachten over onderwerpen waarvan hij speciale studie had gemaakt.
Door zijn agrarische achtergrond had hij op dit vakgebied een grote voorsprong op
zijn uitsluitend theoretisch geschoolde collega's, iets waarvan hij zich zeer goed
bewust was: ‘..Zij, die in de boerderij opgegroeid zijn, hebben hier als onderwijzer
een grooten voorsprong, omdat zij weten, door hun kennis van de praktijk, aan welke
kennis de boer behoefte heeft, en zij dus gemakkelijk een juiste keuze uit de leerstof
doen..’92).
Zelf stelde hij regionaal georiënteerde lesprogramma's samen, vervaardigde zijn
eigen lesmateriaal en pleitte voor de invoering van het vak landbouwboekhouden,
voor cursussen praktische veekennis voor onderwijzers en voor de regelmatige uitgave
van een zuiver informatief vaktijdschrift naast het mededelingenblad van de
vereniging. Niet alleen zou een dergelijk tijdschrift beginnende landbouwonderwijzers
een steuntje in de rug kunnen geven, maar ook kon het functioneren als een platform
voor onderzoek uit eigen kring: ‘..Dat een vaktijdschrift voor land- en
tuinbouwonderwijzers recht van bestaan heeft (...) is iets, dat vanzelf spreekt, als
men nagaat, dat in de eerste plaats voor pas geslaagde land- en tuinbouwonderwijzers
de moeilijkheid eerst begint: de moeilijkheid namelijk om les te geven en de jongelui
er 3 uren bij te houden. (...) Voor pas beginnende landbouwonderwijzers zou dus
een vaktijdschrift nuttig zijn, als daarin werden opgenomen voorbeelden van lessen
over onderwerpen in een bepaalde streek te behandelen. (...) Van meer belang is
echter de omstandigheid, dat een vaktijdschrift de gelegenheid biedt aan diegenen
onder ons, die van een of ander onderdeel van het programma uitvoeriger studie
hebben gemaakt, hun kennis in wijder kring te verspreiden en daarmee anderen
nuttig te zijn en dus het landbouwonderwijs in ruimeren kring te dienen..’93). Het is
duidelijk dat hij hiermee ook - of misschien zelfs vooral - zijn eigen
onderzoeksresultaten op het oog had. Hij had zich op dat moment al enige jaren in
verschillende onderwerpen op agrarisch en onderwijskundig gebied verdiept en zocht
blijkbaar naar mogelijkheden hieraan meer bekendheid te geven.
De jaren rond 1913 moeten voor Uilkema een periode zijn geweest van buitengewone
activiteit, waarin hij al zijn energie en schaarse vrije tijd besteedde aan zijn
landbouwkundige studies. In eerste instantie richtte hij zich hierbij op het
veehoudersbedrijf, wat vanuit zijn achtergrond en werkterrein (de greidstreek) een
logische keuze was. Daarbij hield hij zich aanvankelijk vooral bezig met het rundvee
en in het bijzonder met het uitwerken van een systeem van benamingen van het
exterieur van het rund, een terrein waarop indertijd nog geen volledige
overeenstemming bestond. Een door hem zelf samengesteld lesprogramma over dit
onderwerp leverde als inzending voor de Internationale Landbouwtentoonstelling
van 1913 in Den Haag een gouden medaille en een eervolle vermelding in de krant
op: ‘..De Haagsche Landbouwtentoonstelling: In den wedstrijd voor leraren,
onderwijzers en leerlingen van scholen, van eigen vervaardigde leermiddelen ten
gebruike bij het onderwijs in de land-, tuin- en boschbouwkunde werd een eerste
prijs, diploma voor gouden medaille en Fl. 25,-, toegekend aan K. Uilkema,
92) UILKEMA, Toelichting bij het voorstel van de afdeeling Friesland, Orgaan van de
Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers, nr. 28, juni 1913.
93) UILKEMA, Toelichting bij het voorstel van de afdeeling Friesland, Orgaan van de
Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers, nr. 28, juni 1913.
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landbouwonderwijzer te Leeuwarden, en een derde prijs aan J.G. Terpstra, leerling
van den landbouwwintercursus te Menaldum..’94). De betreffende
landbouwwintercursus was door Uilkema zelf gegeven. Het moet voor hem een
dubbele triomf zijn geweest dat niet alleen hijzelf maar ook één van zijn eigen
leerlingen hier was onderscheiden, met een inzending over grassoorten, een interesse
die onder zijn leiding was gegroeid95).

De medaille die aan Uilkema werd uitgereikt als eerste prijs voor zijn inzending bij de Internationale
Landbouwtentoonstelling van 1913

Over zijn eigen onderwerp (het exterieur van het rund) hield hij in het voorjaar
van 1914 op verzoek een lezing voor de ‘Vereniging het Friesch Rundvee Stamboek’.
Daarbij lichtte hij de door hem voorgestelde nieuwe indeling toe en pleitte ervoor
deze door de vereniging officieel te laten erkennen en versprei-

94) Leeuwarder Nieuwsblad, d.d. 13-9-1913.
95) Zie de eerder geciteerde brief van Terpstra aan Uilkema, d.d. 25-6-1911.
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den: ‘..dat het zijns inziens wenschelijk was, dat een indeeling als deze uitga van het
Stamboek. De eenvoudige reden daarvan is, dat het Friesch Rundvee-Stamboek,
naast de provinciale commissie voor de veefokkerij, de leiding heeft in de praktijk
der beoordeeling, dus de fokrichting beheerscht, in één woord autoriteit bezit. Met
een duidelijke aanwijzing in plaatvorm, vergezeld van een even duidelijke
omschrijving der elementen van het exterieur, zouden niet alleen de veehouders
gebaat zijn, maar vooral ook aan het landbouwonderwijs een betere grondslag
worden gegeven voor het onderwijs in beoordeelingsleer..’96). De enkele jaren later
inderdaad door deze vereniging bekostigde uitgave van Uilkema's benamingen97),
bestaande uit een plaatwerk met toelichting, werd in kringen van deskundigen zeer
lovend ontvangen.

Uitgave ‘Het exterieur van het rund’ (1916); in zijn eigen exemplaar noteerde Uilkema in de kantlijn
naast de Nederlandse benamingen ook de Duitse termen voor de verschillende onderdelen

Na het rundvee richtte Uilkema zijn belangstelling op de moderne stallenbouw,
waarbij hij zich ontpopte als een groot voorstander van modernisering. Hij schreef
over dit onderwerp verscheidene artikelen, waarin hij nieuwe stalindelingen,
ventilatiemethoden en toegepaste bouwmaterialen aan een vergelijkend onderzoek
onderwierp en een opsomming gaf van de eisen waaraan een ideale stal zou moeten
voldoen98). Om de beste stalvorm te kunnen vaststellen, had hij een groot aantal
boerderijen bezocht waarin nieuwe stallen waren aangebracht. Met de eigenaars van
sommige van deze boerderijen onderhield hij bovendien geruime tijd nauw contact
om de bedrijfstechnische consequenties van de verschillende oplossingen ook op
langere termijn te kunnen vergelijken. Van alleen de rundveestal naar de hele boerderij
was maar een kleine stap en hoe de interesse in de moderne boerderijbouw Uilkema
vervolgens op het terrein van de oudere gebouwen en de historische
boerderij-ontwikkeling voerde staat uitvoerig beschreven in het volgende hoofdstuk.

96) Verslag in Leeuwarder Courant, d.d. 28-7-1914.
97) UILKEMA, Het exterieur van het rund (1916).
98) UILKEMA, De Hollandsche stal (1913), niet gepubliceerd; De greidboerderij in Friesland
(1915); De greidboerderij in Friesland (1915-1916).
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Moderne stal in boerderij te Hijlaard (KU-382)

Over de historie van het Friese huis was op dat moment nog niet veel bekend,
afgezien van enkele hoofdzakelijk theoretische en nogal romantische speculaties,
die met de praktijk van het boerenbedrijf niet veel hadden uit te staan. Uilkema's
grotendeels op eigen jeugdervaringen berustende en daardoor van een opmerkelijke
kennis van zaken getuigende uitspraken over de geschiedenis van de Friese boerderij
trokken dan ook al spoedig de aandacht van historisch geïnteresseerden. Dit
resulteerde in een verzoek om zijn ideeën over de Friese boerderij-ontwikkeling wat
uitvoeriger op papier te zetten. De hieruit voortvloeiende uitgave kreeg landelijke
aandacht en het werk werd alom zeer gepre-
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zen99). De jarenlange miskenning moet aan dit succes een buitensporig gewicht

Titelpagina van uitgave ‘Het Friesche boerenhuis’ (1916)

hebben verleend. Gedurende de daaropvolgende jaren zouden Uilkema van
verschillende kanten verzoeken bereiken om artikelen en voordrachten100). Zijn naam
als boerderij-onderzoeker was gevestigd; hij was op dat moment 43 jaar oud. Met
het boek was zijn entree in wetenschappelijke kringen verzekerd, maar zijn met
rancune vermengde ontzag voor de academische wereld en zijn angst om hier door
gebrek aan vooropleiding niet voor vol te worden aangezien, zouden nooit meer
geheel worden weggenomen.
De succesvolle Friese uitgave en de uitvoerige publiciteit die hieraan landelijk werd
gegeven, maakten dat Uilkema's naam ook doordrong in volkskundig geïnteresseerde
kringen uit het wetenschappelijke circuit. Zo kwam hij in 1917 in contact met de
Leidse hoogleraar D. van Blom101), die zich in zijn vrije tijd enthousiast bezighield
99) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916). Al het latere onderzoek over de Friese boerderij
bouwt in essentie nog steeds op dit werk door. De uitgave wordt ook nu nog steeds in vrijwel
iedere serieuze publikatie over de ontwikkeling van de Friese boerderijvormen genoemd als
de eerste wetenschappelijke benadering van deze materie.
100) Enkele verzoeken om kopij zijn bewaard gebleven; het betreft hier de bladen Eigen Haard
(25-5-1916), De Boerderij (5-1-1920), In en om de boerderij (16-1-1928), en andere. Uit de
correspondentie met Van Blom is echter bekend dat Uilkema ook verscheidene andere
verzoeken van dezelfde strekking van de hand wees. Alleen op een voorstel van uitgeverij
Kluwer, om een boekje te schrijven over het graslandbedrijf in Friesland moet hij zijn
ingegaan, getuige het feit dat Kluwer in 1917 een officiële aankondiging van dit werk liet
drukken.
101) Van Blom was hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek aan de Leidse Universiteit en
zou daar in de periode 1933-1934 het ambt van Rector Magnificus bekleden. Biografisch
Woordenboek (1985), p. 37-38.
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met volkskundig onderzoek op de Waddeneilanden en die hoopte Uilkema daarin te
kunnen betrekken.
Deze Van Blom was een joviale en aimabele man die zich, anders dan de meeste
van zijn universitaire collega's in het begin van deze eeuw, niet op zijn status liet
voorstaan. Door zijn onbevangen houding en uitgesproken waardering voor Uilkema's
prestaties slaagde hij erin diens reserves jegens hemzelf als academicus te overwinnen
en een vriendschappelijke relatie met hem op te bouwen. Het feit dat Van Blom
evenals Uilkema uit Friesland afkomstig was, zal hierbij zeker een rol hebben
gespeeld. Het door Van Blom geïnitieerde contact resulteerde al snel in een aantal
gezamenlijke excursies naar de Waddeneilanden, in gezelschap van Van Bloms
veertienjarige zoon. Tijdens deze kameraadschappelijke tochten werd het plaatselijke
boerderijen bestand bekeken door middel van fietstochten en lange wandelingen. De
diverse aangetroffen huisvormen en hun bijzonderheden werden na thuiskomst
uitvoerig besproken in een zeer frequente en vriendschappelijke correspondentie.
Voor Uilkema vormden deze brieven een belangrijke uitlaatklep; in zijn naaste
omgeving had hij niemand met wie hij zijn interesse in het historisch
boerderij-onderzoek kon delen. Alle vondsten en ideeën kon hij nu kwijt aan de
belangstellende Van Blom, voor wie de boerderijen al snel ook een hobby waren
geworden. De brieven kregen door dit enthousiasme na korte tijd een uitgesproken
informeel karakter (‘..Verder wil ik mijn lange brief eindigen, want de fietstocht was
lang, de wind stijf, de grintwegen slecht en de taaie modder der kleiwegen riep
visioenen op van oude friesche boeren met kuitbroeken, te paard langs de
modderwegen kerkwaarts trekkende..’102)).

Foto gemaakt tijdens een eerste bezoek aan het gehucht De Blijke op Ameland, in gezelschap van
Van Blom en diens toen veertienjarige zoon Jarich

Uilkema moet zich door de oprechte belangstelling van Van Blom zeer gevleid
hebben gevoeld. Bovendien werd zijn gevoel voor eigenwaarde gevoed door het
besef in deze gedeelde belangstelling voor de boerderijen de meest deskundige van
hen twee te zijn. De gedachtenwisseling met de erudiete Van Blom zou voor hem in
de jaren 1917-1919 de belangrijkste stimulans zijn om zijn onderzoekingen voort te
zetten en zelfs nog uit te breiden, in weerwil van alle praktische problemen. Ondanks
de successen die hij inmiddels had behaald, zat Uilkema immers nog steeds vast aan
zijn als belemmerend ervaren baan als onderwijzer. De wetenschappelijke erkenning
die hij in landbouwkundige en historische kringen had gekregen, had geen tastbare
gevolgen gehad voor

102) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
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Plaggenhut te Jubbega, foto gemaakt tijdens een reisje door Friesland met Van Blom (links op de
foto)

zijn carrière in het onderwijs. Zijn dagtaak en verplichtingen waren ook na de uitgave
van zijn boek precies dezelfde gebleven en van enige financiële verbetering of zelfs
maar het uitzicht daarop was geen sprake. Het vooruitzicht om nog jaren zo door te
gaan, zijn dagen te slijten in een omgeving die hem niet waardeerde en waarin hij
zich niet thuis voelde, met voor zijn wetenschappelijke werk alleen de zeldzame vrije
uren die alle lessen hem overlieten, moet voor Uilkema een benauwend perspectief
zijn geweest.
Van Blom, die hem tijdens de gezamenlijke tochten en de daaropvolgende
briefwisseling goed had leren kennen, was uiteraard op de hoogte van deze
omstandigheden. Hij was bijzonder onder de indruk van Uilkema's deskundigheid
en gedrevenheid in het onderzoek en beschouwde het als een groot verlies als zulke
capaciteiten door gebrek aan kansen verloren zouden gaan. Zo groeide bij Van Blom
langzamerhand de wens om Uilkema te helpen en daarmee tegelijkertijd een oud
ideaal te verwezenlijken. Een landelijk boerderij-onderzoek, op professionele basis
verricht, zou een eerste stap kunnen zijn in de richting van een volkskundig
totaalonderzoek van Nederland en tevens Uilkema de kans geven zich volledig aan
het wetenschappelijk werk te wijden.
Door zich persoonlijk sterk voor deze zaak in te zetten, wist Van Blom in Leiden
een werkgroep van hoogleraren bijeen te brengen die bereid was hem in dit plan te
steunen103). Het belang van een grootschalig cultuurhistorisch onderzoek werd in deze
kringen algemeen onderschreven en ook het feit dat een dergelijk onderzoek zou
kunnen beginnen met de studie van het boerenhuis kan hier geen opzien hebben
gebaard. Tenslotte had de germanist J.H. Gallée al tien jaar tevoren vanuit ditzelfde
uitgangspunt studie gemaakt van de boerderijen104) en het was bekend dat zijn visie
op de boerderij-ontwikkeling op diverse punten moest worden herzien. Iets anders
was echter de door Van Blom voorgestelde keuze van onderzoeker; tegen het laten
verrichten van een omvangrijk wetenschappelijk onderzoek door een niet-academicus
bestond in universitaire kringen grote weerstand. Het zegt dan ook veel over Van
Bloms vertrouwen in Uilkema's capaciteiten, dat hij zijn naam als hoogleraar hieraan
durfde te verbinden en door zijn persoonlijke inzet ook zijn collega's wist te overtuigen
dat hij in deze Friese landbouwonderwijzer de aangewezen man had gevonden voor
dit project. Om dit te bereiken, had hij hen zelfs in vertrouwen één van diens brieven
laten lezen ‘..om een denkbeeld te geven van het wetenschappelijk vuur dat dezen
man bezielt..’105). Elders beschreef hij Uilkema als een gedreven onderzoeker, ‘..die
103) Het verloop van de voorbereidingen voor het project staat beschreven in hoofdstuk 2.
104) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908).
105) Interne notitie Leidse Universiteit, van Van Blom aan de hoogleraren De Blécourt, Huizinga,
Van Eysinga, Meijers en Muller, d.d. februari 1918.
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daartoe echter nóch den tijd, nóch de middelen bezit, en wiens ongemeene
wetenschappelijke aandrang dreigt te verschrompelen in een sober
onderwijzersbestaan in Leeuwarden..’106). De door Van Blom in het plan betrokken
hoogleraren verenigden zich in een werkgroep die de onderzoeker moest begeleiden
en men vond de in Leiden gevestigde Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
waarvan alle betrokkenen lid waren, bereid het project onder haar vleugels te nemen.
Toen tenslotte ook de benodigde sponsors gevonden waren, kon het onderzoek
beginnen.
Om geen valse verwachtingen te wekken had Van Blom de eerste initiatieven voor
dit ambitieuze project geheel buiten Uilkema om gehouden. Pas toen de plannen
vaste vorm begonnen aan te nemen, benaderde hij hem met het voorstel om in
samenwerking met de inmiddels gevormde ‘Boerenhuiscommissie’ de historische
boerderij-ontwikkeling in geheel Nederland te bestuderen. Men dacht daarbij aan
een driejarig onderzoek, dat zou moeten resulteren in een fraaie uitgave waarin de
ontwikkeling van de verschillende huisvormen en hun onderlinge verband was
vastgelegd. Door het tijdelijke karakter van het werk en de beperkte financiën kon
men de onderzoeker helaas geen vaste

106) Interne notitie Leidse Universiteit, van Van Blom aan de hoogleraren De Blécourt, Huizinga,
Van Eysinga, Meijers en Muller, d.d. maart 1918.
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aanstelling of riant salaris bieden. Indien Uilkema zich echter door middel van verlof
voor de tijd van drie jaar uit het onderwijs wilde vrijmaken om zich volledig aan het
onderzoek te wijden, dan konden hem wel de gemaakte onkosten en het gederfde
salaris worden vergoed.
Hoewel dit voorstel financieel dus niet erg aantrekkelijk was en ook geen
perspectieven bood voor zijn loopbaan op langere termijn, had Uilkema maar weinig
bedenktijd nodig. Hier was eindelijk de zo vurig begeerde gelegenheid om zich, zij
het dan voor korte tijd, uitsluitend bezig te kunnen houden met wetenschappelijk
werk. Bovendien was het niet onmogelijk dat de ervaring

Voorbeeld van veldwerktekening zoals door Uilkema ter plaatse werd gemaakt bij zijn bezoek aan
een interessante boerderij (opmeting KU-95)

die hij hiermee opdeed hem later wellicht op de een of andere manier alsnog in staat
zou kunnen stellen het onderwijs permanent te verruilen voor een lucratievere en
meer bevredigende werkkring. In Uilkema's ogen moet dit project zijn laatste kans
zijn geweest om ooit nog te ontsnappen aan een middelmatig en als benauwend
ervaren bestaan. Hij stemde dan ook - zij het met de nodige vraagtekens over de duur
van het project - met de plannen in en stortte zich zodra zijn verlofregeling rond was
met hart en ziel in het boerderij-onderzoek. Vanaf de zomer van 1920 trok hij, zoals
in de volgende hoofdstukken nader aan de orde zal komen, per fiets en motor het
hele land door, op zoek naar de meest interessante oude boerderijen. Tijdens zijn
tochten maakte hij duizenden foto's, honderden opmetingen en schriften vol
aantekeningen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al dit werk werd door
hem op volstrekt individualistische wijze verricht, met een door hem zelf bepaalde
methodiek107). In de privécorrespondentie met Van Blom maakte hij uitgebreid melding
van al zijn vondsten en theorieën. Door de officiële begeleidingscommissie werd
hem echter grote vrijheid gelaten in de opzet en uitvoering van zijn onderzoek; in
wezen kon hij volledig zelf bepalen hoe hij zijn tijd indeelde en wat hij van dag tot
dag zou doen. Het zelfstandige en boeiende werk en het aanzien dat het
wetenschappelijk onderzoek met zich meebracht, moet voor Uilkema een ware
verademing zijn geweest na zijn jaren in het onderwijs.

107) Zie hoofdstuk 4.
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Boerderij te Wijckel, Fr. (opmeting KU-295); links op de foto staat Uilkema's motorfiets

Tijdens zijn reizen deed hij veel contacten op. Om overal de landbouwkundige
toestanden en oude gebouwen te leren kennen, sprak hij met duizenden boeren en
landarbeiders en met vele tientallen dorpsonderwijzers, archivarissen, streekkenners
en wie hem verder maar informatie kon verschaffen. Vooral met de bewoners van
de bezochte boerderijen had Uilkema meestal bijzonder goed contact; door zijn
agrarische achtergrond wist hij hier blijkbaar direct de juiste
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toon te treffen. Zijn combinatie van praktijkkennis en wetenschappelijk onderzoek
verschafte hem in deze kringen veel gezag, waardoor hij zich op zijn beurt,
ongehinderd door achterdocht of minderwaardigheidsgevoelens, ongedwongen en
vriendelijk kon opstellen en zich zo van zijn beste kant liet kennen. In de
correspondentie zijn vele aan Uilkema gerichte brieven bewaard gebleven die getuigen
van de uitstekende verstandhouding die hij met de boeren onderhield en van het
respect en de vriendschap die zij hem toedroegen108).
Met professionele onderzoekers en historici was het contact aanzienlijk minder
ontspannen. In deze veelal academisch onderlegde kringen was hij zowel een geducht
concurrent als een buitenstaander. Het werk van deze self-made onderzoeker werd
hier dan ook met het nodige voorbehoud bekeken, wat bij Uilkema het oude gevoel
van onzekerheid en wantrouwen opriep. Ondanks al zijn deskundigheid en resultaten
voelde hij zich ook hier weer niet geaccepteerd en zijn overgevoeligheid op dit punt
maakte dat hij met de gevestigde onderzoekswereld al snel op gespannen voet kwam
te staan109). Aan Van Blom, tegenover wie hij zich beklaagde over de in zijn ogen
denigrerende houding van bepaalde academici, schreef hij naar aanleiding van een
wel bijzonder sceptische reactie op zijn theorieën eenmaal bitter: ‘..'t Is echter
ergerlijk, deze vragen te ontvangen, die ik zeker niet zou ontvangen, als ik professor
was te Wageningen..’110). Zijn buitensporig felle reacties op elk al dan niet vermeend
blijk van afwijzing leidden soms tot onverkwikkelijke situaties en Van Blom werd
door de onaangepaste houding van zijn onderzoeker meer dan eens in verlegenheid
gebracht.
Terwijl Uilkema in het wetenschappelijke wereldje persoonlijk dus niet werd
geaccepteerd, gold ditzelfde echter niet voor het door hem bijeengebrachte materiaal;
bij verschillende gelegenheden merkte hij dat daarvoor wel degelijk interesse bestond.
Zo groeide bij hem het wantrouwen dat anderen zijn resultaten mogelijk voor eigen
doeleinden wilden gebruiken. Als gevolg daarvan ging hij in de vele jaren die het
onderzoek uiteindelijk zou duren in toenemende mate contacten met andere
geïnteresseerden in de boerderij-ontwikkeling schuwen. Op schriftelijke verzoeken
om informatie reageerde hij ontwijkend of in het geheel niet, en op uitnodigingen
tot samenwerking of vergelijking van gegevens ging hij niet in111). Van een vruchtbare
uitwisseling van ideeën tussen hem zelf en andere onderzoekers was afgezien van
de briefwisseling met Van Blom dan ook geen sprake. Ook binnen de
onderzoekswereld nam Uilkema, zoals dat gedurende zijn gehele leven al overal het
geval was geweest, een geïsoleerde plaats in.
Om allerlei redenen waarop in hoofdstuk 3 nader zal worden ingegaan, lukte het
Uilkema ondanks zijn grote inzet niet om het onderzoek binnen de oorspronkelijk
geplande termijn van drie jaar af te ronden. Het werk zou zelfs vele malen langer
gaan duren dan men had voorzien. Na de drie jaar onderzoek waarin het budget
108) Onder meer: Houts (Doenrade, L.) aan Uilkema, d.d. 18-9-1921; Wilms (Schoonebeek, Dr.)
aan Uilkema, d.d. 6-8-1927; Hansen (Nuth, L.) aan Uilkema, d.d. 23-5-1928, etc.
109) Onder meer: Van Erven Dorens aan Van Blom d.d. 18-10-1928; Muller aan Van Blom, d.d.
15-7-1929 met mening van Van der Ven en Jans over Uilkema; Van Blom aan LEB-Fonds
d.d. 24-3-1929; Uilkema aan Van Blom d.d. 26-3-1931 over Van der Kloot Meijburg.
110) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-11-1923.
111) Onder meer brief Siebs (Dld.) aan Uilkema, d.d. 8-1-1931; Frima aan Uilkema, d.d. 26-3,
12-4 en 15-4-1932.
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voorzag was er weliswaar een grote hoeveelheid schitterende documentatie verzameld,
maar het materiaal was nog bij lange na niet compleet. Van enige voltooide tekst
was nog in het geheel geen sprake. Uilkema, die drie jaar toch altijd al te weinig had
gevonden, was echter nog steeds vol goede moed over het werk, waarvan hij zeer
veel verwachtte. Toen het door de Boerenhuiscommissie bijeengebrachte geld op
was, dacht hij er dan ook geen moment over om het onderzoek op te geven; desnoods
wilde hij geheel op eigen kracht doorgaan. Aan het slagen van het project was hem
te veel gelegen; het voltooien van het werk was een erezaak geworden.
Zijn verlof ging tegen het eind van 1923, tijdens de na-oorlogse bezuinigingspe-
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riode, over in een wachtgeldregeling, wat hem afgezien van de financiële
consequenties eigenlijk niet slecht uitkwam. Het zou hem in elk geval in staat stellen
al zijn tijd te besteden aan het afronden van het onderzoek. Eerder schreef hij al aan
Van Blom: ‘..Ik acht het niet onwaarschijnlijk voor 't wachtgelderschap te worden
aangewezen. In Leeuwarden moeten 15 à 16 onderwijzers er uit als overcompleet.
Men kan zich vrijwillig aanmelden als candidaat-wachtgelder, wat wel niemand zal
doen. Er is algemeen groote vreeze deswege onder de categorie der meer dan
50-jarigen. We moeten maar eens zien. (...) Ik moet dan maar een hut bouwen op de
Veluwe of Surhuisterveen - zelf natuurlijk - met bijgebouwen, o.a. studeerkamer.
Dan kan ik van mijn wachtgeld rondkomen en heb meteen 't allervoornaamste, na
onderdak, kleeding en voedsel, te weten tijd. Voor mijn studie een niet te onderschatten
voordeel van 't wachtgelderschap. Maar mijn vrouw wenscht, dat ik me niet vrijwillig
aanmeldt, hoewel ook zij 't ergste vreest..’112).
Zijn vrouw, die indertijd al zeer veel moeite had gehad met het tijdelijk opgeven
van zijn vaste betrekking ten behoeve van het onderzoek, maakte zich grote zorgen
over deze nieuwe ontwikkeling. De overgang van verlof naar wachtgeld bracht een
aanzienlijke financiële achteruitgang met zich mee en zou daarmee een grote druk
leggen op het gezin. Bovendien leidde het wachtgeld tot een verslechterde positie in
de toekomst, doordat men hiermee niet in aanmerking kwam voor bepaalde
pensioenvoorzieningen. Ook Uilkema zelf maakte zich zorgen over zijn financiële
positie, maar zíjn problemen betroffen meer de situatie op korte termijn. Weliswaar
leverde de wachtgeldregeling hem een vast inkomen, maar dit was niet voldoende
om naast het levensonderhoud van het gezin ook te voorzien in de aan het onderzoek
verbonden onkosten. Het werk vergde namelijk veel geld voor reiskosten, foto- en
tekenmateriaal. Uilkema, die zoals bekend niet in het bezit was van enig eigen
kapitaal, nam daarom in het voorjaar van 1924 als laatste redmiddel voor het
onderzoek tenslotte een eerder ten behoeve van zijn gezin afgesloten
levensverzekering op113). Toen minder dan twee jaar later ook deze reservebron op
was zonder dat het einde van het werk in zicht was gekomen, werd ten behoeve van
de studie tot het uiterste bezuinigd op de gezinsuitgaven.
Voor zijn gezin moet Uilkema's onderzoek, dat in de loop der jaren een steeds
dwangmatiger karakter begon aan te nemen, in toenemende mate een last zijn
geworden. Alle beschikbare middelen, aandacht en tijd werden in de boerderijen
gestoken; voor het gezin kan maar weinig zijn overgeschoten. In de correspondentie
met Van Blom komt het gezinsleven uiteraard slechts een enkele maal ter sprake,
maar het is duidelijk dat dit lange tijd volstrekt ondergeschikt is geweest aan de
studie. Alleen bij ernstige ziekte werd het onderzoek enigszins op de achtergrond
geschoven. Maar zelfs toen Uilkema Van Blom liet weten dat zijn oudste dochter zo
ziek was dat hij niet van huis kon, of toen hij bedankte voor diens medeleven na haar
overlijden korte tijd later, vormden de boerderijen op slechts enkele regels na het
hoofdonderwerp van zijn schrijven114).
112) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923.
113) Het afkopen van de levensverzekering en de wachtgeldregeling tezamen zouden er uiteindelijk
toe leiden dat Uilkema ten gevolge van het boerderij-onderzoek bij zijn overlijden het gezin
uit zijn tweede huwelijk vrijwel onverzorgd achterliet.
114) Uilkema aan Van Blom, d.d. 28-3-1922.
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Ook financieel legde het onderzoek een bijzonder zware druk op het gezin. Van
het niet erg ruime onderwijzerssalaris en later van het dito wachtgeld moet jaren
achtereen een onevenredig groot deel in het onderzoek zijn gaan zitten. Zelfs
tegenover Van Blom liet Uilkema zich hierover aanvankelijk niet uit, ongetwijfeld
uit gêne over de hoge door hem gemaakte onkosten en gedreven door de hoop dat
alle investeringen zich ooit wel zouden terugbetalen wanneer het onderzoek maar
eenmaal klaar was. Het aantrekken van een nieuwe sponsor115), in 1926, gaf tijdelijk
enig respijt. Uilkema kwam echter al snel weer in de problemen toen van deze kant
tenslotte uitsluitend nog geld werd toegezegd

115) De Stichting Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918, uit Wageningen, hierna ook
kortweg te vermelden als LEB-Fonds.
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Klaas Uilkema omstreeks 1933 (Coll.: R.U.J. Uilkema)

voor het uitgeven van de publikatie. Het beschikbaar stellen van verdere fondsen
werd daarmee direct gekoppeld aan het voltooien van de tekst, terwijl deze in
Uilkema's ogen pas kon worden geschreven wanneer het documentaire onderzoek
was afgerond. Het hiervoor benodigde geld kon hij inmiddels echter niet meer zelf
voorschieten, zoals hij eerder steeds had gedaan. Toen de zaak hierop dreigde vast
te lopen, was Uilkema wel gedwongen om tegenover Van Blom, die ook niet begreep
waar al dat geld voor nodig was, eindelijk open kaart te spelen: ‘..Dat u de
draagkracht hiervan niet aanvoelt kan een gevolg zijn van de omstandigheid, dat ik
in den loop der jaren veel kosten van het onderzoek voor mijn rekening nam, waarvan
u niet alles bekend is.. (...) Ik heb aan het werk besteed een levensverzekering van
f.2000, die ik te Amsterdam inde op den laatsten dag van het onderzoek in 1923.
Destijds was het fondsje uitgeput, naar u schreef. Met die 2000 gulden kon ik een
paar jaar doorgaan. Van 1920 tot 1925 werd bovendien door mij het grootste deel
van mijn inkomsten uit landbouwonderwijs en privaatlessen aan de boerenhuisstudie
besteed. (...) Ik heb u derhalve misleid. Het werk zou klaar, omdat ik het op mij
genomen had. Mijn vrouw was het met mij eens. Maar thans kan ik u niet meer
misleiden, omdat ik niet meer de middelen daartoe bezit..’116).
Later vernam Van Blom ook van andere zijde dat de financiële positie van de
familie Uilkema zeer zorgelijk was geworden: ‘..de man schijnt op den rand der
armoede te zijn..’117).
In de loop der jaren verslechterde door allerlei oorzaken ook de relatie tussen Uilkema
en de hem begeleidende groep hoogleraren. Zijn opdrachtgevers, die zich tevoren
nooit met zijn werkwijze hadden bemoeid, werden tegen het einde van de jaren
twintig ongerust over het uitblijven van de definitieve tekst. Zij vreesden door te
lang uitstel de voor de uitgave gereserveerde subsidie te verspelen. Op Uilkema werd
daarom in toenemende mate druk uitgeoefend om het werk versneld af te ronden,
iets dat hem deels om financiële, deels om methodische redenen onmogelijk was.
De angst dat het onderzoek dat hij als zijn levenswerk was gaan zien zou mislukken,
moet voor Uilkema in deze periode af en toe buitensporige proporties hebben
aangenomen. De voortdurende pressie om het materiaal uit handen te geven had
bovendien zijn latente argwaan tegenover het academische wereldje nieuw leven
ingeblazen, totdat hij uiteindelijk geheel overtuigd raakte van het idee dat men zijn
werk voor eigen doeleinden wilde gebruiken. Uilkema's toenemende achterdocht
jegens de Leidse hoogleraren, zijn felle verzet tegen de zijns inziens onredelijke druk
116) Uilkema aan Van Blom, d.d. 8-7-1931.
117) Van Blom aan Van Eysinga, d.d. 4-11-1931.
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die op hem werd uitgeoefend om het onderzoek te voltooien en de groeiende wanhoop
omdat dit ondanks al zijn inzet niet lukte, leidden uiteindelijk tot hoog oplopende
spanningen. In het conflict tussen onderzoeker, begeleidingscommissie en
subsidiegevers kreeg Van Blom door zijn persoonlijke contacten met Uilkema en
als auctor initialis van het project een bemiddelende rol opgedrongen. Ondanks zijn
grote diplomatie en voorbeeldig geduld slaagde ook hij er op den duur echter niet
meer in om de verschillende partijen nog tot elkaar te brengen. Zijn pogingen om in
de conflicten een neutrale positie te bewaren, kostten hem bovendien het vertrouwen
van Uilkema, die in dergelijke situaties het standpunt huldigde dat eenieder die niet
vóór hem was wel tegen hem moest zijn. Zo kwam aan een bijzondere vriendschap
van meer dan vijftien jaar uiteindelijk een bitter einde. Met het verbreken van dit
contact verloor ook het ooit met zoveel hoop en verwachtingen gestarte
onderzoeksproject tenslotte iedere kans van slagen. Uilkema stopte geheel
gedesillusioneerd met de studie en wilde met niemand meer iets te maken hebben.
Om zijn rechten op het werk voorgoed vast te leggen, gaf hij het voltooide deel van
zijn manuscript in beperkte oplage zelf in stencilvorm uit118); de grote en buitengewoon
waardevolle door hem bijeengebrachte collectie documentatie werd in verzegelde
kisten op zolder opgeslagen. Met het historisch boerderij-onderzoek in Nederland
zou hij zich na 1934 nooit meer bezig houden.

118) De door Uilkema vervaardigde stenciluitgave, getiteld ‘Het ontstaan der huistypen in
Nederland’, dl. I (1933), bevatte de hoofdstukken over de provincies Limburg, Noord-Brabant
en Noord-Holland.
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Ook op het persoonlijke vlak maakte Uilkema in deze periode een crisissituatie door.
Zijn vrouw, die gedurende de laatste jaren van het onderzoek al steeds ziekelijk was
geweest, kwam in het voorjaar van 1934 te overlijden, juist toen ook het onderzoek
een absoluut dieptepunt bereikte. Uilkema kwam alleen te staan, verguisd, verbitterder
dan ooit tevoren en vermoedelijk zwaar overspannen. Uit berichten van bezoekers
blijkt dat hij zich in deze periode soms vijandig en zelfs ronduit vreemd kon gedragen
als het boerderij-onderzoek zelfs maar ter sprake werd gebracht. Eén van de
betrokkenen bij het project, die Uilkema opzocht in een laatste poging om de zaak
weer in het rechte spoor te krijgen, deed geschokt verslag aan Van Blom: ‘..Het is
mij tot mijn spijt niet mogen gelukken Vrijdag eenig nuttig contact met den heer
Uilkema te krijgen. Ik heb sterk den indruk, dat hij, zoodra er over zijn werk gesproken
wordt, aan een soort van vervolgingswaanzin lijdt. Het onderhoud begon heel goed,
maar toen ik om tot de zaak te komen vroeg, hoe het met zijn boek stond, veranderde
hij geheel van houding. “Ik antwoord niet op vragen”. “Wie heeft u gezonden”, “Ik
laat me niet uithoren”. (...) Vooral voor de dochter, die blijkbaar bij hem woont, nog
een jong meisje, lijkt het me een zeer tragische geschiedenis..’119)
De noodzaak om tot rust te komen en zich te bezinnen op een nieuwe invulling
van zijn leven leidde ertoe dat Uilkema besloot Nederland enige tijd de rug toe te
keren. Hij vertrok samen met zijn dochter naar Amerika, waar ook zijn zoon al sedert
enige jaren woonde. Daar zou hij meer dan een half jaar blijven. Uit de Amerikaanse
periode zijn verschillende foto's bewaard gebleven waarop te zien is hoe hij zich hier
als echte toerist van het ene naar het andere overweldigende stuk natuurschoon liet
voeren. Nederland, de ontwikkeling van de boerderijen, de zorg om het onderzoek
en al het geruzie en getouwtrek van de laatste paar jaren moet daarbij al snel heel
ver weg en onbetekenend hebben geschenen. Toch stak ook hier, vermoedelijk uit
gewoonte, de oude liefde nog eenmaal de kop op: in de collectie zijn aantekeningen
bewaard gebleven, die een beschrijving bevatten van een tijdens de reis bezocht
indianendorp en van een grote zuivelfabriek, gedreven door een geëmigreerde Friese
boer. Daarna was het over.

Klaas Uilkema tijdens bezoek aan Amerika in 1934 (Coll.: R.U.J. Uilkema)

119) Brusse aan Van Blom, d.d. 19-3-1934.
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Eenmaal terug in Nederland zou hij een geheel nieuw leven beginnen. Hij verliet
Friesland en vestigde zich in het voorjaar van 1935 in Apeldoorn, waar hij een jaar
later hertrouwde. Klaas Uilkema was op dat moment 62 jaar oud; zijn tweede vrouw120)
was echter veel jonger dan hijzelf en uit het huwelijk werden nog drie kinderen
geboren, drie zoons. Vanuit het centrum van Apeldoorn verhuisde het gezin al snel
naar de landelijke omgeving van Hoog Soeren. Uilkema leidde hier, misschien voor
het eerst in zijn leven, een werkelijk rustig en huiselijk bestaan. De uit deze periode
bewaard gebleven foto's tonen hem samen met zijn vrouw en nog jonge kinderen in
de tuin, een sterk verouderde maar aanzienlijk ontspannener man dan de gekwelde
onderzoeker van enkele jaren tevoren. Blijkbaar had hij zich uiteindelijk met de gang
van zaken verzoend. Aan zijn studie zou hij echter niets meer doen.

Uilkema met gezin in Hoog Soeren, omstreeks 1939 (Coll.: R.U.J. Uilkema)

Vanaf 1936 werden door verschillende goedwillende bestuurders, geïnteresseerde
onderzoekers en zelfs door de minister van Onderwijs pogingen gedaan om Uilkema
ertoe te brengen het onderzoek alsnog af te ronden of het materiaal voor uitgave ter
beschikking te stellen. Alle verzoeken liepen echter op niets uit. Voor de Nederlandse
onderzoekswereld bleef zijn deur voorgoed gesloten. De jonge onderzoeker L. Brandts
Buys, die het plan had opgevat een studie te schrijven over de Noordhollandse
boerderij, reisde persoonlijk naar Hoog Soeren om Uilkema toestemming te vragen
om gegevens over te mogen nemen uit de door hem gestencilde tekst. Een verslag
van zijn bezoek is bewaard gebleven en geeft een goed beeld van Uilkema's houding
op dit punt: ‘..Dat contact zoeken viel niet mee. Tenslotte kwam ik achter zijn adres;
hij woonde ergens teruggetrokken op de Veluwe. Samen met mijn vrouw toog ik er
een keer op de fiets heen. Het werd hondeweer. Na enig vragen kwamen we waar
we wezen wilden. We troffen het dat hij thuis was, maar de deur ging niet verder dan
een kier open. De stromende regen en de duur van het gesprek - zeker wel een drie
kwartier - veranderde daar niets aan. Overigens werd het wel een moeilijk maar
toch prettig en vruchtbaar gesprek. Veel van de doorstane ellende werd mij duidelijk.
De natuurlijk goedbedoelde steun van de professoren van het bestuurscollege en de
aandrang om met resultaten voor den dag te komen, had
120) Akke de Vries, geb. 18-6-1913 te Oosterhaule (Fr.). Zij was evenals Uilkema zelf afkomstig
uit een Fries boerenmilieu.
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bij hem de vrees gewekt, dat deze “hoge heren” met de eer wilden gaan strijken.
Deze vrees nam tenslotte helaas onmenselijke afmetingen aan. Hij zag uiteindelijk
maar één uitweg: eigenhandig zijn werk op stencil te zetten en aan de heren toe te
zenden. Al het materiaal zat nu in een zwaar verzegelde kist. Het was voor hem een
afgedane zaak. Als ik zijn werk wilde inzien, moest ik maar naar Leiden gaan, naar
de Maatschappij van Letterkunde. Zijn werk stond nu op zijn naam en wat ik verder
wilde doen, zou hem niet raken. Hij had het kennelijk geheel van zich afgezet..’121).
In 1942 verhuisde het gezin in verband met de oorlogssituatie terug naar Friesland,
waar men zich uiteindelijk vestigde in de Friese Woudstreek, in het dorp
Siegerswoude. Uilkema overleed op 3 februari 1944, 71 jaar oud, na een ernstige
ziekte in een ziekenhuis in Groningen; het bericht van zijn dood werd op zijn eigen
verzoek pas na een week gepubliceerd. Hij werd, evenals zijn ouders vóór hem,
begraven op het kleine kerkhof van Friens, op een oude terp op niet meer dan een
steenworp afstand van zijn geboortehuis Klein Suffenstra, in het hart van de Friese
greidstreek waarmee zijn leven en werk zo nauw verbonden waren geweest.

Gezicht op terpdorp Friens (Foto: SHBO, Arnhem)

121) BRANDTS BUYS, Aantekeningen (1941-1978), niet gepubliceerd. Behalve Brandts Buys
deed ook de Friese onderzoeker Van der Molen een poging om met Uilkema in contact te
komen. Ook hij kwam niet verder dan de drempel.
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2 Van landbouwonderwijzer tot boerderij-onderzoeker
1914-1920

Moderne Friese grupstal in boerderij te Deinum

Al geruime tijd vóór zijn publikatie over de uitwendige kenmerken van het rund
had Uilkema zijn studie ten behoeve van het landbouwonderwijs uitgebreid tot de
behuizing van het vee. Zelf zou hij later bij gelegenheid eens stellen dat hij zich al
vanaf 1908 met dit onderzoek had beziggehouden1). Mogelijk speelde bij deze
geleidelijke verruiming van zijn studie in de richting van de stallenbouw ook de
toenemende belangstelling voor dit onderwerp door de Friesche Maatschappij van
Landbouw mee. Deze riep in 1909 op tot inzending van plannen voor verbetering
van de inrichting van de bedrijfsgebouwen2); men liet lezingen over dit onderwerp
houden en in 1910 werd een commissie benoemd, die werd belast ‘met het instellen
van een onderzoek naar de inrichting der rundveestallen’3).
Uilkema zou zich bij zijn eigen onderzoek in het bijzonder richten op de moderne
stalvormen in de Friese boerderij. Als boerenzoon en landbouwonderwijzer was hij
bijzonder geïnteresseerd in alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. In de omgeving
van zijn woonplaats bezocht hij in de loop der jaren vele tientallen boerderijen die
over moderne rundveestallen beschikten. Daaronder bevonden zich zowel geheel
nieuwe boerderijen als oudere exemplaren waarvan de stal door een recente
verbouwing ingrijpend was vernieuwd. Soms was daarbij sprake van een
gemoderniseerde versie van de traditionele Friese stal. De vernieuwingen beperkten
zich dan bijvoorbeeld tot het gebruik van nieuwe bouwmaterialen of het aanbrengen
van technische verbeteringen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van
drinkwatervoorzieningen of verbeterde ventilatiemethoden.

Moderne ‘Hollandse’ stal in boerderij te Goutum

Het hoofdprincipe van het Friese staltype was dan echter nog onaangetast gebleven:
een grupstal waarin het vee twee aan twee tussen afscheidingen met de koppen naar
de buitenmuur stond opgesteld. In andere gevallen was ook dit oude concept echter
geheel verlaten en was gekozen voor een indeling die meer deed denken aan wat
1) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen dl. 1 (1933), met inleiding uit 1934.
2) Friesch Weekblad, d.d. 13-11-1909.
3) Stalverbetering, in: Bijvoegsel bij Friesch Weekblad, d.d. 6-5-1911.
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voorkwam in andere veeteeltprovincies zoals bijvoorbeeld Zuid-Holland. De
belangrijkste veranderingen bestonden dan meestal uit het weglaten van de
stalafscheidingen tussen de koeien en het aanbrengen van de in de Friese stal
ontbrekende voergang voor het vee langs; in dit laatste geval werd de hele stalrij dan
vaak 180 graden gedraaid, zodat de mestgang langs de buitenmuur kwam te lopen.
Op verschillende plaatsen in Friesland werd met nieuwe stalvormen geëxperimenteerd;
over het succes van de verschillende oplossingen liepen de meningen echter uiteen.
De experimenten waren veelal van betrekkelijk recente datum en de resultaten van
de verschillende oplossingen op langere duur waren dus nog vrijwel onbekend. De
bouw of verbouwing van een grote rundveestal was een kostbare zaak, waarbij men
investeringen deed voor langere termijn. Het was daarom van het grootste belang
om hier een juiste keuze te doen; voor de veehouder was kennis van de nieuwe
ontwikkelingen op dit gebied een absolute noodzaak. In de verspreiding van deze
kennis zag Uilkema bij uitstek een taak voor de landbouwonderwijzer:
‘..Tegenwoordig, nu de zich langzaam voltrekkende hervorming op het gebied van
rundveefokkerij en het streven naar maximale productie uit den aard der zaak
samenvallen met het zoeken naar den idealen stal, mag de bespreking der
stalinrichting op het programma der landbouwcursussen een uiterst belangrijk
onderwerp worden geacht. We kunnen daarbij in de rundveefokkende provinciën
niet meer volstaan met het aangeven der algemeene eischen, waaraan een stal

Moderne, niet-traditionele, Friese boerderij te Goutum (gebouwd 1908)
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uit het oogpunt van hygiëne en praktijk moet voldoen; de zich onder den invloed

Opmeting KU-354, van moderne stal in boerderij te Marssum

van bovengenoemd streven reeds gevormd hebbende moderne stallen leiden ons er
van zelve toe de voor- en nadeelen daarvan tegenover elkaar te stellen. (...) Zoo zien
we dus dat stallenbouw, niet minder dan de machinebouw, een experimenteele
wetenschap is. Het is alzoo van het allergrootste belang, dat nieuwe ervaringen op
dit gebied snel worden uitgewisseld, opdat er voortaan zoo weinig mogelijk stallen
worden gebouwd, die niet aan de hoogst bereikbare eischen voldoen. Vooral wanneer
men in aanmerking neemt, dat een boerenhuizinge gemiddeld een 125 jaren meegaat,
zal men het belang van dit gezichtspunt voor de veehouderij in het algemeen inzien..’4).
Zichzelf had hij ten doel gesteld de hiervoor benodigde maar vooralsnog ontbrekende
kennis te verzamelen.
Om te kunnen vaststellen welke stalvorm uiteindelijk de beste was en dus in de
toekomst de voorkeur zou verdienen, was Uilkema begonnen met de meest
interessante voorbeelden in zijn omgeving op foto en tekening vast te leggen. Behalve
door eigen waarneming verkreeg hij ook informatie over het functioneren van de
verschillende staltypen door gesprekken met boeren en eigenaars, de opdrachtgevers
bij de bouw. Daarnaast verzamelde hij gegevens over toegepaste bouwmaterialen,
ventilatie en verlichting, brandveiligheid, drenk- en

4) UILKEMA, De Hollandsche stal (1913), niet gepubliceerd.
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Stalthermometer

voedermethoden. Omdat hij merkte dat er vaak problemen waren met de temperatuur
en de luchtvochtigheid van de stal - zaken die van grote invloed waren op de conditie
van het vee en daarmee op hun produktiviteit -, besteedde hij veel aandacht aan de
bouwfysische aspecten van de gebouwen. Uit gegevens zoals omvang van de
veestapel, afmetingen van de stal, ventilatie-methoden en totale omvang van
ventilatie-openingen berekende hij het aantal kubieke meters stalinhoud per rund en
de feitelijke en benodigde luchtverversing. Een aantal veehouders hield op zijn
verzoek over een langere periode staten bij van temperatuur en
luchtvochtigheidsgehalte in hun stal5), die door hem werden verwerkt in uitgebreide
overzichten. Bij vergelijking van nieuwgebouwde stallen lette hij bovendien op zaken
als arbeidsintensiviteit en stichtingskosten. Uilkema beoordeelde de stallen in feite
vanuit het oogpunt van de gebruiker maar met de technische kennis van de deskundige,
een ideale combinatie, die het hem mogelijk maakte zowel de boer als de bouwer
van advies te dienen.
In zijn vroegste bewaard gebleven verhandeling over de moderne stallenbouw ging
Uilkema ook uitgebreid in op de kenmerken en gebreken van het oude Friese staltype.
Als kind uit een veehoudersbedrijf kende hij deze ouderwetse stallen maar al te goed,
ook vanuit het standpunt van de boer, en hij was terdege op de hoogte van alle
bezwaren die deze indeling bezat:
‘..In den ouden Frieschen stal waren in de eerste plaats de standplaatsen veel te
hoog. (...) De oorzaak dezer hooge opstelling van 't vee is wel toegeschreven aan 't
5) Zie hiervoor onder meer: Boomstra aan Uilkema, d.d. 18-12-1914, met lijsten van gegevens
over een boerderij te Goënga.
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gevaar voor overstrooming in de lage polders dezer provincie; de ware reden echter
is, dat op hooge standplaatsen de koeien meer “toonen”, waardoor de veehouder
met z'n beesten kon pronken en bij 't verkoopen hoogere prijzen kon bedingen. Vooral
na 't midden der vorige eeuw bereikte men in dat opzicht het maximale, onder den
invloed der bezoeken van Hollandsche en nog later van buitenlandsche veehandelaars.
Omstreeks 1870 zijn vele stallen nog aanmerkelijk verhoogd en de destijds zeer oude
boerderijen kenden deze hooge standplaatsen dan ook niet. De gevaren hieraan
verbonden waren niet gering. Afgezien van de krachtsinspanning, die van het
personeel gevergd werd, als de mannen met twee volle emmers water van den stalvloer
op het ca. 60 cM. hoogere stalhout moesten stappen, - en dit moest in een goed
bevolkte stal vaak een 40-tal malen achtereen gedaan worden -, brachten die
standplaatsen de koeien zelve vaak letsel toe. (...) Verder had de Friesche stal veel
te lage balken en zoldering. De schedels van het personeel maakten af en toe op een
zeer gevoelige wijze kennis met dezen bovenbouw. De ruggen van het vee raakten
dan ook bijkans de zoldering aan. Een gevolg van een en ander was een veel te
geringe kubieke inhoud van den
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Ouderwetse Friese stal met hoge standplaatsen in boerderij te Scharnegoutum

stal, waardoor deze spoedig heet en altijd bedompt was, de atmosfeer mede door de
verhoogde huidfunctie steeds met waterdamp verzadigd en het condensatiewater
vaak in straaltjes bij de muren neerkronkelde en in dikke druppels aan de niet door
de ruggen der dieren verwarmde deelen der zoldering hing. In het voorjaar vooral
was de nadeelige invloed dezer atmosfeer zeer goed merkbaar aan het uiterlijk van
het stalpersoneel, waarvan de knecht meestal ook nog zijn bedstede in den stal had!!
De kleine venstertjes voor de koppen, door hun geringe afmeetingen en beschutte
plaats in den muur weinig aan breuk onderhevig en daardoor vaak groen verweerd
van ouderdom, lieten veel te weinig licht door, zoodat het er donker en daardoor
zeer onzindelijk was. De te geringe wijdte der standplaatsen was oorzaak dat de
zeelkrammen in de schotten bij het liggen der dieren tegen de ribben drukten en soms
verwondingen veroorzaakten. De dieren moesten dan ook om de beurt staan, de
makker kon dan - zooals men weet stonden de koeien steeds bij tweeën - uitrusten.
En als deze dan eindelijk opstond, vrijwillig of daartoe aangezet, dan viel ze bij de
pogingen daartoe soms met het achterstel in de grup, doordat de pooten, vermoeid
door het voorafgaande staan en het daarop volgende liggen in gedwongen houding
krachteloos of zelfs gevoelloos waren geworden. Zoo'n ongeluk ware misschien niet
gebeurd, indien de standplaatsen maar langer waren geweest, maar behalve hoog
en nauw, waren ze bovendien te kort..’6).

Oude Friese stal met lage zoldering in boerderij te Harich (Foto: SHBO, Arnhem)

Uilkema's beschrijving van de oude Friese stal getuigde duidelijk meer van
praktische zin dan van liefde voor het verleden. Als landbouwkundige was hij een
overtuigd voorstander van grootschalige modernisering en stalverbetering. Daarbij
was hij veel te goed op de hoogte van de praktische gebreken die aan de oude stallen
kleefden (en teveel boerenzoon) om zich lang bezig te houden met nostalgische
6) UILKEMA, De Hollandsche stal (1913), niet gepubliceerd.
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overpeinzingen over al het oude dat hiermee zou komen te verdwijnen. Zijn
voornaamste zorg betrof de kwaliteit van het nieuwgebouwde, dat zo volmaakt
mogelijk moest zijn en waarover hij uitgesproken ideeën bezat. Aansluitend aan de
bovengenoemde opsomming van gebreken aan de oude stallen formuleerde Uilkema
daarom vervolgens in een 26-tal punten7) de eisen waaraan volgens hem een ideale
rundveestal moest voldoen. Deze eisen omvatten zowel zaken als lichttoetreding,
ventilatie, isolatie, oriëntatie van het stalgebouw, bouwmaterialen, hygiëne en
functionaliteit, als kubieke inhoud van de stal en indeling en afmeting van de
verschillende onderdelen. Tenslotte vergeleek hij in dezelfde tekst nog een aantal
recent gebouwde boerderijen met wezenlijk verschillende stalindeling, die hij stuk
voor stuk aan de door hem gestelde eisen toetste, om te besluiten met een concrete
aanbeveling van een van de besproken typen.
Het betreffende manuscript, dat dateerde van juni 1913, bevatte de enigszins
bijgestelde inhoud van een lezing die hij had gehouden op een van de
afdelingsvergaderingen van de Friese tak van de Vereeniging van
Landbouwonderwijzers. De tekst in uitgewerkte vorm was bedoeld voor plaatsing
in het tijdschrift van de vereniging, maar is daar om onbekende redenen nooit in
verschenen. De gedetailleerdheid waarmee Uilkema hier inging op de verschillende
bouwkundige en bouwfysische aspecten van de stal laat echter duidelijk zien dat hij
zich op dit terrein inmiddels tot een deskundige had ontwikkeld. De ‘ideale’
stalinrichting die hij beschreef, was voor zijn tijd revolutionair en zou zelfs een halve
eeuw later nog niet extreem verouderd zijn geweest.
Ter illustratie van de wijze waarop Uilkema een bestaande stal vanuit
bedrijfstechnisch oogpunt beoordeelde, volgt hier een deel van zijn beschrijving van
een veehoudersbedrijf uit Deinum8):
‘..Als type van de verbeterde Friesche stal kan zeer geschikt dienen die van den
heer Th. Smeding te Deinum. Friesch is deze stal omdat hij geen verandering

7) Deze opsomming was door Uilkema, naar hij in de betreffende tekst vermeldde, grotendeels
gebaseerd op een lijst van eisen opgesteld door veefokker Van der Burg uit Jelsum.
8) De tekening van deze boerderij is opgenomen in het documentatiebestand order nummer
KU-384.
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in den plattegrond der boerderij heeft meegebracht en ook omdat zijn interieur aan
dat van den ouden Frieschen stal herinnert. Toch is hij op vernuftige wijze

Opmeting KU-384, van boerderij te Deinum (schaal 1:400)

gemoderniseerd. De stal bestaat uit een lange rij met 22 standplaatsen en een
dwarsstal (lyts buthus) die rechthoekig daarop is aangebouwd en die 2 × 7
standplaatsen bezit, dus een dubbele rij met de voeder-mestgang tusschen zich. De
groote stal is 29.50 M. lang en 5.00 M. breed. Achter de standplaatsen loopt de
voeder-, tevens mestgang langs den binnenmuur. De koeien staan dus als bij ouds
met de koppen naar den buitenmuur (de koemuur). De groote stal heeft een schuin
dak, waarvan de eene helft gevormd wordt door het algemeene dak en de andere
schuine helft rust op den binnenmuur die schuur en stal scheidt en boven aanleunt
tegen het eerstgenoemde dak. In de schuur is dus de bovenzijde van dit binnendak
waarneembaar. 't Is de zoogenaamde “tsjinkape” (een dak tegen het dak), die reeds
bij zeer oude stallen aanwezig was. In den stal zien we dat een zolder de bovenste
stalruimte verkleint. Over de geheele lange stal loopt dus een zolderruimte in den
vorm van een liggend driezijdig prisma. De zolder ligt 3.30 M. boven den stalvloer,
terwijl de muren hier 2.15 M. hoog zijn. De dwarsstal is 8.30 M. lang en 7.50 M.
breed. De zoldering ligt hier eveneens 3.30 M. boven den vloer. Uit al deze gegevens
volgt een inhoud van 17.5 M.3 per rund, wijl de stal 36 stuks vee kan bevatten, nl.
22 koeien en 14 rieren9). De standplaatsen zijn 2.38 M. lang, - zonder de mistree die
0.07 M. uitsteekt - bij 1.33 of 1.36 M. breed, nl. die in de lange rij. De dwarsstal
heeft standplaatsen van 2.35 bij ± 1.20; deze zijn dus veel te lang en ze konden gerust
8 cM. korter zijn.
De stal is behalve door electrische lampen verlicht door 22 ramen in den langen
rij en 7 in den dwarsstal; deze ramen zin alle 0.85 M. bij 0.50 M. Verder is er nog
een groot raam naast de deur en een tuimelraam daarboven. Bij ruw en koud weder
wordt voor het groote raam een luik geplaatst. Hier zij nog opgemerkt, dat de hier
bedoelde deur de eenige buitendeur is.
9) Jongvee.
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Het ventilatiesysteem is zeer praktisch. Dit systeem, ook in Duitsland toegepast,
bestaat hierin dat op den langen stal vooreerst 2 luchtkokers zich bevinden die de
lucht afvoeren, welke zich in de zolderruimte verzamelt. De stallucht treedt deze
ruimte binnen doordat over bijna de geheele lengte vier der schroten die de zoldering
vormen zijn weggelaten, zoodat men daar ter plaatse het riet ziet, waarmee ze van
boven zijn belegd. De rietbedekking, eveneens aangebracht op de “tsjinkape”,
voorkomt de condensatie van waterdamp en bevordert daarmee meteen in hooge
mate de duurzaamheid van het materiaal. Ze ventileert natuurlijk ter plaatse waar
de schroten zijn weggelaten, - dat is boven de stalvloer - en deze ventilatie gaat onder
alle omstandigheden door, omdat de kokers, die dubbele wanden hebben, opgevuld
met slecht geleidend materiaal om de vorming van condensatiewater te beletten, zeer
lang zijn; ze komen nl. op de vorst van het schuurdak uit en trekken alzoo uitstekend.
(...) De luchttoevoer geschiedt door het tuimelraam boven de buitendeur in het
benedeneinde van den grooten stal en verder door luikjes die natuurlijk kunnen
worden gesloten, in vier der deuren die toegang tot de schuur en de hooivakken
geven. Deze luikjes zijn voldoende hoog aangebracht, zoodat de binnenstroomende
lucht geen tocht veroorzaakt op de uiers der koeien.

Doorsnede van moderne Friese stal in boerderij te Deinum (KU-384)

De drinkwaterleiding is hier aanwezig10), maar het reservoir is niet in den stal
maar in den schuur geplaatst. Zeer doelmatig is op die hoogte een waterkraan
aangebracht voor het wasschen der handen enz. De drinkbakken voor de koeien zijn
dubbel, van kleppen voorzien die de dieren zelf openen en laag tegen de koemuur
geplaatst. De bovenrand is ± 35 cM. boven de standplaats en ze zijn verder groot en
geven geen aanleiding tot morsen. Een voedergoot voor de standplaatsen is niet
aanwezig en zou bij dit stalsysteem ook weinig zin hebben.
De stal heeft een prachtige temperatuur, die zeer dikwijls door den gebruiker is
genoteerd gedurende de eerste beide winters na den bouw. Te lage temperaturen

10) Vóór de Eerste Wereldoorlog was de aanwezigheid van een drinkwaterleiding voor het
automatisch drenken van het vee nog bij lange na geen algemeen verschijnsel, zeker niet in
de oudere boerderijen. Veelal werd gewerkt met een pomp in de stal, of (primitiever) met
water afkomstig uit een put buiten.
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zijn nooit voorgekomen, mede door de rietbedekking der geheele schuur, te hooge
evenmin, d.w.z. na het aanbrengen der kokers. De gunstige invloed dezer kokers (...)
is namelijk schitterend bewezen door het feit dat gedurende den eersten winter, toen
ze nog niet aanwezig waren, de stal veel te warm was, wat in verband met het type
en de geringe inhoud per koe a priori te verwachten was. Later was de temperatuur
gemiddeld 8 graden Fahrenheit lager en meestal in de buurt van de 60 graden F.
Wanneer het streng koud is, worden de benedeneinden der kokers met bossen riet
gevuld en de driehoekige zolderruimte dik belegd met stroo, bijv. ½ M. Een luik in
de tsjinkape geeft in verband daarmee toegang tot de bedoelde ruimte. Deze methode
is voldoende in staat de sterk ventilerende werking der kokers bij vriezend weer te
temperen.
Stalvloer en grup, benevens de standplaatsen bestaan in dezen stal uit klinkers in
cement, terwijl onder de achterbeenen der koeien nog het ouderwetsche stalhout
aanwezig is, wat als een voordeel beschouwd moet worden als de dieren niet in stroo
liggen, wijl hout bij het liggen als onderlaag voor den uier doelmatiger is te achten
dan steen en ontvellingen aan de achterbeenen op steenen standplaatsen gemakkelijker
plaats grijpen. Vergeleken met dit voordeel is minder gemakkelijke reiniging
(ontsmetting) in geval van ziekte van ondergeschikt belang.
Het hooi moet echter in dezen stal op de traditioneele wijze uit de hooivakken met
de vork langs de stalvloer worden gedragen en dan voor de dieren geschoven. De
geriefelijkheid voor 't werk in deze stal is dus niet prima. Boven in den stal bevindt
zich de knechtenkamer, in de schuur ingebouwd en voorzien van een luchtkoker naar
het dak. Verder is hier een deur aangebracht die toegang verleent tot de schuur en
waardoor de melk naar een daarvoor gereserveerde plaats in de schuur kan worden
gebracht: de eigenlijke melkkamer kan dit niet worden genoemd. Een afzonderlik
gebouw bevat de afdeelingen voor den stier, de ziekenstal, de paardenstal, de box
voor de hokkelingen enz., terwijl de jonge fokkalveren hun plaatsen vinden in een
voor dit doel volkomen goed ingericht deel der hooivakken in de schuur. In het
voorjaar, ten tijde dat de meeste kalveren geboren worden, is dit hooivak nl. leeg en
wordt in een kalverstal herschapen.
Wat de bevestiging der koeien betreft, deze geschiedt door middel van een leeren
halsband met ketting die door een voor in de koemuur geklonken ring is gehaald.
Ten slotte zij nog vermeld, dat een ijzeren deur in het boveneinde van den stal toegang
verleent tot de gang, waaraan de verschillende vertrekken van het woonhuis gelegen
zijn..’11).
Ondanks het feit dat Uilkema in dergelijke beschrijvingen meer dan eens blijk gaf
van de nodige kennis van oude stalgebouwen, was van enige historische belangstelling
in deze periode nog totaal geen sprake. Gedurende de twee daaropvolgende jaren
moet zijn onderzoek echter een opmerkelijke verbreding hebben ondergaan. In de
zomer van 1915 verscheen namelijk een uitgebreid artikel van zijn hand, waarin een
beschrijving van moderne boerderijen werd voorafgegaan door een korte inleiding
over de geschiedenis van het Friese huis12). Hierin presenteerde hij voor de eerste
11) UILKEMA, De Hollandsche stal (1913), niet gepubliceerd.
12) UILKEMA, De greidboerderij in Friesland (1915). De betreffende aflevering van het Orgaan
van de Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers d.d. 25-6-1915 werd
vrijwel geheel door Uilkema volgeschreven.
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maal, zij het nog in enigszins ruwe vorm, zijn theorie over de ontwikkelingsgang
van de Friese boerderij waarmee hij korte tijd later zo'n opzien zou baren in kringen
van Nederlandse onderzoekers. Deze theorie, die de tot dan toe geldende ideeën over
de geschiedenis van het Friese huistype geheel omver zou werpen, kwam er in het
kort op neer dat de oudste boerderijvorm in de Friese weidestreken niet het grote
kophalsromp- of stelptype was, maar een eenvoudig klein woonstalhuis. Dit was een
langwerpig, laag gebouw, dat slechts onderdak bood aan woning en veestalling; de
opslag van het hooi had plaats buitenshuis, in een vrijstaande kapberg of schuur. Dit
oude huistype, waarmee Uilkema naar wij inmiddels weten door zijn jeugd op Klein
Suffenstra in Grouw van jongs af aan bekend was, gaf hij de trotse naam van
‘Oud-Friesche greidboerderij’. Uit deze eenvoudige
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bouwvorm zou uiteindelijk de bekende grote Friese schuur zijn ontstaan, die
veestalling en oogstberging combineerde. De stelp, die tot dan toe door velen als het
oudste Friese boerderijtype was beschouwd, bleek daarentegen juist een relatief laat
ontwikkelde vorm te zijn13). In de eerste plaats betekende dit een opmerkelijke
ontwikkeling omdat Uilkema hiermee op het terrein van het historisch onderzoek
was gekomen. Daarnaast bleek hij zijn belangstelling ook te hebben uitgebreid van
alleen de rundveestal naar de gehele boerderij. Hiermee presenteerde hij zich dus in
feite voor de eerste maal als historisch boerderij-onderzoeker.
Op welk moment en waardoor deze verschuiving in zijn belangstelling zich heeft
voorgedaan, is niet precies bekend. Het vergelijkend onderzoek van voorkomende
typen stallen bracht hem vanzelfsprekend in grote aantallen boerderijen, zowel nieuwe
als oude. Wellicht is hem hierbij toevalligerwijze het een en ander opgevallen, zoals
hij later ook zelf suggereerde: ‘..Toen ik bij mijne studie op het gebied van den
stallenbouw bij voorbaat reeds begreep, dat de eerste voorwaarde voor het verkrijgen
van resultaten op dit weinig betreden terrein bestond in het verzamelen van alle nog
levende ervaringen, welke de veehouder heeft opgedaan betreffende het verband
tusschen bedrijf en huis, waar dat bedrijf wordt uitgeoefend, kwam ik zeer spoedig
tot het inzicht dat de geschiedenis van het betrokken object in hooge mate
belangwekkend is..’14).
Hoe na die eerste historische ‘vonk’ het onderzoek vervolgens verliep staat in
dezelfde publikatie uitvoerig te lezen. In sommige van de door hem bezochte
boerderijen was de stal namelijk dubbelrijïg van opzet en was de stalruimte van de
rest van de schuur afgescheiden door een schuin dakje, de zogenaamde ‘tegenkap’.
In doorsnede vormde de stal daardoor een min of meer afzonderlijk gebouwtje binnen
de totale bedrijfsruimte. Wanneer men het grote schuurdak dan wegdacht, bleef er
een laag, symmetrisch stalgebouw over, waarvan de doorsnede Uilkema maar al te
bekend voorkwam... ‘..Op den kleirand langs het laagveengebied en in sommige
deelen van het terrein der voormalige Middelzee vindt men oude boerderijen, waar
niet alleen de jongveestal, maar ook de groote rundveestal twee rijen standplaatsen
voor het vee bezit. (...) Bij het bestudeeren van dergelijke boerderijen trof mij het
feit, dat deze dubbelrijïge stal een doorsnede vertoont, die uit twee volkomen
symmetrische helften bestaat. (...) Reeds dadelijk deed deze bouworde mij vermoeden,
dat de koestal in zijn oorspronkelijken vorm een afzonderlijk gebouw was geweest.
De doorsnede (...) geeft hem dan ook te zien, als een huis in een huis. Ik gevoelde
dat men hier te doen had met een bouwtrant, die afgeleid moest zijn van een meer
primitieven vorm..’15).

13) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 17-18, noemde als uitgangsprincipe
van het Friese huistype van oudsher de grote schuur met centrale tasruimte - het ‘vierkant’
-, waaromheen zich de overige ruimten zouden hebben gegroepeerd. Ook andere onderzoekers
kenden in navolging van Gallée aan de Friese schuur en het stelptype een hoge ouderdom
toe, zoals Van der KLOOT MEIJBURG, Onze oude boerenhuizen (1912), p. 9-12; en
BOUWMEESTER, De ontwikkeling van Nederlands landschappen (1911), p. 381 e.v.
14) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 6.
15) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 15.
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Gedeelte van doorsnede van oude boerderij in de Friese greidstreek; de dubbelrijïge stal die door een
afzonderlijk schuin dakje (de ‘tegenkap’) volledig is afgescheiden van de rest van de schuurruimte
geeft de stal in doorsnede het aanzicht van een ‘huis in een huis’

Die primitieve huisvorm waaruit de grote boerderij was ontstaan en waarvan het
profiel bewaard was gebleven in de staldoorsnede, kon haast niets anders wezen dan
het kleine, lage huistype waarin Uilkema zelf was opgegroeid! Deze gedachte moet
ook voor hem zelf een verrassing zijn geweest. Natuurlijk was hem door zijn jeugd
in Grouw bekend dat dergelijke kleine boerderijtjes bij toenemende welvaart algemeen
werden vervangen door de grotere typen met gecombineerde schuur. Dit betekent
echter nog niet dat het ene type dan ook uit het andere behoeft te zijn voortgekomen.
Het oude, lage woonstalhuis werd in de streken waar dit nog voorkwam vermoedelijk
alleen nog maar gezien als het oude huistype voor het kleine bedrijf, en dat met grote
gecombineerde schuur als dat voor de grotere boerderij. Dat het langhuis daarnaast
ook kon worden beschouwd als voorvorm van de grote Friese boerderijen was zeker
niet algemeen bekend. De nauwe typologische verwantschap tussen beide huis-
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typen zou door Uilkema als eerste worden aangetoond.

Oude dubbelrijïge Friese stal in verbouwde boerderij te Goënga

Zodra het eerste vermoeden was ontstaan en de nieuwsgierigheid gewekt, ging hij
meer gericht op zoek naar het verleden: ‘..Een onderzoek bevestigde mijne
veronderstelling. Ik vond hoe langer hoe meer gegevens, die haar tot zekerheid
maakten, tot ik te Goënga ten slotte een boerderij ontdekte16), die in 1817 volgens

Tegenkap in boerderij te Nes, een voormalig langhuis, gezien vanuit de schuur

de inlichtingen van den bewoner (...) voor het eerst een schuur had gekregen. (...)
Tevoren stond de koestal afzonderlijk met een hooiberg daarnaast. In genoemd jaar
was deze laatste verdwenen en een nieuwe schuur over den stal heengebouwd..’17).
De stal had daarbij zijn oude dak behouden, dat onder het grote schuurdak bewaard
was gebleven als tegenkap.
De volgende stap was om ook een voorbeeld van het oorspronkelijke huistype
vast te leggen. Dat was, naar Uilkema wel wist, nog niet zo eenvoudig omdat de
meeste van dit soort boerderijtjes in de loop van de 19e eeuw waren afgebroken of
ingrijpend verbouwd. Na enig zoeken vond hij echter nog twee overgebleven, zij het
gedeeltelijk al verbouwde, exemplaren in de omgeving van Grouw en Wartena18):
‘..Thans was het mijn streven de oude greidboerderij te reconstrueeren door het
16) Deze boerderij werd door Uilkema bezocht in het kader van zijn bouwfysische
onderzoekingen. In de collectie bevindt zich een bladzijde uit een aantekenboekje, met een
vluchtige schets van de situering van de boerderij en gegevens over indeling en afmetingen
van de stal.
17) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 15-17.
18) Respectievelijk opmetingen KU-163 uit Grouw en KU-161 uit Wartena. Deze laatste boerderij
is overigens niet dezelfde als het thans nog bewaard gebleven voorbeeld Hellingpaed 9 in
de dorpskom van Wartena (SHBO 680). Met het bestaan van dit gebouw was Uilkema niet
bekend. De door hem beschreven boerderij was afkomstig uit het Laagland onder Wartena;
dit gebouw bestaat thans niet meer.
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onderzoeken van zoo mogelijk alle in de provincie nog aanwezige overblijfsels. (...)
Mijn verwachting werd overtroffen. Ik vond ten slotte de oude greidboerderij terug
en wel in een toestand, die het niet moeilijk maakte den oorspronkelijken plattegrond
met volkomen zekerheid vast te stellen..’19).
Door weglating van recente toevoegingen slaagde hij erin om uit het inmiddels
sterk verbouwde complex uit Wartena de kern, het oude langhuis, te isoleren en de
oude situatie te reconstrueren20).
Men kan zich afvragen waarom Uilkema zich al deze moeite gaf terwijl hij heel
goed wist dat ook zijn eigen geboortehuis Klein Suffenstra nog grotendeels

19) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 17.
20) Deze reconstructie werd onder nummer KU-161A opgenomen in het opmetingen bestand.
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in deze oorspronkelijke vorm bewaard was gebleven. Deze boerderij wordt echter
nergens in zijn publikaties genoemd, op één korte en zeer neutrale vermelding na,
waaruit kon worden opgemaakt dat deze boerderij indertijd was afgebrand. Mogelijk
speelde hierbij een rol dat Uilkema deze boerderij met eigen ogen slechts zo'n vijftien
jaar eerder vrijwel volledig opnieuw had zien opbouwen, terwijl het enige na de
brand overgebleven oude gedeelte in 1908 door de nieuwe eigenaars was afgebroken.
Het gebouw kan daarmee door hem eenvoudigweg niet meer als origineel zijn
beschouwd, zelfs al was de hoofdvorm van het bedrijfsgedeelte gelijk gebleven.
Anderzijds kan bij Uilkema ook de begrijpelijke wens hebben meegespeeld om in
het onderzoek zijn persoonlijke geschiedenis buiten beschouwing te laten. De
gedwongen verkoop van de boerderij slechts enkele jaren tevoren zal zeker geen
prettige herinneringen hebben nagelaten en ook de geringe omvang van het bedrijf
en het armelijke voorkomen ervan kan een rol hebben gespeeld in zijn beslissing om
de aandacht niet op dit gebouw te vestigen. En tenslotte is het zeer wel mogelijk dat
hij vreesde het belang van zijn ontdekking en het zuiver wetenschappelijke karakter
van het onderzoek te verminderen door het introduceren van jeugdherinneringen. De
vondst van twee andere boerderijtjes van hetzelfde type moet een elegante oplossing
hebben geleken voor dit dilemma.

Door Uilkema ontdekt Oudfries langhuis in het Laagland onder Wartena (KU-161)

Ondanks de problemen waarmee het onderzoek gepaard ging, wist Uilkema zich
blijkbaar toch binnen twee jaar (tussen juni 1913 en juni 1915) een vrij volledig beeld
te vormen van de geschiedenis van de boerderij in de Friese weidestreken. In 1913
had hij zich immers nog volledig beperkt tot de bouwfysische aspecten van
gemoderniseerde stallen en tot de vraag of deze al dan niet voldeden vanuit het
oogpunt van de bedrijfsvoering. Zelfs waar hij, zoals bij de eerder geciteerde
bespreking van de boerderij uit Deinum, het principe van de tegenkap beschreef,
werd hieraan geen enkele conclusie verbonden over de mogelijke herkomst van de
boerderij. Sterker nog, de daarin gemaakte opmerking, dat een dergelijke constructie
‘..reeds bij zeer oude stallen aanwezig was..’ geeft al aan dat Uilkema zich op dat
moment nog totaal niet bewust was van de betekenis die deze kon hebben. Indien
dit wel het geval was geweest, dan zou de zin immers hebben geluid dat de tegenkap
vooral of juist bij oude stallen kon worden aangetroffen. In het artikel van twee jaar
later werd de historische betekenis van de tegenkap door Uilkema echter juist zeer
uitvoerig uit de doeken gedaan. De tekst van dit artikel bevatte daarmee feitelijk de
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essentie van wat later in zijn boek uitvoeriger en voorzien van een schat aan
bewijsvoering zou worden betoogd. Het verloop van de Friese boerderij-ont-
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Opmeting KU-161, van Oudfries langhuis in het Laagland onder Wartena, situatie 1915 (schaal 1:400)

wikkeling was Uilkema dus al in 1915 in grote lijnen duidelijk. Hij was op dat moment
alleen nog niet op de hoogte van het feit dat hij met deze ideeën volledig inging tegen
de resultaten van eerder academisch onderzoek.
Het bewuste tijdschriftartikel, dat verscheen in zijn eigen vakblad, ‘Het Orgaan
van de Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers’, was
bedoeld als inleiding op een door de Friese afdeling van deze vereniging
georganiseerde excursie. Ter gelegenheid van de algemene jaarvergadering van 1915,
die in Leeuwarden zou plaatsvinden, wilde men de collega's uit andere delen van het
land laten kennismaken met een aantal moderne Friese boerderijen. Het historische
gedeelte vormde in dit artikel niet meer dan een introductie tot de bespreking van de
recentere boerderijtypen in Friesland en de kenmerken van de Friese stalindeling:
‘..Ter gelegenheid onzer a.s. Algemeene Vergadering wenscht de afd. Friesland den
bezoekers een excursie aan te bieden, die haar een beeld zal trachten te geven van
onzen veestapel en greidboerderij. Het wil mij voorkomen, dat een inleiding dezer
excursie, speciaal wat de inrichting der laatste betreft, welkom zal zijn. Tot goed
begrip dezer inrichting is het noodzakelijk een stukje cultuurgeschiedenis vooraf te
laten gaan..’21).
Het was karakteristiek voor het totale gebrek aan historische belangstelling in deze
kringen, dat bij een latere bespreking van de bijeenkomst alleen de verkregen
informatie over moderne bedrijven werd gememoreerd, zonder één woord over de
oude boerderijen en hun ontwikkeling22). Gedurende de daaropvolgende maanden
publiceerde Uilkema ook nog een tweede artikel van gelijke opzet en strekking in
een bouwkundig vakblad23). Ook hier werd de informatie over moderne boerderijen
en de ideale stal voorafgegaan door een korte historische inleiding, waaraan de
gemiddelde lezer van dit blad wel even weinig boodschap zal hebben gehad als de
landbouwonderwijzers.
21) UILKEMA, De greidboerderij in Friesland (1915).
22) Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers, nr. 55, d.d.
10-9-1915.
23) Centraalblad der Bouwbedrijven voor Nederland en Koloniën, 7e jaargang, nrs. 9 (28-8-1915),
l0 (4-9-1915), 12 (18-9-1915), 23 (4-12-1915), 25 (18-12-1915), 28 (8-1-1916), 30
(22-1-1916) en 33 (12-2-1916).
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Intussen was echter de historische belangstelling in ons land wel degelijk aanwezig
en zelfs sterk groeiende, alleen vond dit plaats in andere kringen dan die waartoe
Uilkema tot dusverre had behoord. In Friesland hield in het bij-
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zonder het Friesch Genootschap zich bezig met de geschiedenis van de eigen
provincie. Een van de bestuursleden van dit genootschap was de landbouwkundige
C. Broekema, die ook secretaris was van de Friesche Maatschappij van Landbouw.
In deze laatste kwaliteit was Broekema in de jaren 1913-1914 in contact gekomen
met Uilkema, die toen juist naam begon te maken door zijn bekroonde inzending
voor de Internationale Landbouwtentoonstelling, over het exterieur van het rund.
Ook diens daaropvolgende verrichtingen op het gebied van de stallenbouw en het
boerenhuisonderzoek moeten door Broekema, die bijzondere belangstelling had voor
alles wat de Friese geschiedenis betrof, met interesse zijn gevolgd. Vermoedelijk is
hij dan ook degene geweest die Uilkema als eerste attent heeft gemaakt op het feit
dat de zo achteloos door hem gepubliceerde ontwikkeling van de Friese boerderij in
historisch opzicht een zeer revolutionaire theorie bevatte, die lijnrecht inging tegen
de algemeen gevestigde mening. Tevens moet hij Uilkema hebben geattendeerd op
het werk van andere boerderij-onderzoekers en met name op het standaardwerk van
Gallée24). Hoewel Uilkema met de naam Gallée wel bekend was25), blijkt uit niets dat
hij vóór 1916 ook maar enigszins op de hoogte was van de feitelijke inhoud van
diens werk en ook van andere theorieën over de boerderij-ontwikkeling werd in de
beide artikelen van 1915 niet gerept. Uilkema was tot zijn ideeën over de ontwikkeling
van het Friese huis gekomen door jeugdervaringen en eigen waarnemingen, maar
zeker niet door literatuurstudie. Toen hij werd gewezen op de resultaten van eerder
onderzoek moest hij ongetwijfeld tot zijn verrassing beamen dat zijn eigen historische
visie volledig afweek van de heersende opvattingen op dit terrein.
Dat het inderdaad Broekema was die hier de aanzet heeft gegeven tot een meer
theoretisch-wetenschappelijke benadering kan worden opgemaakt uit de woorden
van Uilkema zelf, die in zijn boek van 1916 nadrukkelijk zijn dank uitsprak aan de
secretaris van de Friesche Maatschappij van Landbouw, de heer Broekema, die ‘..mij
indertijd een gezichtspunt opende, dat heeft bijgedragen om mijn inzicht in de
wordingsgeschiedenis van het Friesche boerenhuis, zooals wij dat kennen, te
verdiepen..’26). Aangenomen mag worden dat het wederom Broekema is geweest die
Uilkema in de meer cultureel georiënteerde kringen van het Friesch Genootschap
introduceerde. Hier moet de oorspronkelijk zo uitsluitend bedrijfstechnisch
geïnteresseerde onderzoeker een sterke stimulans hebben gekregen in de richting
van het historisch onderzoek. De in deze kringen algemene erkenning van het belang
van de door hem verrichte studie zal hem zeker hebben gestimuleerd tot voortzetting
en verdieping van zijn onderzoek en tot een verruiming van de daarbij gehanteerde
middelen. Zo werd ook het voorheen geheel genegeerde literatuuronderzoek door
24) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908).
25) In zijn beide artikelen uit 1915 werd door Uilkema de naam Gallée wel genoemd, maar alleen
als bron voor oudere gegevens, overgenomen uit de klassieken. Uilkema's artikel in Het
Orgaan bevatte de volgende verwijzing: ‘..GALLEE vermeldt, dat een Phoeniciër drie eeuwen
voor Christus in de streken der Noordzee reeds zag “groote schuren, waarin de bewoners
hun veldvruchten afdorschten, daartoe gedwongen door het ellendige klimaat”..’. Het artikel
voor het Centraalblad bevat dezelfde passage, waarin echter ‘een Phoeniciër’ werd vervangen
door het meer correcte: ‘Pytheas van Massilia’. Uit niets blijkt echter dat hij ook maar
enigermate op de hoogte was van Gallée's theorieën. Mogelijk had hij dit citaat op zijn beurt
weer uit andere literatuur overgenomen.
26) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 84.
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Uilkema hierna als mogelijke bron van gegevens gehanteerd27). Daarnaast gingen
ook de archivalia een rol spelen, waarop hij werd gewezen door de bibliothecaris
van het Friesch Genootschap, P.C.J.A. Boeles. Deze maakte Uilkema voor het eerst
attent op de grote waarde die vooral de oude tekeningen en landmeterskaarten konden
hebben voor het boerderij-onderzoek. De resultaten van het archiefonderzoek waren
boven verwachting en in de resulterende publikatie zou Uilkema de eer hiervoor
zonder voorbehoud leggen waar deze behoorde: ‘..Door Mr. Boeles opmerkzaam
gemaakt op de kaartenverzamelingen in

27) In zijn in 1916 uitgegeven boek verwijst Uilkema verscheidene malen naar publikaties door
anderen. Hij noemt hier onder meer GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908);
HALBERTSMA, Letterkundige Naoogst (1840); en LASIUS, Das friesische Bauernhaus
(1885).
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het Rijksarchief en het Friesch Museum te Leeuwarden..’; en ‘..Mr. Boeles heeft,
door mij mogelijke bronnen onder de archivalia hier ter stede te verschaffen, mijn
arbeid een onverwachten steun verleend: deze bronnen brachten mij de bevestiging
der hoofdresultaten, waartoe ik was gekomen..’28).
In het voorjaar van 1916 verschenen onder auspiciën van het Friesch Genootschap
de resultaten van Uilkema's voortgezette studie in de vorm van een tweedelige uitgave
getiteld ‘Het Friesche boerenhuis, onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige
boerenhuis in Friesland’. Het voorwoord was geschreven door Boeles, die daarin
Uilkema prees als een ‘..van nature wetenschappelijk aangelegde, scherpe
waarnemer..’.
Deze publikatie week op een aantal essentiële punten af van Uilkema's eerder
verschenen artikelen. In de eerste plaats waren zijn bijdragen in de beide vakbladen
bedoeld geweest voor lezers die bekend waren met het boerenbedrijf. ‘Het Friesche
boerenhuis’ was daarentegen duidelijk gericht op een ander en groter publiek.
Verschillende, zelfs de meest eenvoudige landbouwkundige principes werden hierin
nader toegelicht en ook de indeling van de ‘gewone’ Friese boerderij werd ditmaal
uitgebreid beschreven en uitgelegd. Daarnaast betrof het hier een zuiver historisch
onderzoek, waarbij moderne boerderijen alleen nog als laatste stadium van een
ontwikkeling werden gepresenteerd. De aandacht lag bovendien niet meer
hoofdzakelijk bij de rundveestal, maar omvatte nu, méér nog dan in de beide
voorgaande publikaties, het hele boerenhuis en bedrijf. Voor de bewijsvoering van
zijn theorie maakte Uilkema, als gezegd, een ruim gebruik van literatuur en archivalia,
al bleef de informatie verkregen uit eigen waarneming en onderzoek van de gebouwen
centraal staan. De voornaamste verandering ten opzichte van de tijdschriftartikelen
bestond echter daarin, dat Uilkema ditmaal zijn eigen theorieën over de
boerderij-ontwikkeling zelfverzekerd afzette tegen die van andere onderzoekers en
met name tegen die van Gallée. In zijn inleidende hoofdstuk over ‘de tegenwoordige
huistypen in Friesland’, schreef hij in dit verband onder meer: ‘..Nadat tenslotte de
vormverandering, welke de Friesche boerderij gedurende de laatste eeuwen heeft
ondergaan, mij in groote lijnen volmaakt duidelijk was geworden, maakte ik kennis
met den arbeid van professor Gallée. Daarbij kwam ik tot de slotsom, dat zijn werk
“Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners”, voor zoover het handelt over het
Friesche huis, onvolledig is en een onjuiste voorstelling geeft van de wording daarvan.
Alvorens echter zijne conclusies van naderbij te bezien en daartegenover te stellen
de resultaten, die mijn onderzoek heeft opgeleverd, acht ik het gewenscht de
hedendaagsche huistypen in onze provincie in beknopten vorm bij den lezer in te
leiden..’29).
Na een korte beschrijving van de meest voorkomende Friese boerderijtypen nam
Uilkema vervolgens Gallée's verhandeling over hetzelfde onderwerp onder de loep,
om als volgt te besluiten: ‘..Vooral omdat zijne voorstelling zoo geheel afwijkt van
hetgeen de feiten leeren, heeft het mij groote moeite gekost, mij in zijne opvatting in
te denken en die uit zijn hoofdstuk over het Friesche huis op te diepen. Echter acht
ik dezen vorm van samenvatting gewenscht, wijl mijn onderzoek mij de overtuiging
heeft geschonken, dat zijne voorstelling juist op deze drie punten met de werkelijkheid
28) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), respectievelijk p. 47 en 84.
29) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 6.
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in strijd is..’30), waarna hij aan de hand van plattegronden en doorsneden van bestaande
boerderijen gedecideerd uiteenzette, hoe volgens hem de historische ontwikkeling
dan wèl was verlopen. Hiermee presenteerde hij een visie die in de loop der tijd
weliswaar op een aantal punten zou worden weerlegd, maar die voor de kijk op de
bouwkundige ontwikkeling van de Friese boerderij een revolutionaire ommekeer
betekende. Ook vóór hem waren in enkele, meest volkskundige, publikaties al
aanwijzingen over het bestaan van dit oude type te vinden geweest, maar het betrof
hier steeds korte vermeldingen, die bovendien in geheel ander verband werden gedaan.
Zo gaf de 19e-eeuwse Friese predikant J.H. Halbertsma in één van

30) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 13-14.
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zijn publikaties31), bij de bespreking van een Fries volksgedicht, er terloops van blijk
bekend te zijn met de geschiedenis van het Friese huis, en ook het oude woonstalhuis
nog te kennen - èn te herkennen voor wat het was! Ook de uit Friesland afkomstige
Leidse hoogleraar T.J. de Boer kende de oude huisvorm, die hij in artikelen over het
Friese plattelandsleven uit 1897 en 1898 kort maar onmiskenbaar beschreef32). En
tenslotte noemde ook de taalkundige F. Buitenrust Hettema in een bespreking van
Gallée's publikatie ‘Moeurs et Coutumes aux Pays-Bas’ in 1898 het feit dat niet de
stelp het oudste type was, maar dat hier sprake was van een latere samenvoeging van
oorspronkelijk losse afdelingen33). Van een werkelijk samenhangend historisch
onderzoek was in al deze gevallen echter nog in het geheel geen sprake34). Pas na het
verschijnen van Uilkema's studie zouden deze oudere vermeldingen voor het eerst
volledig op hun waarde kunnen worden geschat. Uilkema was dan misschien niet de
allereerste die de aandacht vestigde op het oude woonstalhuistype, maar hij was wel
de eerste onderzoeker die de historische ontwikkeling van het Friese huis in één
heldere opeenvolging, met feiten onderbouwd, wist te beschrijven. Met de uitgave
‘Het Friesche boerenhuis’ zou zijn naam als historisch boerderij-onderzoeker
gevestigd zijn.
Het boek was een groot succes en werd zowel in de regionale als in de landelijke
pers unaniem lovend ontvangen. De Leeuwarder Courant, waarin eerder al een
vooraankondiging verscheen, sprak van ‘..een pas verschenen werk, dat in menig
opzicht behoort tot de belangrijkste en merkwaardigste uitgaven die in den loop
dezer nog niet al te oude eeuw op landbouwgebied zijn verschenen..’35). In De
Maasbode36) noemde men het boek ‘..een belangrijke aanwinst voor de geschiedenis
der landelijke architectuur in Nederland..’ en in de Rotterdamsche Courant37) werden
met instemming de lovende woorden herhaald die de inleider van zijn boek over
Uilkema had geschreven. In De Amsterdammer38) sprak Buitenrust Hettema naast
enige goedgefundeerde kritiek39) de hoop en de verwachting uit dat men van deze
Friese onderzoeker nog meer zou horen. De regionale uitgave kreeg door dit alles
landelijke bekendheid. Voor het novembernummer van De Gids werd tenslotte een
bespreking van Uilkema's boek verzorgd door de Leidse hoogleraar Van Blom, die,
zoals ook in hoofdstuk 1 al ter sprake kwam, zo'n centrale rol zou gaan spelen in
Uilkema's verdere boerderij-onderzoekingen.
Van Blom, die staathuishoudkunde en statistiek doceerde, interesseerde zich buiten
zijn eigen vakgebied bijzonder voor het volkskundig onderzoek, waarvan de
boerderijstudie in het begin van deze eeuw nog algemeen als onderdeel werd gezien.
31) HALBERTSMA, Letterkundige Naoogst (1840), p. 168-169.
32) De BOER, De Friesche Kleiboer (1898), p. 91; van dezelfde auteur stamt vermoedelijk ook
een artikel gesigneerd B. in Hepkema's Nieuw Advertentieblad d.d 22-7-1897.
33) BUITENRUST HETTEMA, Ons Nederland, boekbespreking in de Zwolsche Courant d.d.
19-10-1898.
34) Zie voor meer gegevens hieromtrent ook de hoofdstukken 5 en 7.1, over respectievelijk het
vroege boerderij-onderzoek en het verloop van Uilkema's onderzoek in Friesland.
35) Leeuwarder Courant, d.d. 10-6-1916.
36) De Maasbode, d.d. 31-5-1916.
37) Rotterdamsche Courant, d.d. 18-5-1916.
38) De Amsterdammer, d.d. 18-11-1916.
39) Zie hoofdstuk 7.1, over het verloop van het onderzoek in de provincie Friesland.
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In zijn vrije tijd maakte hij studie van de Waddeneilanden, waar hij zich vooral bezig
hield met de geschiedenis van Ameland. Hier onderzocht hij het grondgebruik, de
eigendomsverhoudingen en de organisatie van de boerenstand, wat hem automatisch
bij de boerderijen deed belanden. Over ‘Het Friesche boerenhuis’ schreef hij een
enthousiaste recensie, waarin hij onder meer sprak van het ‘..scherpzinnig en op
uitgebreide feitengrondslag opgetrokken onderzoek van den Leeuwarder
landbouwonderwijzer Uilkema..’, die met dit werk de ‘..tot dusver meest aanvaarde
onderstelling - die van Gallée..’ geheel omver had geworpen. ‘..Voortdurend boeit
dit boek, door den vasten gang van het betoog, door de liefde voor het inderdaad
aantrekkelijke onderwerp..’. Tevens riep Van Blom in hetzelfde artikel op tot
soortgelijk onderzoek voor de
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andere provincies en voor de Waddeneilanden en hield daarbij een vurig pleidooi
voor een meer gecoördineerde opzet van al het nog te verrichten deelonderzoek.
De volledige tekst van zijn betoog maakt duidelijk hoe Van Blom nog geheel in de
lijn van Gallée en de meeste van zijn tijdgenoten het boerderij-onderzoek vooral
beschouwde als een hulpwetenschap voor de volkskunde. Een wetenschap die naar
zijn overtuiging als uiteindelijke doelstelling had inzicht te verschaffen in de verdeling
van volksstammen over ons land:
‘..Gallée, de baanbreker, legde grondslagen, trok groote lijnen. Maar dit alles
wacht nog op verdere uitwerking en verbetering, en niet voor Friesland alleen. Dat
bouw en inrichting van het boerenhuis raskenmerk zijn, is een zijner hypothesen, die
we nog niet vaarwel hoeven zeggen. Trok hij hier de grenzen van het friese ras minder
juist? Welnu, dan moet men thans, op Uilkema's aanwijzingen, die grenzen herzien.
Maar ook deze onderzocht maar één gewest. Waaruit alleen kan volgen, dat thans
voor onze andere provinciën, en ook voor de wadden-eilanden, die elk weer hun
eigen ethnologisch aspect hebben, soortgelijk onderzoek moet worden ingesteld;
werk als dat van Uilkema, hoe voortreffelijk ook, kan op zich zelf nooit meer dan
stukwerk zijn. Gallée zelf zou het niet anders begeerd hebben. Het boerenhuis één
raskenmerk. Daarnaast wacht nóg allerhande stof in Nederland op haar ordenaars
en bewerkers: dialekten, versieringskunst, scheepstypen, folklore, gewoonterecht,
vormen van grondbezit en grondgebruik. Dan is er nog de anthropologie van
Nederland; ook hier zijn wat groote lijnen getrokken (de vakmannen trekken ze nog
lang niet eender) en werd hier en daar knap stukwerk verricht. Dit alles moet op
grooter schaal, uit ruimer beurs, liefst gelijktijdig van allen kant worden aangepakt.
(...) Zelfs deze uitgave40) was financieel bijna gestrand. Een gelukje hielp haar weer
vlot. Zij bewijst, dat als de organisatie eenmaal in staat is, den werkers hun arbeid
mogelijk, liefst loonend te maken, die werkers niet zullen ontbreken. Niet iedere
onderwijzer met akte landbouw is een Uilkema. Maar er zijn er genoeg ten
plattelande, onderwijzers, dokters, veeartsen, boeren, notarissen, die te doordringen
zijn van het besef, dat onderzoek van het stuk van Nederland, dat zij nu juist om zich
heen hebben, mits aansluitend aan onderzoek van aanpalende stukken, een
vaderlands- en wetenschapslievende daad is van de eerste orde. Het is maar de
kapitaalkrachtige organisatie, die ontbreekt, om aan dit alles leiding en eenheid te
geven. Tot zoolang zullen wij af en toe een knappe detailstudie krijgen als deze, maar
eigen land en volk goed leeren kennen zullen wij niet..’.
Een overdrukje van zijn artikel uit De Gids stuurde Van Blom persoonlijk aan
Uilkema toe en deze schreef terug om hem daarvoor te bedankena41). Hiermee werd
een contact gelegd dat grote gevolgen zou hebben voor het boerderij-onderzoek in
Nederland. Een contact tussen twee gedreven persoonlijkheden met elk een ideaal
waarin de ander mogelijk een rol zou kunnen spelen; Van Blom die droomde van
het stimuleren en coördineren van een breed opgezet volkskundig onderzoek en
Uilkema met zijn onderzoekingsdrang en zijn immense behoefte aan
wetenschappelijke erkenning. Tussen deze beide qua achtergrond, maatschappelijke
positie en persoonlijkheid zo volstrekt verschillende mensen ontstond daardoor al
40) Bedoeld wordt Het Friesche boerenhuis.
41) Uilkema aan Van Blom, november 1918.
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snel een vriendschappelijke band, gebaseerd op hun gedeelde interesse voor het
onderzoek.
Aangenomen mag worden, dat Van Blom in eerste instantie heeft geprobeerd Uilkema
te interesseren voor de boerderijen op Ameland, een gebied waar hij zelf uit
liefhebberij in zijn vakanties al vele jaren onderzoek verrichtte naar onder meer het
grondgebruik en de nederzettingsvormen. Daarbij moet hij natuurlijk ook in aanraking
zijn gekomen met de boerderijen, een aspect van het volkskundig onderzoek waarmee
hijzelf als stedeling en niet-bouwkundige echter moeilijk uit de voeten kon.
Vermoedelijk heeft hij Uilkema dan ook gevraagd hierover eens zijn licht te laten
schijnen en deze liet zich blijkbaar
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graag overhalen. De vroegste correspondentie tussen Uilkema en Van Blom

Amelandse boerderij met dwarsdeel, te Ballum

is helaas verloren gegaan maar de oudste nog bewaard gebleven brief, van slechts
enkele maanden na de toezending van het artikel uit De Gids, maakt al melding van
een gezamenlijk ondernomen tocht naar dit eiland. Zoals uit de latere correspondentie
blijkt, was Uilkema tot dat moment nog geheel onbekend met de Amelandse boerderij,
terwijl Van Blom wel het eiland goed kende, maar niet of nauwelijks de boerderijen42).
Het bezoek aan Ameland moet daardoor voor beiden het karakter van een
ontdekkingstocht hebben gehad. De gedeelde ervaring beviel blijkbaar zeer goed;
de op deze eerste reis volgende briefwisseling suggereert al direct een gezamenlijk
verricht onderzoek:
‘..Hooggeachte Heer Professor, Ongesteldheid deed me de afgeloopen week de
kamer houden en belette me ook het schrijven. Ik had U anders - juist een week
geleden - verslag willen doen van mijn bevindingen. Wat ik gevonden heb is niet van
belang ontbloot - beter, is zeer belangrijk. Morgenavond hoop ik U een en ander te
laten weten. (...) Ik ben zeer benieuwd naar het resultaat van Uw vraag of de eilanden
buiten Ameland ook den rechten achtergevel kennen. Dit krijgt juist in verband met
wat ik gevonden heb, groote waarde. Hoogachtend, Uw dw. K Uilkema..’ (1 juli
1917)
‘..Zeer geachte Heer Professor, Gedurende mijne ongesteldheid heb ik de
gelegenheid gehad, de platen van Gallée en v.d. Kloot-Meijburg, waarop U me attent
maakte, in te zien. Wat U opmerkt omtrent de zijingang, trof mij ook: komt vaak voor
bij het Saksische huis, doch geen vast kenmerk. (...) Zoover zijn we dus nu. En spoedig
verder, naar ik met zekerheid verwacht. Het onderwerp interesseert me buitengewoon.
(...) Met vriendelijke groeten, ook van mijne vrouw, hoogachtend, Uw dienstwilligen
K. Uilkema..’ (2 juli 1917).
De brieven die volgden op de bovengeciteerde dateren van respectievelijk 9, 12
en 21 juli en beslaan elk verscheidene kantjes. Op enkele perioden na zou de
correspondentie tussen Uilkema en Van Blom meer dan tien jaar lang vrijwel
onverminderd zo worden voortgezet. De totale collectie omvat meer dan 600
bladzijden correspondentie van Uilkema's hand, waarin - vaak zeer uitgebreid en
voorzien van allerlei schetsjes - op de voortgang en de resultaten van het
boerderij-onderzoek wordt ingegaan. Van Van Bloms reacties zijn slechts enkele
volledige voorbeelden bewaard gebleven, maar deze bewijzen samen met de
aantekeningen die hij op de aan hem gerichte brieven maakte, dat de correspondentie
geen eenzijdig karakter had. Men kan hier dus wel spreken van een buitengewoon
intensieve briefwisseling, die zo nu en dan zelfs het karakter droeg van een
dagboekachtig verslag van het door Uilkema verrichte boerderij-onderzoek.
42) Zie ook hoofdstuk 7.2, over het verloop van het onderzoek op de Waddeneilanden.
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De volledige inhoud van de brieven laat geen twijfel bestaan over het eerste
gezamenlijke onderzoeksdoel: het determineren van de Amelandse boerderij. Daarbij
werd aanvankelijk sterk de nadruk gelegd op de vraag welke boerderijvorm ter plaatse
het oorspronkelijke type vertegenwoordigde en of dit tot de Friese dan wel de
Saksische huisgroep behoorde. Vooral deze laatste kwestie heeft er sterk toe
bijgedragen het onderzoek al snel ook buiten het aanvankelijk gestelde doelgebied
uit te breiden en daarmee de aanzet gegeven tot het latere landelijke
boerderij-onderzoek. Uilkema's kennis beperkte zich in 1917 tenslotte nog volledig
tot het Friese gebied. Om de vraag ‘Fries of Saksisch?’ te kunnen beantwoorden,
moesten daarom ook boerderijen elders in het land worden bestudeerd. Dit leidde
tot afspraken voor nieuwe onderzoekingstochtjes door onder meer Drenthe en
Overijssel en in het algemeen tot een aanzienlijke verbreding van het werkterrein.
De gedeelde interesse en correspondentie moeten voor beiden stimulerend hebben
gewerkt. Van Blom begon zich in zijn vrije tijd bezig te houden met het vervaardigen
van ‘stambomen’ van het Amelandse huis en Uilkema ging weer geregeld op
verkenning uit, ditmaal ook buiten de eigen greidstreek. Daarnaast was het Van Blom
die ervoor zorgde dat Uilkema kennis kon nemen van nieuwe literatuur op het gebied
van het boerderij-onderzoek en die probeerde de
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ander te introduceren in het wetenschappelijke wereldje door uitnodigingen voor
excursies e.d. Al snel werd duidelijk dat Van Blom zeer onder de indruk was van
Uilkema's capaciteiten en dat hij hem op wetenschappelijk gebied min of meer tot
zijn protégé had gemaakt, overigens zonder ook maar enigszins bevoogdend op te
treden. Integendeel, in dit contact was Uilkema de deskundige en sommige passages
in zijn brieven kenmerken zich zelfs door een ietwat belerende toon: ‘..Ik heb Uw
laatste brief van 5 September voor mij liggen en kijk nog eens Uw resumé van
Ameland door. Een mooi stuk werk..’43). Of: ‘..Nu heb ik den draad te pakken; probeert
U ook eens deze rebus op te lossen. 't is zoo verschrikkelijk eenvoudig, dat ik mij nu
verbaas, het te Midsland niet direct te hebben gezien..’44).
Hoewel al in een vroeg stadium sprake leek te zijn van een soort onderzoeksplan
(‘..U schrijft wel even, wat U ervan dunkt nevens Ameland ook N.-Overijssel in het
plan te betrekken?..’45)), ging het hier in het begin alleen nog om privé-afspraken.
Maar terwijl de correspondentie, tochtjes en uitwisseling van foto's gewoon
doorgingen, begon Van Blom in het voorjaar van 1918 buiten Uilkema om initiatieven
te ontplooien om het onderzoek op een heel ander plan te brengen. Het was de tijd
van het jaar waarin nieuwe onderzoeksvoorstellen voor het komende studieseizoen
ter subsidiëring konden worden ingediend bij de Leidse Univetsitaire Raad. In een
onofficieel rondschrijven46) bracht Van Blom enkele bevriende collegae op de hoogte
van een plan dat hij bij de Raad wilde indienen: het onder auspiciën van de Leidse
Universiteit laten verrichten van een landelijke boerderijstudie in het kader van een
breed opgezet etnografisch onderzoek van het Nederlandse platteland. Niet alleen,
zo betoogde hij, was het hoog tijd deze materie eens grondig aan te pakken, maar
ook had hij nu in de persoon van Uilkema een onderzoeker gevonden ‘..die door
afkomst en latere ontwikkeling voor dit werk geschikt is boven allen..’, maar die door
zijn gebrek aan middelen en drukke werkkring daarvoor in zijn dagelijks leven amper
de mogelijkheid had. Van Blom vermeldde hierbij nadrukkelijk dat Uilkema niets
afwist van dit ‘idee, voorstel of schrijven’. Ook had hij inmiddels vertrouwelijk
inlichtingen ingewonnen over diens financiële omstandigheden, waarbij hem was
gebleken dat Uilkema geheel moest rondkomen van zijn onderwijstractement en
landbouwlessen en ‘..voor zijn wetenschappelijke werk geen tijd vindt dan 's avonds
na tienen, des zondags, en in de vacanties..’. Om daarin verandering te brengen, zou
Van Blom Uilkema het liefst vast verbonden zien aan de universiteit, met de opdracht
zich enige jaren ten volle te geven aan het onderzoek. Daarbij zou hem ruime
zelfstandigheid moeten worden gelaten in de verwerking van de stof, naast een
wetenschappelijke begeleiding door een in te stellen college van hoogleraren. Deze
commissie, waarvoor Van Blom meteen de aangeschreven hoogleraren polste, zou
overigens een ruimere taakstelling moeten krijgen dan alleen het boerderij-onderzoek
van Uilkema, zodat in de toekomst ook andere opdrachten op volkskundig gebied
konden worden verstrekt. Bij dit rondschrijven voegde hij vertrouwelijk een pas
ontvangen brief van Uilkema47), om een beeld te geven van diens deskundigheid en
43)
44)
45)
46)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1917.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1917.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-7-1917.
Interne notitie Leidse Universiteit, van Van Blom aan de hoogleraren De Blécourt, Huizinga,
Van Eysinga, Meijers en Müller, februari 1918.
47) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
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passie voor het onderzoek. De betrokkenen, de hoogleraren De Blécourt, Meijers,
Van Eysinga, Huizinga en Muller48), reageerden na enig bedenken uiteindelijk allen
positief, al waren er nog wel wat praktische punten die nader zouden moeten worden
bestudeerd. Huizinga betuigde zelfs nadrukkelijk zijn uitgesproken instemming met
het plan: ‘..zowel om het belang van den zaak als om den vruchtbaren nieuwen vorm
die het aan onze universitaire werkzaamheden wil toevoegen..’. Allen stemden toe
zitting te nemen in de in te stellen commissie. Alleen Uilkema wist nog van niets.

48) Van Blom bracht voor Uilkema's onderzoek een illuster gezelschap bijeen; met uitzondering
van Meijers, zouden allen in de loop van de jaren '20 en '30 aan de Leidse universiteit het
ambt van Rector Magnificus bekleden. IDENBURG, De Leidse Universiteit (1978).
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Na enig vergaderen werd in een serie notities een officieel voorstel geformuleerd,
waarin de nadruk vooral kwam te liggen op de volkskundige aspecten van het
onderzoek. Daarmee zou het project namelijk wat beter passen binnen de traditie
van de Leidse Universiteit een meer landbouwkundig getint voorstel zou al snel
worden doorverwezen naar Wageningen. In dit kader moet het waarschijnlijk ook
worden gezien dat Uilkema's onderzoek hier min of meer werd gepresenteerd als
werk ten behoeve van een noodzakelijke herziening en verbetering van de
nalatenschap van Gallée. Tot nu toe, heette het, was de geschiedenis van de huidige
toestand van het Nederlandse platteland voor een groot deel braak blijven liggen en
kon men hier slechts steunen op het werk van Gallée. Uilkema nu, had in zijn boek
‘Het Friesche boerenhuis’ al enige inzichten van Gallée herzien en men had sterk de
indruk gekregen ‘..dat het werk van deze zonder twijfel uitzonderlijke pionier ook
voor andere provincies behoort te worden overgedaan en verbeterd..’49). In concreto
stelde men de Raad voor om een commissie in te stellen voor de bestudering van
‘..de ethnografie van het platteland en inzonderheid het boerenhuis in Nederland..’
en als leden te benoemen de zich voordragende groep hoogleraren. Aan deze
commissie zou dan voor de tijd van drie jaar Uilkema moeten worden toegevoegd
als ‘adjutor’, met als opdracht het boerenhuis in studie te nemen ‘..naar den trant
waarin hij reeds de geschiedenis van het Friesche platteland bewerkte..’. Vol
vertrouwen voegde men hieraan toe, dat ‘..Uilkema's praktische bedrijfskennis en
wetenschappelijke zin ook goeden waarborg geeft, dat een geheel Nederland
omvattend onderzoek, in zijnen handen gelegd, slagen zal..’50). Het voorstel werd in
deze vorm ingediend bij de Raad, die echter nog niet direct tot een besluit kon komen.
Bij enkele leden bleken belangrijke bezwaren te bestaan tegen het project. Ten eerste
ging het, zoals altijd, om het geld; het onderzoek zou waarschijnlijk vrij kostbaar
worden. In het voorstel was sprake van een mogelijk te verwachten omvangrijke
uitgave en dit geld was moeilijk vrij te maken. Daarbij kwam, dat men het onderzoek
inhoudelijk toch te weinig relatie vond hebben met het Leidse onderwijs. Praktisch
gezien vreesde men bovendien - helaas, zoals de geschiedenis zou leren, terecht dat de voorgestelde periode van drie jaar niet voldoende zou zijn om het onderzoek
af te ronden. En tenslotte gingen in deze academische kringen, zoals wel te verwachten
was, ook stemmen op die twijfelden aan de geschiktheid van een eenvoudige Friese
onderwijzer voor het onderzoek aan andere huizen dan die in zijn eigen streek51). Na
meer dan zes maanden traineren, universiteits-politiek touwtrekken en lobbyen viel
uiteindelijk de beslissing: het voorstel werd afgewezen.
Inmiddels was ook Uilkema voor de eerste maal voorzichtig gepolst over het idee
van een landelijk boerderij-onderzoek. In een uiteenzetting over het huistype in
Z.O.-Friesland schreef hij aan Van Blom: ‘..Het mooist zou zijn dit gebied in kaart
te brengen en het te vergelijken met de geologische kaart (met alle
hoogveenmoerassen en heiden). Hier kom ik aan Uw idee: de huizenbouw van het

49) Interne notitie Leidse Universiteit, van Van Blom aan de in oprichting zijnde
‘Boerenhuiscommissie’, waarschijnlijk daterend van begin maart 1918.
50) Voorstel gedaan door Boerenhuiscommissie aan Leidse Universiteitsraad, d.d. 25-3-1918.
51) Interne notitie Leidse Universiteit, met verslag van de bespreking in de Universiteitsraad,
van Van Blom aan zijn collega's, d.d. 29-4-1918.
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geheele land af te beelden, trouwens de eenige weg om dit stuk cultuurgeschiedenis
tot een bevredigend eind te brengen..’52).
Over het in Leiden ingediende voorstel was hem nog niets gezegd, vermoedelijk
om teleurstelling te voorkomen. Ondanks de tegenslag van de afwijzing door de Raad
dachten Van Blom en de zijnen echter niet aan opgeven; men was vastberadener dan
ooit het onderzoek hoe dan ook doorgang te doen vinden. De afwijzing kwam
bovendien niet als een volslagen verrassing; men had zich al over mogelijke andere
wegen kunnen beraden. Besloten werd te proberen het onderzoek bij een andere
instantie onder te brengen, waarvoor onder meer werd gedacht aan de in Leiden
gevestigde Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, waarvan de meeste van de
betrokken hoogleraren lid waren.

52) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1918.
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Voor de financiering had men het plan alle in aanmerking komende subsidiebronnen
af te gaan, waarbij zelfs het zoeken van een particuliere mecenas werd overwogen.
Zodra men een reële mogelijkheid had gevonden, zou ook Uilkema in het plan worden
gekend.
Nog geen maand later kon Van Blom de anderen laten weten dat het onderzoek
inderdaad kon worden ondergebracht bij ‘Letterkunde’. Ook bestond er een goede
kans op het verkrijgen van een subsidie voor een periode van drie jaar bij het
Ministerie van Onderwijs. Voorwaarde was dat een gelijk bedrag (drie jaar lang
f.1750, - per jaar) ook uit andere bron zou worden toegezegd. Diezelfde dag nog
schreef hij naar Leeuwarden om Uilkema eindelijk van het plan op de hoogte te
stellen en hem te vragen of hij bereid was zich ten behoeve van het
boerenhuisonderzoek voor de duur van drie jaar vrij te maken uit het onderwijs.
Het voorstel moet Uilkema volkomen onvoorbereid hebben getroffen. Over zijn
antwoord hoefde hij echter niet erg lang te denken. Dit was de kans waar hij al zo
lang op had gewacht; eindelijk zou hij zich volledig met wetenschappelijk werk
kunnen bezighouden! Zijn enige aarzeling betrof de financiën. In dit opzicht kon de
commissie hem niet veel bieden; f.2500, - per jaar exclusief onkostenvergoeding
was heel wat minder dan wat hij als onderwijzer verdiende, nog afgezien van alle
bijverdiensten uit privé- en landbouwlessen53). Aanvankelijk vreesde hij dan ook dat
dit in verband met zijn gezin financieel niet haalbaar was, maar uiteindelijk werd
voor dit probleem een elegante oplossing gevonden. Uilkema had toestemming om
betaald verlof op te nemen op voorwaarde dat hij zelf zijn vervanger bekostigde.
Door hiervoor een veel jongere leerkracht aan te nemen (die dus aanzienlijk minder
zou verdienen) kon hij deze bekostigen van de Leidse inkomsten, terwijl hij zelf zijn
oude salaris hield. Zijn basisinkomen bleef hiermee gelijk; in de wintermaanden zou
hij bovendien naast het onderzoek ook zijn landbouwlessen kunnen voortzetten.
Zodra dit alles duidelijk was, voelde Uilkema zich naar zijn gezin toe vrij om
enthousiast in te stemmen met het voorstel van Van Blom. Bij de vastgestelde termijn
van drie jaar zette hij echter met vooruitziende blik de nodige vraagtekens. Zelf dacht
hij zeker het dubbele nodig te hebben. De beschouwing die hij in zijn antwoord aan
Van Blom over dit onderwerp hield, bevatte bovendien een aantal interessante
gezichtspunten met betrekking tot Uilkema's ideeën over het historisch
boerderij-onderzoek:
‘..Ik begrijp zeer goed, dat men bij het ineenzetten van een dergelijk plan ook eens
gaat denken, moet denken over de voor de uitvoering benodigde tijd. Ook, dat U
hieromtrent graag mijne meening wilt hooren, omdat ik op dit gebied ervaring heb.
Toch kan ik hieromtrent weinig zeggen. Toen ik pas het werk voor Friesland achter
den rug had, meende ik (o.a. ter verontschuldiging van Gallée's “dwaling”) dat een
geheel menschenleven van groote en daarbij ononderbroken activiteit nauwelijks
toereikend zou zijn om een dergelijk onderzoek (als ik voor Friesland gedaan had)
53) De ‘Salarisregeling voor onderwijzers’ uit 1920 (overeenkomstig het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1920) geeft als jaarwedde van onderwijzers aan het Lager
Onderwijs (gemeenten der le klasse) de volgende bedragen: bij een diensttijd van 23 jaar of
meer (Uilkema gaf in 1920 al 28 jaar les) verdiende een onderwijzer in het bezit van de
hoofdakte en één bij-akte f.3600, - per jaar. Voor Leeuwarden als gemeente 2e klasse moet
hiervan 4% worden afgetrokken, wat neerkomt op een jaarsalaris van f.3456,. (Bron: archief
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen).
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voor geheel Nederland met den vereischten grondigheid ten uitvoer te brengen. Nu
denk ik daar eenigszins anders over. Waarom? Omdat ik thans grond heb voor den
verwachting, dat mij elders niet54) de moeilijkheden zullen wachten die ik in Friesland
doorgemaakt heb. Toch moet men niet uit het oog verliezen, dat in elk geval de kans
bestaat, dat men bij het werk op raadsels zal stuiten waarvan de oplossing lang
uitblijft. Er kunnen maanden komen, waarin men niet opschiet en op denzelfde hoogte
blijft... Immers niet het verzamelen van het feitenmateriaal is den arbeid, zelfs niet
het schiften daarvan (om tot het type in een bepaalde streek en tijd te besluiten),
maar het opsporen van de regels

54) Onderstrepingen in dit citaat door Uilkema.
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volgens welke den evolutie die men overal kan verwachten (tenminste op dat standpunt
sta ik thans) is verloopen... Uit mijn toestemming blijkt, dat ik verwacht het werk tot
een goed einde te zullen brengen. Daartoe heeft medegewerkt den wetenschap, dat
ik niet meer alleen sta, maar belangstellend, medewerkend en onbevangen intellect
naast mij weet. Laat ons dus eens aannemen, dat uiterlijk binnen zes jaar het werk
geheel af is, alles inbegrepen, het grove werk, het fijne werk en het kalme werk (met
het laatste bedoel ik het te boek stellen der resultaten). 't Wil me voorkomen, dat zes
jaar een goede benadering is van de benodigde tijd..’55)
Zijn voorstel om de duur van het onderzoek te verdubbelen, moest helaas door de
commissie worden afgewezen omdat de subsidie door het ministerie voor slechts
drie jaar was toegezegd. Men hoopte echter dat zijn schatting in dit opzicht te
pessimistisch zou blijken; het was tenslotte pas de eerste maal dat hij zich in een
volledige dagtaak aan het onderzoek zou kunnen wijden. De planning bleef voorlopig
dan ook ongewijzigd. Afgezien van dit laatste punt was Uilkema echter, zoals te
verwachten was, bijzonder geestdriftig over dit plan, dat hem eindelijk in staat zou
stellen zijn als benauwend ervaren onderwijsbestaan te verruilen voor het
wetenschappelijk onderzoek: ‘..Ik ben dus van plan hard te werken, omdat niemand
méér benieuwd kan zijn naar de resultaten dan ik zelf. Het werk heeft mijn geheele
hart..’56). Het was oktober 1918 en men hoopte al in het volgend voorjaar aan de slag
te kunnen.
De ambitieuze plannen haalden het tot dat moment zo vrijblijvend opgezette
onderzoek in korte tijd geheel uit de privésfeer. Het documenteren van zo veel
mogelijk oude boerderijen werd daarmee niet alleen een serieuze maar ook een
urgente zaak. Uilkema begon zich namelijk zorgen te maken of de economische bloei
die de agrarische sector in deze periode doormaakte niet zou leiden tot een versnelde
afbraak van veel historisch belangrijke objecten. Zou hij nog wel op tijd komen om
overal de oudste boerderijen te kunnen bestuderen? Zou de welvaart en de bijkomende
vernieuwingsdrift hem niet overal te snel af zijn? ‘..Het werk moet, zooals U ook
reeds opmerkte, zoo gauw mogelijk beginnen. Met de voor de boeren in 't algemeen
nog goede tijden (met name voor hen die in vruchtbare en vrij vruchtbare streken
wonen) en de voordeelige periode vóór den oorlog, kon de zucht tot bouwen, die zich
sedert 1900 openbaarde, wel eens weer opleven. Vooral, als het timmeren wat minder
duur wordt. Dan zullen veel oude “kanjers” geslachtofferd worden. Zoo niet, dan
zakken sommige toch in elkaar, adres aan het onbewoonde huis op de Blieke57), dat
gelukkig, dank zij U, door mijn kiektoestel, nog voldoende is gered. Want zonder U
was ik wel op Ameland gekomen, (...) maar later en dus te laat..’58). Overal om zich
heen zag hij dat de oude boerderijen werden afgebroken; zo snel mogelijk aan de
slag te kunnen, werd daarmee steeds belangrijker.
Terwijl Uilkema er dus steeds meer naar uit begon te kijken met het onderzoek te
kunnen beginnen, diende zich echter een onverwachte tegenvaller aan. Te late
indiening van de subsidieaanvragen zorgde voor een vol jaar uitstel en de aanvragen
konden nu pas op de begroting van 1920 worden opgevoerd. Toen Uilkema zich
55)
56)
57)
58)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 23-10-1918.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 23-10-1918.
Opmeting KU-29.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-1-1919.
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desondanks bereid verklaarde voor het onderzoek beschikbaar te blijven, werd
besloten deze tijd te gebruiken om de financiële positie van het project te versterken.
Onder de vlag van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde werd een circulaire
ontworpen (in de wandelgangen ‘bedelbrief’ genoemd) die men aan alle mogelijke
eventuele donateurs, zowel instanties als particulieren, deed toekomen, terwijl ook
de media werden benaderd.
Het hele jaar 1919 zou in het teken staan van de geldinzameling en de publiciteit. In
verschillende kranten en tijdschriften verschenen aankondigingen van
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het onderzoek, zo ook in ‘De Bouwwereld’, waar men schreef:
‘..Een uitstekend denkbeeld wordt door de “Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde” gekoesterd doordien zij eene studie wil uitlokken over het boerenhuis
in Nederland in zijne onderscheidene typen en hun onderlinge verschillen en
verwantschap. Het is inderdaad hoog tijd dat eene dergelijke studie wordt
ondernomen. Immers, in het rondschrijven waardoor de Maatschappij opwekt tot
geldelijken steun voor haar plan wordt terecht de aandacht gevestigd op het feit, dat
het studiemateriaal zelf bezig is te verdwijnen. Men had gerust kunnen zeggen dat
een groot deel ervan reeds verdwenen is. Bovendien - zoo wordt opgemerkt - zal na
eenigen tijd eene studie, die nu nog mogelijk is, wellicht onmogelijk, althans veel
bezwaarlijker zijn geworden doordien oude boerenhuizen zijn vervangen door nieuwe
van ander model. Dit laatste is niet alleen een gevolg van andere bouwkundige
inzichten, doch het wordt mede, ja vooral, uitgelokt door de hedendaagsche
bedrijfseischen. (...) Nederland komt met deze uitgave laat op het plan. De duitsche,
oostenrijksche en zwitsersche boerenhuizen zijn reeds het onderwerp geweest van
uitvoerige studies mede uit bouwkundig oogpunt. (...) Ons boerenhuis vraagt nog
zijn geschiedschrijver. (...) De Maatschappij heeft nu den heer K. Uilkema te
Leeuwarden, wiens studie over “Het Friesche boerenhuis” in 1916 door het “Friesch
Genootschap” te Leeuwarden uitgegeven werd, bereid gevonden om zich gedurende
eenige jaren geheel te geven aan de voorbereiding harer uitgave. Deze keuze lijkt
ons alleszins gelukkig. De heer Uilkema zal bovendien voeling houden met eene
commissie uit de Maatschappij. (...) In deze commissie is intusschen, voor zoover
ons althans bekend, niet vertegenwoordigd het architektonisch-aesthetische element,
dat toch bij de samenstelling eener uitgave over ons oude boerenhuis een rol moet
spelen. (...) Indien wij op het bovenstaande de aandacht vestigen, dan is zulks
allerminst bedoeld als eene uiting van twijfel aan inzicht en bekwaamheid van den
bewerker, doch nu eenmaal een “Raad van Toezicht”, om hem zoo maar eens te
noemen, door de Maatschappij is ingesteld, dienen daarin o.i. de verschillende
richtingen vertegenwoordigd te zijn, waarin de studie zich zal bewegen..’59).
Deze kritiek was niet tegen dovemansoren gezegd. Nog diezelfde maand liet de
architect H. van der Kloot-Meijburg60) aan Van Blom weten dat hij graag zou
plaatsnemen in de commissie. Korte tijd later verzocht men bovendien, maar blijkbaar
zonder succes, het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité enkele deskundigen
op agrarisch gebied voor te dragen voor deelname aan het project. In de
Boerenhuiscommissie zouden uiteindelijk de volgende disciplines vertegenwoordigd
zijn: internationaal recht (W.J.M. van Eysinga), staathuishoudkunde en statistiek (D.
van Blom), historische rechtswetenschappen (A.S. de Blécourt en E.M. Meijers),
algemene geschiedenis (J. Huizinga), Nederlandse taal en letterkunde (J.W. Muller),
staatsrecht (C. van Vollenhoven), architectuur (H. van der Kloot-Meijburg) en
wijsbegeerte (T.J. de Boer). Deze laatste was met zijn hiervoor al even ter sprake
gekomen publikaties over het Friese boerenleven tevens het enige commissielid met
enige kennis op agrarisch gebied. In de praktijk kwam het er echter op neer dat
gedurende het gehele onderzoek Uilkema alleen in geregeld contact zou staan met
Van Blom, die de functie van secretaris op zich had genomen.
59) De Bouwwereld (1919), p. 391-392.
60) Van der Kloot Meijburg was in deze periode als architect verbonden aan het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem.
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De publiciteit had ook anderszins effect. Toezeggingen voor geldelijke bijdragen
kwamen, zij het langzamer dan verwacht, binnen en vanuit het hele land meldden
zich belangstellenden die het onderzoek met raad en daad (maar vooral met raad)
wilden bijstaan. Zo attendeerde de bibliothecaris van de landbouwhogeschool te
Wageningen de commissie op het zich daar bevindende materiaal van wijlen Gallée;
men had begrepen dat het hier ging om een nieuwe bewerking van diens studie. De
burgemeester van Nuth stelde zijn privé-bibliotheek tot Uilkema's beschikking en
de archivaris van Maastricht wees op het snelle verval van de landelijke bouwkunst
in Limburg ten gevolge van de mijnbouw. De Delftse professor Niermeijer bood aan
het onderzoek te steunen
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en vroeg zich daarbij tevens af of Uilkema bij zijn te verrichten documentatiewerk
ook zou kunnen letten op de dorpshuizen, etc. etc.
De beschikbaar gestelde financiën waren afkomstig uit verschillende bron. De
belangrijkste subsidiegever was de overheid; het ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen stelde voor het onderzoek (f.1750, - per jaar beschikbaar,
gedurende een periode van drie jaar. Voorwaarde voor toezegging van deze subsidie
was echter geweest dat ook uit andere bron minstens een gelijk bedrag zou worden
toegezegd. Hiertoe was door middel van een circulaire aan instellingen en particulieren
(de laatste veelal bekenden van de commissieleden) gezocht naar contribuanten.
Uiteindelijk werd het project financieel gesteund door een groot aantal instellingen
(waaronder het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, de Nederlandsche Heide-Maatschappij,
de Bond Heemschut, de Nederlandsche Oudheidkundige Bond, de Teyler-Stichting,
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het Friesch
Genootschap en diverse provinciale Maatschappijen voor Landbouw) alsmede door
meer dan negentig particulieren. Onder de laatstgenoemde groep bevonden zich
tevens alle leden van de Boerenhuiscommissie. Toen het door het ministerie vereiste
bedrag niet dreigde te worden gehaald, had tenslotte de familie Kröller Müller het
ontbrekende door een aanzienlijke gift aangevuld.
Later, in de loop van het laatste onderzoeksjaar, zou ten behoeve van een verlenging
van de oorspronkelijk geplande termijn door ministerie en particulieren tezamen nog
een eenmalige extra subsidie van f.3500, - worden opgebracht. In 1926 werd van het
Pape-fonds te Den Haag een gift van f.500, - ontvangen waaruit het archiefonderzoek
zou worden betaald en in de jaren 1926-1931 droeg ook de Stichting Fonds Landbouw
Export Bureau te Wageningen f.1400, - aan het onderzoek bij, terwijl hier bovendien
een aanzienlijk bedrag was gereserveerd voor de verwachte uitgave van het werk.
Ook Uilkema zelf zou echter in de loop der jaren zeer veel in het boerenhuisonderzoek
investeren. Niet alleen schafte hij in 1920 van een voorschot op zijn traktement op
eigen kosten een motorfiets aan (ter waarde van een half jaarsalaris!), en enkele jaren
later nog een tweede exemplaar, maar ook nam hij zelf verschillende bijkomende
zaken, zoals bijvoorbeeld verzekeringspremies, voor eigen rekening. Daarnaast
besteedde hij aan het onderzoek een in 1924 afgekochte levensverzekering ad f.2000,
- en, naar later zou blijken, ook jarenlang het grootste deel van zijn inkomsten uit
bijverdiensten zoals privélessen en avondonderwijs. Tenslotte zou, zoals in het vorig
hoofdstuk al ter sprake kwam, ook aan het in de loop der jaren sterk teruglopende
gezinsbudget ten behoeve van het onderzoek zeer veel geld worden onttrokken. Het
onderzoek zou daarmee alles tezamen uiteindelijk een veelvoud aan geld en tijd
hebben gekost van wat oorspronkelijk was voorzien.
Toen echter begin 1920 het geld bijeen was voor de geplande drie jaar onderzoek
leek vooralsnog niets een voorspoedig verloop van het project in de weg te staan en
werden de laatste voorbereidingen met veel optimisme en hooggespannen
verwachtingen getroffen. Het verlof werd geregeld, er werd een voorlopig plan de
campagne vastgesteld, en de onderzoeker werd voorgedragen als lid van de
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Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde61), zodat hij er indien nodig de
vergaderingen kon bijwonen. Tenslotte kwam men op de valreep ook nog op de
gedachte dat het wellicht een goed idee zou zijn een paar zakelijke afspraken op
papier te zetten. Wat er precies zou moeten worden vastgelegd, was echter niemand
geheel duidelijk. Uilkema zelf schreef hierover: ‘..U zou een contract kunnen
ontwerpen, maar ook ìk vraag: wat moet daar eigenlijk in staan?..’62). De uiteindelijke
overeenkomst muntte dan ook uit door onvolledigheid. Wat hierin werd vastgelegd,
waren de volgende punten: Uit

61) Verder kortweg ‘de Maatschappij’ te noemen; door Uilkema zou in de correspondentie ook
wel de benaming ‘Letterkunde’ worden gebruikt.
62) Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-3-1920.
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het fonds van de commissie werd aan Uilkema f.1800, - voorgeschoten voor de
aanschaf van de door hem zelf te betalen motorfiets. Verder zou hem gedurende een
periode van 3 jaar maandelijks f.155, - worden betaald, zijnde de eigenlijke
maandelijkse uitkering van f.205, - verminderd met f.50, - als terugbetaling van het
voorschot. Uit dit bedrag diende Uilkema zijn vervanger in het onderwijs te betalen.
Na maandelijkse afrekening zouden hem tenslotte nog de voor zijn studie gemaakte
onkosten worden vergoed, waaronder werd begrepen een halfjaarlijks abonnement
2e klas op de spoorwegen, benzine, reis en verblijfskosten, schrijf-, teken- en
fotografiebenodigdheden.
Het ‘contract’ bevatte daarmee echter uitsluitend de financiële afspraken en niets
over planning, werkwijze, rapportage, begeleiding, of over de uiteindelijke rechten
op de resultaten van het werk. Ook de inhoud van de taak die Uilkema op zich nam
of het doel van het project werd niet genoemd - zelfs het woord ‘boerenhuisonderzoek’
kwam in het hele contract niet voor.. Het stuk dat door Uilkema werd ondertekend,
bevatte niets anders dan een opsomming van de gelden die hem gedurende drie jaar
ter beschikking zouden worden gesteld door de Maatschappij, schijnbaar zonder ook
maar enige verplichting van zijn kant63). Deze merkwaardige gang van zaken was
uiteraard een gevolg van de informele wijze waarop de opdracht tot stand was
gekomen en van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Uilkema en Van Blom.
Het opstellen van een contract leek op dat moment alleen van belang om Uilkema,
die zelf onvermogend was en zijn verlof moest kopen door een vervanger te betalen,
enige bestaanszekerheid te bieden. Dat men aan een dergelijk stuk echter zeer weinig
heeft zodra er problemen ontstaan, zou de commissie vele jaren later helaas tot haar
schade merken. In het voorjaar van 1920 zag de toekomst er echter nog zeer
rooskleurig uit; iedereen was enthousiast over het project, het geld was bijeengebracht
en Uilkema zou vanaf de zomer vrij zijn om zich geheel aan het onderzoek te kunnen
wijden.

63) Van Blom aan Uilkema, d.d. 2-5-1920. Een kopie van deze brief werd ondertekend door
Uilkema en door hem geretourneerd aan Van Blom d.d. 4-5-1920.
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Boerderij te Smallingerland (Fr.)

Boerderij te Waubach (Li.)
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3 Het landelijke onderzoek
1920-1934
Uilkema's grote boerderij-onderzoek, waaraan met zoveel enthousiasme werd
begonnen, zou helaas vele malen langer duren dan was voorzien. Het werk liep eerst
vlot van stapel, maar kwam geleidelijk aan door allerlei oorzaken te stagneren. De
beoogde resultaten lieten (te) lang op zich wachten of bleven, voor sommige delen
van het land, zelfs geheel uit, ondanks alle inspanning en goede bedoelingen. De
irritaties en problemen die hiervan het gevolg waren, hebben uiteindelijk het project
laten vastlopen, veertien jaar na het veelbelovende begin. Het totale verloop van het
onderzoek laat zich in een aantal duidelijk gescheiden fasen verdelen.

1920-1923
Onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Het onderzoek ging eind juni 1920 daadwerkelijk van start. Het verlof was geregeld,
de subsidies waren binnen en er was geld om ongeveer drie jaar vooruit te kunnen.
Uilkema ging vol goede moed aan de slag. Gedurende de zomermaanden werd gereisd
en opgemeten. In voor- en naseizoen, wanneer het slechte weer het werk in het veld
onmogelijk maakte, werd het verzamelde materiaal bestudeerd en verwerkt. De
vorderingen en vondsten werden trouw aan Van Blom gemeld in lange brieven vol
schetsjes en wetenswaardigheden. Eénmaal per jaar werd door Uilkema bovendien
zeer beknopt verslag uitgebracht aan de Boerenhuiscommissie als geheel. Deze
officiële mededelingen werden afgedrukt in het jaarverslag van de Maatschappij en
geven tezamen met de vele informele, maar aanzienlijk gedetailleerdere brieven aan
Van Blom een goed beeld van het verloop van het onderzoek. Vooral de
correspondentie laat zien hoe enthousiast Uilkema was en hoe hij zich inzette voor
het onderzoek, hoe hij stad en land afreisde en onder vaak moeilijke omstandigheden
overal de oude boerderijen opzocht en bestudeerde. Ook krijgt men hieruit een goed
beeld van Uilkema's grote landbouwkundige kennis, zijn inlevingsvermogen en
inzicht in de functionele aspecten van de boerderijen, en van zijn verfrissende en
voor Nederland indertijd beslist revolutionaire visie op de historische
boerderij-ontwikkeling vanuit bedrijfstechnisch oogpunt. Daarnaast maken de brieven
pijnlijk duidelijk hoe chaotisch hij soms te werk ging bij het verzamelen van zijn
gegevens, hoe hij verschillende gebieden tegelijkertijd in studie probeerde te nemen,
te hooi en te gras informatie verzamelde van allerlei aard en herkomst en zich door
incidentele vondsten liet verleiden tot wilde theorieën. Er was dan ook zóveel te
onderzoeken en te documenteren; het hele land was zijn werkterrein.
Van een werkplan was in feite alleen pro forma sprake. Enkele maanden voor het
begin van het onderzoek had Uilkema een ambitieus maar wel bijzonder globaal
werkschema voorgelegd aan de commissie, die hiermee zonder meer accoord ging:
‘..1920: de rest van Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en een deel van
Gelderland. Van Zuid-Limburg en Noord-Holland boven 't IJ een voorlopig overzicht.
't Is zelfs mogelijk, dat ik in Noord-Holland geheel klaar kom, gegeven mijn
bekendheid in die provincie en de connecties die ik er heb. 1921 en 1922: de rest
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van 't land...’, schreef Uilkema optimistisch1). Bij deze opsomming dacht hij, naar
uit de overige correspondentie blijkt, nog niet aan een diepgaand historisch onderzoek
maar alleen aan de vervaardiging van een

1) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-4-1920.
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landelijk overzicht van boerderijtypen, in een gebiedsgewijze aanpak. In de praktijk
lukte het hem echter niet zich tot een feitelijke constatering van wat hij zag te beperken
en deden de aangetroffen boerderijvormen steeds weer nieuwe theorieën bij hem
opkomen: ‘..Onmogelijk acht ik het niet, dat 't Oud-Amelandsche en het Z.O.-Friesche
huis verwant zijn. (...) Die rechte achtergevel, die zoo geworden is, niet van meet af
aan zoo geweest zal zijn- heeft een bedoeling gehad, die ik voor kort nooit goed wist
te verklaren..’2); ‘..Ik meen te kunnen zeggen dat het probleem van het ontstaan der
dwarsschuur opgelost is..’3), etc. etc.
Ook van de geplande gebiedsgewijze aanpak werd om allerlei redenen waarop
later nader zal worden ingegaan al snel afgeweken, wat het werk niet overzichtelijker
maakte. Wel hield Uilkema zich gedurende het eerste onderzoeksjaar in grote lijnen
aan de door hem genoemde provincies, waar hij tussen juli 1920 en juni 1921 grote
aantallen boerderijen bezocht en 73 plattegronden en vele foto's vervaardigde. Daarbij
werden heel wat interessante vondsten gedaan; zo onderzocht hij onder meer in
Twente het losse huis en in Drenthe de boo, een primitief seizoensverblijf voor vee
en veehoeder. Over deze en vele andere vondsten schreef Uilkema enthousiaste en
triomfantelijke brieven naar Van Blom en ook toonde hij zich in deze eerste tijd zeer
optimistisch ten aanzien van het volbrengen van zijn opdracht: ‘..Wel krijg ik den
indruk, dat ik mijn werk in een drie jaar of iets langer gereed zal hebben, dat wil
zeggen het materiaal verzameld..’4). In het officiële verslag over dat eerste werkjaar
stelde hij zich echter terughoudender op en benadrukte dat eerst van resultaten kon
worden gesproken wanneer het materiaal voor elk gebied compleet was.
Gedurende het tweede jaar werden de provincies Noord-Brabant, Gelderland,
Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en vooral Limburg bestudeerd.
Naast het verzamelen van documentatiemateriaal voor het vaststellen van de
verspreiding van de verschillende vormen kwam bovendien de nadruk in toenemende
mate te liggen op het bestuderen van de ‘boerderij-evolutie’, op het
ontwikkelingsproces en de achterliggende landbouwtechnische oorzaken. De studie
als geheel begon daarmee steeds meer het karakter te krijgen van een verzameling
regionale deelonderzoeken. Het documentatiebestand groeide echter gestadig; het
aantal plattegronden steeg tot 125 en het complete materiaal betrof inmiddels alle
provincies. Uilkema waarschuwde echter voor te hoge verwachtingen: ‘..Geheel
volledig is het voor geen enkele streek, voor sommige nog zeer onvolledig. (...) Naast
de enkele verkregen positieve resultaten van het onderzoek staan alzoo meerdere
die op zijn minst negatief moeten worden genoemd. De daarbij vermelde
bijzonderheden mogen enig licht werpen op den omvang van den arbeid, die een
behoorlijk onderzoek naar de geschiedenis en herkomst van een huistype vereischt..’5).
Uit alles blijkt dat hij zich steeds meer ging realiseren dat de totale omvang van het
werk in geen verhouding stond tot de beschikbare middelen en tijd. ‘..De arbeid is
zoo geweldig en de tijd zoo kort..’, verzuchtte hij in een brief aan Van Blom6), ‘..Altijd

2)
3)
4)
5)
6)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 27-7-1920.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-7-1920.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-9-1920.
UILKEMA, Verslag der Commissie, 1921-1922.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-6-1921.
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te weinig tijd. 't Is ongelooflijk hoeveel bijwerk het onderzoek met zich meebrengt vooral fotografeeren..’7).
Ook de financiën bleken minder ver te reiken dan men zich aanvankelijk had
voorgesteld. Het reizen en ook bijvoorbeeld de fotografie verslond geld; op deze
wijze zou men, mede door de hoge inflatie van dat moment, geen drie jaar toe kunnen.
Uilkema bezon zich daarom op de mogelijkheid om door hulp van buitenaf de werklast
wat te verminderen. Zo benaderde hij, via Van Blom, de rijkslandbouwconsulenten
en kreeg van hen toestemming om op vergaderingen van landbouwonderwijzers in
de verschillende delen van het land een verhaal te mogen houden over zijn
boerderij-onderzoek. Op deze wijze

7) Uilkema aan Van Blom, d.d. 19-9-1922.
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hoopte hij medewerking te verkrijgen in de vorm van foto's, opmetingen, of desnoods
alleen maar aanwijzingen voor mogelijke onderzoeksobjecten. In de praktijk bleek
deze actie helaas niets bruikbaars op te leveren en dus in feite alleen maar méér tijd
te kosten.
De beperkte financiën legden echter in toenemende mate een druk op het werk.
Uilkema, die zelf al meer dan verantwoord was in het onderzoek had geïnvesteerd
door de aanschaf van een motor en de daarbij behorende vaste lasten, had indertijd
in zijn enthousiasme ook voorgesteld om (‘..met het oog op rentekweek..’8)) zijn
onkosten zelf voor te schieten en achteraf te declareren. Dit bleek in de praktijk een
erg slecht idee. Zelf was hij, als gezegd, geheel onbemiddeld en ook zijn vaste
inkomsten waren er door de geleidelijke vermindering van bijlessen tijdens het
onderzoeksproject niet ruimer op geworden. Het voorschieten van reis- en
materiaalkosten leverde daardoor niet alleen de nodige huishoudelijke problemen
op, maar maakte bovendien dat de voor het onderzoek contant beschikbare bedragen
steeds minimaal waren. Dat laatste werkte erg belemmerend op het onderzoek. De
noodzaak de reiskosten steeds zo laag mogelijk te houden, maakte bijvoorbeeld een
langer aaneengesloten verblijf in een ver van huis gelegen deel van het land praktisch
onmogelijk. Dit had tot gevolg dat Uilkema niet rustig gebied voor gebied kon
afwerken, maar na een paar dagen steeds weer terug moest naar Leeuwarden omdat
het geld op was. De rest van de maand moest hij dan uit arren moede zijn werkterrein
dichter bij huis zoeken. Ook liet hij zich er om dezelfde reden toe verleiden, zijn
reizen zo economisch mogelijk te maken door ook onderweg te hooi en te gras
gegevens te verzamelen. Dit alles droeg er vanzelfsprekend sterk toe bij dat het
onderzoek een onrustig en fragmentarisch karakter kreeg. Een ander, zij het
aanvankelijk minder ernstig gevolg van het permanente tekort aan contanten was dat
Uilkema de commissie voortdurend om geld moest vragen: ‘..'t Spreekt vanzelf dat
ik uitzie naar een cheque. Mijn middelen - nu ja - U weet wat ik zeggen wil..’9), ‘..Want
de landbouwonderwijzer heeft reeds geleend aan den onderzoeker, en de eerste is
niet kapitaalkrachtig genoeg om dit lang vol te houden. 't Loopt reeds spaak..’10), etc.
Zolang de verstandhouding met Van Blom goed was, leverde dit geen problemen
op. Maar later, toen door allerlei andere oorzaken het contact verstoord dreigde te
raken, zou ook het eeuwige noodgedwongen vragen om geld en de daarmee
samenhangende afhankelijkheidsrelatie voor Uilkema een punt van steeds grotere
irritatie worden.
Om de dreigende financiële problemen te bezweren, deed de Boerenhuiscommissie
al in het voorjaar van 1922 een aanvraag voor een aanvullende subsidie bij het
Ministerie van Onderwijs: ‘..Goede hoop bestaat, dat het onderzoek met geringe
overschrijding der oorspronkelijk daarvoor geraamde termijn van drie werkjaren
(wat destijds uiteraard een ruwe schatting was) tot een bevredigend eind zal worden
gebracht, mits het voortzetten van het onderzoek tot het najaar van 1923 geldelijk
mogelijk wordt. (...) Het ware zeer te betreuren zoo de lenteen zomermaanden in
1923 niet meer voor voltooiing en afronding van het onderzoek zouden kunnen worden

8) Uilkema aan Van Blom, d.d. 31-5-1920.
9) Uilkema aan Van Blom, d.d. 5-5-1921.
10) Uilkema aan Van Blom, d.d. 28-5-1922.
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besteed..’11). Voor 1923 werd daarop inderdaad een eenmalige extra subsidie
toegekend, wat zorgde voor een voorlopige verlichting van de geldzorgen.
Inmiddels had Uilkema ook moeten constateren dat hij, na de gebruikelijke snelle
kennisvermeerdering van het eerste onderzoeksjaar, nu in de fase was beland waarin
de probleemgebieden zich begonnen af te tekenen. In verschillende delen van het
land bleek de boerderij-ontwikkeling bij nader inzien veel gecompliceerder dan hij
in zijn aanvankelijk optimisme had verwacht. Er kwamen weken waarin het onderzoek
ondanks alle inspanningen niet leek op te schieten. Het documentatiewerk ging echter
op volle kracht door. Zomer en

11) Notitie Van Blom aan Ministerie van Onderwijs, Kupsten en Wetenschappen, maart 1922.
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herfst van 1922 werden vooral besteed aan excursies in Zuid-Holland, Zeeland en
op de Zuidhollandse eilanden, terwijl ook in Overijssel en Drenthe veel gegevens
werden verzameld. Alleen al in de maanden augustus en september maakte Uilkema
maar liefst 23 opmetingen.
Op 2 februari van het daaropvolgende jaar hield hij op verzoek in Leiden een
lezing voor de leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde12), waarbij
hij vooral inging op zijn onderzoek in Limburg en Zeeland, gebieden waar zijn
bevindingen duidelijk afweken van die van Gallée. De hierbij gedane uitspraken
moeten de leden van de Maatschappij nogal revolutionair in de oren hebben
geklonken, vooral dáár waar Uilkema afweek van de tot dan toe algemeen
geaccepteerde ‘Romeinse-villa’-theorie voor de Limburgse gesloten hoeve13).
Desalniettemin werd zijn verhaal zeer positief ontvangen: ‘..'t Verheugt me van U
te horen dat mijn “veronderstelling” omtrent het wezen van 't Limburgsche huis niet
ongeëigend werd geoordeeld..’, schreef hij twee weken na de bijeenkomst in antwoord
op mededelingen hierover door Van Blom.
In de correspondentie toonde Uilkema zich begin 1923 gematigd optimistisch over
de te verwachten onderzoeksresultaten. Hoewel een voorlopig overzicht van de door
hem gemaakte opmetingen liet zien dat toen nog grote delen van het land blanco
waren14), verwachtte hij toch tegen de zomervakantie een landelijke verspreidingskaart
van huistypen klaar te kunnen hebben: ‘..Ik ben nu gelukkig zoover (sedert deze
winter) dat ik werkelijk begin verstand te krijgen van het werk waar ik mee bezig
ben. Ik meen de huistypen goed te onderkennen en het in kaart brengen zal met succes
kunnen gebeuren, dunkt me..’15). Daarna moest het materiaal dan verder worden
verwerkt om de plaatselijke ontwikkelingsgeschiedenis vast te stellen. Uilkema
verwachtte ‘..in een paar jaar of hoogstens drie jaar daarmee heel wat opgeschoten
te zijn..’16). Naarmate de maanden verstreken, werd hij echter steeds voorzichtiger
met zijn uitlatingen en benadrukte herhaaldelijk dat de uitwerking nog heel wat werk
met zich mee zou brengen. De verspreidingskaart kwam dat voorjaar dan ook niet
af. Andere zaken namen in het begin van dat laatste onderzoeksjaar zijn aandacht in
beslag. Zo hield hij zich in deze periode intensief bezig met het opstellen van
allerhande hypothesen over de oervorm van de boerderij, de evolutie van de
gebinttypen en de vorm van het ‘oergebint’17). Aanleiding hiertoe was de vondst van
een hut met een bijzonder soort draagconstructie, die sterk tot zijn verbeelding sprak.
Het zoeken naar andere primitieve constructies en mogelijke overgangsvormen kreeg
daardoor prioriteit boven het afronden van een voorlopig landelijk boerderij-overzicht.
In plaats van te proberen zo snel mogelijk systematisch de witte vlekken op de kaart
in te vullen, besteedde hij nu verscheidene maanden aan het bestuderen van
plaggenhutten en andere primitieve woonvormen. Daarnaast moet de vertraging die
12) UILKEMA, Een en ander over het boerenhuis in Nederland (1923).
13) Zie voor deze kwestie hoofdstuk 7.10, over het onderzoek in de provincie Limburg.
14) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923. Uit de in deze brief gegeven opsomming blijkt dat
vooral in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht verschillende
streken nog niet waren onderzocht.
15) Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-5-1923.
16) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-3-1923.
17) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923 e.a.
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ontstond ook worden gezocht in Uilkema's totaalaanpak van het onderzoek. Weliswaar
vertoonde zijn werkwijze per gebied een duidelijke logica en vaste opbouw18), maar
doordat hij zoveel verschillende gebieden tegelijk in studie nam, moet het geheel
toch verwarrend hebben gewerkt. Daar kwam nog bij, dat de diverse bestudeerde
gebieden niet alle in hetzelfde stadium van onderzoek verkeerden. Hiér was hij op
zoek naar de ‘oervorm’, dáár was hij bezig met de ontwikkeling van de laatste drie
eeuwen, terwijl elders nog het meest voorkomende type moest worden vastgesteld.
En alles moest overal tot in de details worden uitgezocht..
De chaos en verwarring die het onvermijdelijke gevolg waren van een dergelijke

18) Zie hoofdstuk 4, de werkwijze op regionaal niveau.
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aanpak weet Uilkema zelf uitsluitend aan de (inderdaad ook niet geringe)
gecompliceerdheid van de materie. In een brief waarin hij in één adem sprak over
de boerderij-ontwikkeling in Urk, N.-Overijssel, het Gooi, de Veluwe en Drenthe,
staat bijvoorbeeld te lezen: ‘..Zulke streken (...) demonstreeren hoe moeilijk en
tijdrovend een werk als 't mijne is. Wel gaat er soms plotseling een licht op, maar
de oplossing laat ook wel lang of geheel op zich wachten..’19).
Deze passage, die dateerde van juli 1923, moet tenslotte ook Van Blom stof tot
nadenken hebben gegeven. In zijn antwoord herinnerde hij voor de eerste maal, in
de meest voorzichtige bewoordingen, aan de naderende einddatum van het project
en aan de noodzaak tot beperking. Uilkema, die tot dat moment steeds geheel vrij
was gelaten in de aanpak en planning van het onderzoek, reageerde gepikeerd op
deze onverwachte inmenging: er was weliswaar iets bereikt, maar nog lang niet
genoeg; er moest nog heel wat werk worden verzet20)! Hij legde de kritiek dan ook
naast zich neer en ging onverstoorbaar op eigen wijze door.
Ook die zomer werd er nog heel wat documentatiewerk verzet. In juli deed hij elf
opmetingen (in Gelderland, Overijssel en Noord-Holland), in augustus maar liefst
achttien (in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) en in september nog eens
vijftien (in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland). De correspondentie laat zien
dat Uilkema over het werk van deze maanden uiterst tevreden was en dat hij ook
inderdaad goede resultaten boekte. Ondanks het feit dat het materiaal naar zijn mening
nog lang niet volledig was, begonnen her en der stukjes van de puzzel op hun plaats
te vallen: ‘..mijn materiaal, dat leidt van het Oud-Zeeuwsche type tot de volmaakt
Friesche schuren van het Dordtsche eiland en de Hoeksche Waard, is merkwaardig
volledig. Doch ik geloof dat ik het daar reeds over had: waar het hart vol van is,
vloeit de pen..enz..’21); en: ‘..Nu ik Zeeland en N.-Brabant ken, zal ik eerst de
Alblasserwaard kunnen definieeren. En het deel van Utrecht dat tusschen 't Gooi en
die waard ligt. Mijn Zeeuwsche en Brabantsche studies van de laatste tijd hebben
wèl mij de volkomen zekerheid gebracht van de absolute ongelijkheid van het (eerst
kort geleden ontstane) langgeveltype en het Zeeuwsche huis. Ik vermoed dat Gallée,
die in Zeeland het langgeveltype vond, beïnvloed is door de uiterlijke gelijkenis van
Zeeland en N.-Brabant (die nota bene eerst van de laatste eeuwen dateert, iets wat
iemand die iets onderneemt als hij deed, toch had moeten zien), maar in de war is
geraakt door het Frankische recht in Zeeland. Alsof dit de doorslag geeft!..’22), etc.
Hoe goed echter het onderzoek in bepaalde gebieden ook verliep, een snelle afronding
van het geheel leek er bepaald nog niet in te zitten, al sprak Uilkema wel zo nu en
dan al van het uiteindelijk te boek stellen van de resultaten. Van Blom, die nu de
afgesproken onderzoekstermijn ten einde begon te lopen graag enige tastbare
resultaten zou zien, maar die zich, na de eerste, slecht ontvangen poging tot bijsturing
niet meer aan kritiek had durven wagen, gooide het nu over een andere boeg: ‘..Het
verbaast mij niet dat U ook elders tot andere resultaten komt dan Gallée, en ik kan
mij begrijpen dat U meer dan eens een gevoel van opstandigheid krijgt tegen zijn
19)
20)
21)
22)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 25-7-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-9-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 1-10-1923.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

onhistorische methode van werken. Hetzelfde gevoel moet U toch destijds bij het
schrijven van Het Friesche Huis hebben bezield, en het was in die studie voor wie
ze lazen een der bijzondere aantrekkelijkheden, dat U zijn ongelijk logisch uit Uw
betoog liet voortvloeien, zoodat daar verder haast geen woord meer over hoefde te
vallen; de feiten spraken en richtten. Het was een model van voorname polemiek,
die velen een voorbeeld kan zijn. Bij voorbaat en hoe langer hoe meer spits ik mij
op Uw boek over de elf provincies, (...) en hoe U allerlei op dnzelfde rustige manier
recht zal zetten wat men sinds Gallée gewoon was scheef te zien..’23).
Maar vleierij mocht hier al net zomin baten als kritiek Uilkema liet er in zijn

23) Van Blom aan Uilkema, d.d. 2-10-1923.
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antwoord geen enkele twijfel over bestaan dat hij heel goed wist waar Van Blom op
aanstuurde: ‘..Uw vorig schrijven, waarin U herinnert aan het werk dat nu moet
gebeuren, las ik met grote instemming. (...) Er is geen reden om Gallée hard te vallen
over onjuiste waarnemingen. Hij, een pionier, roeide met de riemen die hij had. Als
hij mistastte hier en daar, dan zal ik de eerste zijn om dat te vergoelijken en te
begrijpen. En bovendien, zou ik zelf geen vergissingen kunnen begaan? Wel acht ik
dit laatste niet waarschijnlijk, omdat ik te voorzichtig ben uitspraken te doen, als ik
zelf niet overtuigd ben, of zekerheid heb van de juistheid dier uitspraken. (...) Het
gesproken woord vervliegt, gedrukte woorden blijven langer en dienen overwogen..’24).
Het was duidelijk: Uilkema zou zelf wel bepalen wanneer de resultaten van zijn
onderzoek rijp waren voor publikatie.. In dezelfde brief gaf hij echter (als pleister
op de wonde?) een korte uitleg van de door hem gevolgde werkwijze, waarbij hij
begrip vroeg voor het feit dat een onderzoek als het zijne onvermijdelijk veel tijd
vergde door de grote rol die het toeval speelde bij het traceren van de studieobjecten:
‘..Nadat ik vermoed in welke richting de evolutie zich heeft bewogen, doe ik hetzelfde
werk met overeenkomstig materiaal op andere plaatsen in dezelfde streek. (...) Dan
is het zoeken naar voorbeelden die de waarheid van dit vermoeden kunnen
demonstreeren. Meestal worden die voorbeelden, - soms slechts één - gevonden.
Maar het duurt vaak zoo lang en kost zoo heel veel benzine. Het is een zoeken in den
blinde..’. Een maand later ontving Van Blom een portefeuille met wat stukken tekst
en tekeningen, maar van een landelijk overzicht was, zoals gezegd, geen sprake.
Het werkverslag aan de Maatschappij over deze periode (juni 1922-december 1923)
geeft in kort bestek het volgende beeld van de stand van zaken na drie en een half
jaar onderzoek: ‘..Het verzamelde studiemateriaal steeg tot 232 plattegronden en
detailteekeningen. Het aantal foto's nam in verhouding toe. Toch is het materiaal
verre van volledig. (...) Nu de tevoren vastgestelde tijd voor het onderzoek verstreken
is, komt de verwerking van het verzamelde materiaal aan de orde. In afwachting van
de resultaten daarvan kan slechts met zekerheid worden gezegd, dat de huistypen in
het Noorden en Zuiden van het land zich behoorlijk markeeren, dat de middelmoot
van ons land bij het vaststellen der typegrenzen moeilijkheden zal opleveren en ten
slotte, dat overal evolutie een veel sterkere factor is geweest bij het verschijnen en
verdwijnen van huisvormen, dan verdringing van het eene huistype door het andere.
Wel bestaan er voorbeelden van dit laatste. Met de verwerking van het materiaal zal
gepaard gaan de bestudeering van kaarten en teekeningen in de verschillende
archieven..’.
De afgelopen periode was voor Uilkema, zoals hij zelf trouwens tevoren al had
voorspeld, voornamelijk een tijd geweest van verzamelen van gegevens. Het
verwerken hiervan moest nog vrijwel geheel gebeuren.

1923-1926
Op eigen kracht

24) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
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Tegen het einde van 1923 was het door de Boerenhuiscommissie bijeengebrachte
geld praktisch op. De maandelijkse toelage was al vanaf september gestopt; alleen
een klein bedrag resteerde, waaruit nog wat lopende onkosten konden worden betaald.
Inmiddels was Uilkema, wiens laatste verlofperiode in dezelfde tijd afliep, zijn
onderwijsplaats kwijtgeraakt en op wachtgeld gesteld. Al eerder had hij bij het
aanvragen van verlof, wat ieder jaar opnieuw moest gebeuren, gemerkt dat zijn
werkgevers het geduld met hem begonnen te verliezen (‘..ze beginnen 't land te
krijgen, die Leeuwarder kruideniers..’25)). Een wethouder van onderwijs had hem bij
een dergelijke gelegenheid toegevoegd: ‘..Ja,

25) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923.
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wat heb ik aan zoo'n onderwijzer; ik heb U en ik heb U niet!..’26). Zodra er dan ook
in Leeuwarden door bezuinigingen in het onderwijs zestien arbeidsplaatsen moesten
verdwijnen, zat Uilkema, zoals hij wel verwachtte, daarbij. Heel erg vond hij dat
overigens niet. De wachtgeldregeling verzekerde hem, nu de financiën uit Leiden
opraakten, in ieder geval van een (zij het niet bepaald ruim) basisinkomen, terwijl
hij intussen toch de benodigde vrije tijd hield om door te kunnen gaan met het
boerderij-onderzoek, waarvan het eind nog lang niet in zicht was. Wat echter wel
een acuut probleem dreigde te gaan worden, was waar het extra geld voor de met het
onderzoek samenhangende reizen en andere onkosten vandaan moest komen. Het
was duidelijk dat Uilkema dit niet van zijn wachtgeldvergoeding zou kunnen
bekostigen; andere bronnen dienden te worden aangeboord. Van Blom deed daarom
enkele pogingen om geld los te krijgen uit daarvoor in aanmerking komende fondsen,
maar dit bleef voorlopig zonder resultaat. Uiteindelijk was het Uilkema zelf die,
onder meer door het afkopen van een levensverzekering op zijn naam, het geld
verschafte om nog enige tijd met het onderzoek te kunnen doorgaan.
Begin 1924 ging hij, na een vakantiereis door Duitsland samen met zijn zoon, dan
ook weer gewoon aan de slag, of er niets aan de hand was. Het in de vorige jaren
verzamelde documentatiemateriaal moest nu worden verwerkt en bestudeerd;
daarnaast kwam ook het nog te verrichten archiefonderzoek ter sprake. Ook dit jaar
werd echter weer meer gereisd en gedocumenteerd dan uitgewerkt. Er waren nog
heel wat ‘witte vlekken’ op de kaart en ook bleek bij de evaluatie van ouder materiaal
vaak dat er nog dingen misten. Soms ontbraken noodzakelijke gegevens in het
veldwerk, een andere keer moest er nog een illustratief voorbeeld van de een of
andere overgangsvorm worden opgespoord en vastgelegd. Vooral in de nazomer van
1924 maakte Uilkema nog een flink aantal opmetingen (29 stuks), in hoofdzaak in
de provincies Overijssel, Drenthe, Utrecht en Zuid-Holland. Ook begon hij in dezelfde
periode met het archiefonderzoek, dat vooralsnog echter weinig prioriteit kreeg. In
september 1924 schatte hij nog ongeveer anderhalf jaar nodig te hebben voor het
afronden van het onderzoek, dat wil zeggen tot eind 192527).
In januari van het volgende jaar liet Uilkema, die als in elke winter druk bezig was
met het geven van landbouwlessen, weten nu voorrang te zullen geven aan de
uitwerking van de opmetingstekeningen: ‘..Met een paar maanden - gelukkig - kan
ik weer aan het werk gaan. Zijn de teekeningen klaar en in klein formaat door mij
gereproduceerd, dan volgt de tekst. (...) Mijn bedoeling is, omstreeks Nieuwjaar '26
of in 't uiterste geval in de zomer van '26 klaar te zijn..’28). Hiermee werd dus weer
een half jaar speling ingebouwd ten opzichte van de vorige raming; de verwerking
van het verzamelde materiaal kostte meer tijd dan verwacht. En ook deze nieuwe
einddatum bleek al snel niet realistisch; al in juni 1925 liet hij weten dat eerder op
eind dan op midden '26 moest worden gerekend. En om dat te kunnen halen had hij
nu zelfs besloten zijn landbouwonderwijs op te geven, wat opnieuw een teruggang
in inkomsten betekende (‘..Als ik doorga met landbouwlessen geven, kom ik nooit
aan het eind van mijn boerenhuisstudie..’29)).
26)
27)
28)
29)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-9-1924.
Uilkema aan Van Blom, d.d. januari 1925.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 23-6-1925.
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Gedurende de zomermaanden van 1925 was er blijkbaar intensief gewerkt, want in
september deelde Uilkema mee: ‘..Wat mijn werk betreft: ik kan thans het einde zien
van het begin; ik bedoel daarmee, dat over een maand al de teekeningen gemaakt
zijn. Dat is me een werkje geweest. Dan deze fotografeeren, zodat ik ze vóór me kan
leggen. En dan verder zien..’30). Veel gereisd was er overigens niet, in 1925, wat
vermoedelijk ook te maken had met het opraken van het voor het onderzoek
beschikbare geld. Dat jaar waren er maar vijf opmetingen

30) Uilkema aan Van Blom, d.d. 28-9-1925.
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aan het bestand toegevoegd en daarvan was er dan nog één een ten geschenke
gekregen ontwerptekening; van de overige vier documentaties waren er bovendien
drie afkomstig uit Friesland, dus van dicht bij huis.
De correspondentie met Van Blom was in die jaren 1924 en 1925 nog even
vriendelijk van toon als in de voorgaande periode. De frequentie en omvang van de
brieven was echter danig verminderd; over het vervaardigen van lijntekeningen viel
nu eenmaal minder te melden dan over verkenningstochten in een nieuw gebied.
Maar ook wat de inhoud betreft, was er een verandering te bespeuren. Sinds het
aandringen door Van Blom op beperking in het onderzoek bleven de breed
uitgesponnen theorieën en veronderstellingen voorlopig uit de brieven weg. Uilkema
meldde beknopt waarmee hij bezig was en op welke terreinen hij resultaten had
geboekt. De discussies betroffen nu veelal de terminologie, een onderwerp dat speciaal
Van Blom zeer bezighield en ook werden boeken en artikelen uitgewisseld.
In april 1926 kon Uilkema eindelijk met gepaste trots melden dat het uitwerken
van de documentatie was voltooid. Al het veldwerk was omgezet in lijntekeningen
en deze waren op hun beurt weer gefotografeerd en afgedrukt. Maar nu de rest!
Inmiddels begon hij ook zelf haast te krijgen de resultaten van zijn onderzoek gedrukt
te zien; ook anderen bleken zich met het boerderij-onderzoek in Nederland bezig te
houden. Al eerder had hij geconstateerd dat zijn foto's, waarvan hij soms afdrukken
zond aan de bewoners van opgemeten boerderijen, weleens in handen van derden
kwamen. Her en der hoorde hij van geplande uitgaven, zij het meest op regionaal
niveau, door onderzoekers als Van der Ven, Verheul en anderen, en Uilkema begon
zich al dan niet terecht af te vragen of er soms kapers op de kust waren.
Voordat er echter sprake kon zijn van een publikatie moest er nog heel wat werk
worden verzet: teksten geschreven, het laatste ontbrekende materiaal verzameld, een
verspreidingskaart gemaakt en ook moest het al vele malen aangekondigde
archiefonderzoek nog worden verricht. Dit laatste, dat onder meer door geldgebrek
al vanaf 1923 steeds op de lange baan was geschoven, kreeg tegen de zomer van
1926 een nieuwe impuls toen Van Blom, een sterk pleitbezorger van de archiefstudie,
speciaal voor dit doel aanvullende subsidie wist te verwerven31). In overleg werd nu
besloten dit deel van het onderzoek eerst af te werken. Van begin juni tot eind
november 1926 reisde Uilkema daartoe door het hele land, van het ene archief naar
het andere, om overal het oude kaartmateriaal te bestuderen; tussen de bedrijven door
werd ook nog een flink aantal opmetingen vervaardigd. Tegen het einde van het jaar
had hij een voorlopige inventarisatie van de archivalia afgerond; het grootste gedeelte
van het bestudeerde kaartmateriaal moest toen echter nog worden gefotografeerd.
Inhoudelijk gezien, leverde het archiefonderzoek veel waardevolle informatie op,
aanzienlijk meer dan Uilkema zelf had verwacht. Daar stond echter tegenover dat
het een enorme verzwaring van de werklast betekende, met als gevolg dat het
samenstellen van de tekst en het maken van de landelijke verspreidingskaart opnieuw
moest worden uitgesteld. Zodoende leidde het archiefonderzoek, hoe belangrijk ook,
tot nieuwe vertraging van het project. Over het algemeen was echter in 1926 door
de financiële injectie over de gehele linie een duidelijke opleving van het onderzoek
te constateren. Nu het monnikenwerk van tekenen en fotograferen van de oudere
opmetingen klaar was, ging Uilkema met nieuwe energie aan de slag. Naast het
31) De Boerenhuiscommissie ontving een eenmalige gift van f.500, - uit het Pape-fonds in Den
Haag.
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archiefonderzoek werd weer geregeld gereisd en gedocumenteerd en ook de
briefwisseling nam opnieuw in intensiteit en frequentie toe.
In het najaar van 1926, toen een nieuwe vaste subsidiegever (de Stichting Fonds
Landbouw Export Bureau 1916-1918) was gevonden, maakte Uilkema in een
werkverslag aan de Maatschappij de balans op van de afgelopen periode waarin hij
het onderzoek geheel op eigen kracht had voortgezet:
‘..Gestadig vorderde sedert 1923 de arbeid, verricht hij het onderzoek naar de
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kenmerken, de geschiedenis en het verspreidingsgebied der boerenhuistypen in
Nederland. Dat er voor het verwerken van het in de jaren 1920-'23 verzamelde
materiaal veel tijd zou worden vereischt, was te voorzien. Reeds het gereed maken
der teekeningen voor reproductie met het oog op de teboekstelling der resultaten,
kostte in totaal een vol jaar arbeid. Tevens bleek bij het verwerken van het materiaal,
dat in sommige streken, als Gelderland, Friesland en Zuid-Holland, voortzetting van
het onderzoek dringend geboden was. Het teekenen der plattegronden namelijk,
waarbij elk object gedurende lange tijd aan een nauwkeurige beschouwing
onderworpen is, bracht daar bijzonderheden aan het licht, die den tot dat oogenblik
niet gevonden draad voor het volgen der evolutie in handen gaven. In het laatste
verslag, dat van 31 december 1923, werd er reeds op gewezen, dat het onderzoek
niet overal positieve resultaten had opgeleverd. (...) Toen echter naderhand in
sommige duistere gebieden eenig licht rees, was het ondenkbaar, dit niet te benutten
voor het volgen van den evolutieweg, die in betrekking tot den tijd in teruggaande,
voor het onderzoek in voorwaartsche richting voert! Hoewel dus met het einde van
het jaar 1923 Uw fonds, waaruit tot dien tijd de onderzoekkosten bestreden waren,
nagenoeg uitgeput was, zette ondergeteekende in de zomermaanden van '24 en '25
de studietochten voort - daartoe door een gelukkige omstandigheid in staat gesteld;
en niet zonder resultaat. (...) De dit jaar (...) mogelijk gemaakte hervatting van de
archievenstudie zal uit den aard der zaak nog al eenigen tijd kosten. Het
reproduceeren van daarbij gevonden meer of minder waardevol materiaal brengt
dit mee, doch het zal niet van zeer grooten invloed zijn op het definitieve einde van
den arbeid..’32).
Kort tevoren had hij de stellige verwachting uitgesproken het werk binnen een
jaar, dat wil zeggen tegen de zomer van 1927, klaar te zullen hebben33). Dat dit
opnieuw getuigde van meer optimisme dan realisme, gezien het feit dat naast de
verwerking van archivalia en aanvullende documentatie ook nog alle tekst moest
worden vervaardigd, viel blijkbaar niemand van de begeleidingscommissie op.

1926-1928
De contacten met het Fonds Landbouw Export Bureau
Zoals gezegd, was Uilkema, vooruitlopend op de afronding van het onderzoek,
inmiddels begonnen zich af te vragen wat er uiteindelijk zou gaan gebeuren met de
resultaten van zijn werk. In de voltooiing ervan had hij nog steeds alle vertrouwen,
maar waar moest het geld voor de ongetwijfeld niet goedkope uitgave vandaan komen
nu er zelfs voor de lopende onkosten geen budget meer was? Toen de lijntekeningen
af waren, schreef hij: ‘..Recht trotsch ben ik op dat materiaal. Er zal heel wat van
gebruikt moeten worden als cliché. Maar dat zal kostbaar worden! Vijftien
teekeningen gemiddeld per provincie is niet veel (...) en dan de foto's. Ik begrijp niet
waar het geld vandaan moet komen. Mijn werk zal belangrijk genoeg zijn, maar dat
zal eerst beoordeeld kunnen wor den, als het uitgegeven is..’34).
32) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1923-1926.
33) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-5-1926.
34) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-4-1926.
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Er moest nu serieus naar nieuwe subsidiegevers worden gezocht. Uilkema wees
Van Blom daarom op een recent kranteartikel over de Stichting Fonds Landbouw
Export Bureau 1916-1918 te Wageningen, op het bestaan waarvan hij hem ook al in
1923 had geattendeerd. Toen schreef hij: ‘..Iets belangrijks! Er bestaat een fonds
van het Landbouw Export Bureau, uit de dagen der distributie, dat eenige toonen
moet bedragen en bestemd is voor wetenschappelijke onderzoekingen. (...) Ik meen
te weten dat het van belang is, niet te wachten met het nemen van een initiatief in
dezen, te weten met het zich wenden van Uw commissie tot Prof. Bordewijk35), omdat
wel in meerdere richtingen deze gelden kunnen wor-

35) De toenmalige voorzitter van het Fonds.
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den besteed..’36). Indertijd had dit echter niets opgeleverd, maar, zoals Uilkema ditmaal
in het voorjaar van 1926 schreef: ‘..De tijd schijnt nu gekomen..’37). Nog diezelfde
maand lieten Van Blom c.s. een officieel verzoek om financiële steun uitgaan naar
het bestuur van het fonds in Wageningen.
Ter beantwoording van vragen door het LEB-Fonds aangaande de bestemming van
de aangevraagde gelden stuurde Uilkema de commissie een kort overzicht van de
nog te verwachten onkosten: ‘..Op de vraag of de gelden moeten strekken voor nieuwe
onderzoekingen, luidt het antwoord: neen, uitgezonderd het onderzoek naar het
boerenhuis op het eiland Sylt. Wel moeten ze dienen om onderzoekingen, die niet
voltooid konden worden, doch waarbij de draad gevonden is, te completeeren.
Daartoe zijn noodig eenige reisjes naar Zuid-Holland, de Veluwe, en de provincie
Groningen; wat het buitenland betreft is noodzakelijk een reis naar het eiland Sylt
en zeer wenschelijk een reis naar het Munstersche, - alle dit jaar te ondernemen..’38).
Ook over de drukkosten van het boek, het hoofddoel van de subsidieaanvraag, had
Uilkema de nodige inlichtingen ingewonnen. Bij het doorgeven van deze lijst aan
het Wageningse fonds, voegde de Boerenhuiscommissie daaraan bij monde van Van
Blom nog uit eigen beweging (en buiten medeweten van Uilkema) toe, dat zij het
steeds zeer had betreurd deze geen honorarium te kunnen uitkeren voor zijn werk.
Graag zou men, indien mogelijk, ook aan de onderzoeker, die zich voor het project
steeds zulke grote opofferingen had getroost, iets kunnen vergoeden.
Eind juli (het was nog steeds 1926) nam het LEB-Fonds het besluit het onderzoek
te steunen. Er zou geld worden gereserveerd voor de te verwachten uitgave en men
stelde een eenmalig bedrag beschikbaar voor de laatste reiskosten. Uilkema kon weer
even vooruit. Over een eventueel honorarium werd echter niets gezegd en voor
verdere financiële steun verlangde het fondsbestuur - dat duidelijk meer aan
voortgangsbewaking deed dan de Leidse commissie - nader overleg met de
betrokkenen. In Wageningen wilde men graag precies weten waar men aan toe was
en ook stelde men duidelijke eisen. Het huishoudelijk reglement van het LEB-Fonds
vermeldde dat er bij verleende financiële steun aan een onderzoeksproject binnen
één jaar een wetenschappelijke verhandeling op tafel diende te liggen; een
gesubsidieerde uitgave werd eigendom van het Fonds. Men was daar dan ook gewend
aan kortlopende projecten met een duidelijk afgebakende doelstelling, iets waar men
het boerderij-onderzoek van Uilkema nu niet direct onder zou rangschikken. De
Boerenhuiscommissie maakte zich over de gestelde termijn vooralsnog echter geen
zorgen, temeer omdat deze overeenkwam met de laatste door Uilkema genoemde
einddatum, zomer 1927.
Begin 1927, dus al halverwege het afgesproken jaar, was Uilkema echter nog druk
bezig met het fotograferen van landmeterskaarten uit de archieven en ook sprak hij
bij herhaling over nieuwe studiereizen, ditmaal naar Limburg en Westfalen. Gedurende
het voorafgaande jaar waren er bovendien weer 32 nieuwe opmetingen aan de collectie
toegevoegd, die dus ook alle nog weer moesten worden uitgewerkt. Aan de tekst was
36) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-9-1923.
37) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-4-1926.
38) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-5-1926; Boerenhuiscommissie aan LEB-Fonds, d.d.
30-5-1926.
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hij nog steeds niet begonnen. Ook zelf zag hij nu wel in dat die niet op tijd klaar zou
zijn en hij weet dit hoofdzakelijk aan het vele extra werk dat de archivalia met zich
meebrachten: ‘..Ik wou dat de copie39) maar klaar was. Maar die archievenstudie
heeft het materiaal aanmerkelijk uitgebreid en een andere opzet noodzakelijk gemaakt.
En nu ik daarmee bezig ben moet ook dat onderdeel behoorlijk verzorgd worden..’40).
Onder invloed van de archivalia werd soms zelfs in al afgewerkte pro-

39) Kopij, de te schrijven verhandeling.
40) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-5-1927.
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vincies het onderzoek weer heropend, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, waar het moet gezegd - het voortgezette onderzoek inderdaad tot schitterende resultaten
leidde. Tussen juli en september 1927 werden hier door Uilkema opnieuw dertien
opmetingen gemaakt. Onder de daarbij gedocumenteerde boerderijen bevonden zich
enkele objecten die ook in veel latere literatuur nog zouden worden aangehaald als
belangrijke stadia uit de Limburgse ontwikkeling41).
Ten behoeve van het jaarverslag van het LEB-Fonds gaf Uilkema in juli 1927 een
kort overzicht van het werk van het afgelopen jaar, waarbij hij tevens het fonds
bedankte voor ‘..de steun gegeven aan de studie van het boerenhuis, welke daardoor
kan worden voortgezet tot een zekere mate van volledigheid bereikt zal zijn..’42). En
passant noemt hij in dit verband nog een paar noodzakelijke aanvullende onderzoeken,
waarvoor ook nu nog moest worden gereisd. Dit alles moet het fondsbestuur
onaangenaam in de oren hebben geklonken, aangezien zij zich een jaar tevoren
hadden laten verleiden tot het geven van financiële steun vanuit de overtuiging dat
het onderzoek op dat moment vrijwel voltooid was. Inmiddels was de verstrekte
bijdrage in de onderzoekskoeten op en het werk was nog steeds niet persklaar. In
feite stond er zelfs praktisch niets op papier en nu bleek ook de onderzoeksfase nog
niet eens afgerond..! Hoewel men zich in Wageningen teleurgesteld toonde over het
uitstel, wilde men toch, door Van Blom overtuigd van de uiteindelijke resultaten van
Uilkema's werk, een nieuwe bijdrage in overweging nemen. De voortgezette steun
aan het onderzoek werd echter gekoppeld aan een aantal harde afspraken. Uilkema
moest een definitieve opgave maken van nog noodzakelijke studiereizen en onkosten,
aan deze opgave moest hij zich onvoorwaardelijk houden en de reizen moesten indien
enigszins mogelijk nog datzelfde jaar worden afgerond. Meer geld kon voor
studiedoeleinden niet worden vrijgemaakt, daarna moest de tekst op tafel komen.
Enkele maanden later werden bovendien door de Maatschappij en het LEB-Fonds
alvast enkele voorlopige regelingen getroffen voor de afwikkeling van het project.
De uitgave, waarover al geruime tijd was overlegd met verschillende uitgevers, zou
geheel worden bekostigd uit het LEB-Fonds. Daarnaast werd (in het geheim) nog
een bedrag gereserveerd dat aan Uilkema persoonlijk kon worden uitgekeerd na
afronding van het werk, als een soort honorarium. Het wachten was alleen nog op
de kopij, die naar deze verwachtte, nu toch wel binnen een jaar kon worden tegemoet
gezien; een deel van het verhaal over de provincie Noord-Brabant was al af en aan
Van Blom voorgelegd. In een uiteraard ruwe schatting had hij eerder dat jaar laten
weten dat de omvang van het werk ongeveer 300-400 pagina's tekst zou gaan bedragen
op formaat van de uitgave van Gallée, met tussen de 400 en 500 foto's en maximaal
280 lijntekeningen43).

1928-1930
De eerste conflicten

41) Zie hoofdstuk 7.10, over het onderzoek in de provincie Limburg.
42) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 12-7-1927.
43) Uilkema aan Van Blom, d.d. 16-1-1927.
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Toen Uilkema in het voorjaar van 1928 ondanks alle gemaakte afspraken toch liet
weten nogmaals geld nodig te hebben voor aanvullende reizen, kan de reactie van
Wageningen niemand behalve hem zelf hebben verbaasd. Men weigerde ten enen
male en deelde hem mee dat het onderzoek als afgerond moest worden beschouwd;
het LEB-Fonds zou verder alleen de uitgave nog betalen. Van Blom, die als secretaris
van de Leidse commissie steeds als tussenpersoon fungeerde, werd hierdoor zeer in
verlegenheid gebracht en hij zag zich gedwongen Uilkema opnieuw te herinneren
aan de noodzaak tot beperking: ‘..Met de reizen die nog te doen zijn zit ik zeer in de
maag. Voor dat doel geeft Wageningen geen geld meer. De heeren daar wenschen
resultaten te zien, wat begrijpelik
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is, want hun fonds is bestemd voor de uitgave van boeken. (...) Wat die reizen betreft,
men kan ten slotte ook wel altijd aan den gang blijven. Als men één lacune vult,
bespeurt men een andere..’44).
Uilkema, die bij kritiek al eerder blijk had gegeven van een niet geringe mate van
lichtgeraaktheid, beschouwde deze welgemeende raad in een overigens zeer hartelijke
brief als niets minder dan een motie van wantrouwen en zette direct zijn stekels op.
Alleen hijzelf kon toch beoordelen wanneer het onderzoek was voltooid?! Intussen
begon het LEB-Fonds ongeduldig te worden; de afgesproken einddatum naderde en
waar bleef de beloofde kopij?
Het resultaat was dat Van Blom de ondankbare taak kreeg toebedeeld om tussen
de verschillende partijen te bemiddelen ten einde de dreigende breuk te voorkomen.
Het fonds in Wageningen moest worden gesust en aan het lijntje gehouden en ervan
worden overtuigd, dat alles nog best voor elkaar zou komen als men de onderzoeker
maar rustig liet werken... Uilkema zelf moest worden afgehouden van verdere
uitstapjes, gestimuleerd tot het schrijven van de tekst en herinnerd aan zijn afspraken
met het Fonds. Beide partijen richtten hun ongenoegen op de weinig
benijdenswaardige bemiddelaar. Uilkema, die zich steeds tot het uiterste had ingezet
en alles voor het onderzoek had opgeofferd, voelde zich door Van Blom in de steek
gelaten en realiseerde zich volstrekt niet dat deze hem tegenover Wageningen
voortdurend in bescherming nam en verdedigde. Bovendien was het hem feitelijk
onmogelijk de tekst te schrijven zolang het onderzoek zelf niet was afgerond. Voor
dit laatste had hij echter weer reisgeld nodig, terwijl het fonds iedere verdere financiële
steun onvoorwaardelijk had gekoppeld aan het inleveren van de tekst. Er was hier
dus sprake van een vicieuze cirkel, die hij door zijn gebrek aan privé-middelen ook
niet zelf kon doorbreken. Tegenover Van Blom beklaagde hij zich zeer over de in
zijn ogen onredelijke eisen die aan hem werden gesteld. Het LEB-Fonds, op haar
beurt, meende dat de Boerenhuiscommissie wel wat meer pressie kon uitoefenen op
haar eigenzinnige onderzoeker. Van Blom moet in deze periode en in de jaren die
erop volgden zijn laatste reserves aan tact en geduld hebben aangesproken.
Tegen de zomer van 1928 herinnerde Van Blom Uilkema nogmaals aan de einddatum
van het werk en waarschuwde hem dat bij te lang uitstel het risico bestond dat
Wageningen zich terug zou trekken45). Uilkema schreef bits terug dat hij op de in
dezelfde brief door Van Blom genoemde inhoudelijke aspecten van het onderzoek
dit keer maar niet zou ingaan, want: ‘..'t komt voor U en Letterkunde (en Wageningen)
toch alleen aan op het eindresultaat..’46). En om over dit onderwerp geen
misverstanden te laten bestaan voegde hij hieraan nog toe: ‘..Klaar kom ik niet met
october '28. Geen kwestie van. En wanneer wèl, dat weet ik in 't geheel niet. Ik ben
te oud geworden, om mij door vrees voor schijnbare, zij het aanvankelijk
onaangename, gevolgen tot toegevendheid te laten verleiden en overhaast te werk
te gaan. Daarvoor is de voorbereiding te grondig geweest. De oorzaak der vertraging
(...) is dat ik mij vergist heb in mijn vermogen te werken. Wat men op 40-jarige leeftijd
kan, dat kan men niet meer op 55-jarigen, na een leven als het mijne. Als ik mij over
de kop werk, dan wordt het heele resultaat in gevaar gebracht, en de rest van mijn
44) Van Blom aan Uilkema, d.d. 12-3-1928.
45) Van Blom aan Uilkema, d.d. 8-7-1928.
46) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
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gezondheid bovendien. (...) En klaar komt het toch. Maar men moet mij tijd geven.
Uw vrees dat ik te veel naar volledigheid streef is niet gegrond. Tot voor een paar
jaar wist ik niet veel; dat wordt nu beter bij het precies bestuderen van het
materiaal..’47). In een volgende brief stelde hij echter, op iets mildere toon: ‘..ik begrijp
heel goed, dat de indruk wel eens gevestigd zou kunnen worden dat er weinig schot
in de zaak zit. Ook voel ik zeer goed, dat het moeilijk is voor anderen om in te zien
wat ik altijd wist: als het niet gelukt om klaarheid te brengen,

47) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
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weet men niets. Op dit gebied bestaat geen middenweg..’48).
Hier wreekte zich dan uiteindelijk het volslagen ontbreken van afspraken ten
aanzien van opzet en doelstelling van het project. Doordat over dit onderwerp niets
concreet was vastgelegd, kon iedereen daaraan nu achteraf zijn eigen invulling geven.
Van Blom, bijvoorbeeld, verwachtte een goed landelijk overzicht met daarbij, voor
zover mogelijk, een globaal beeld van de historische ontwikkeling van de
verschillende boerderijvormen. Daarbij ging hij er bovendien van uit, dat men bij
wetenschappelijk werk nooit volledig kan zijn, maar dat men zich als onderzoeker
ermee tevreden zou moeten stellen de kennis over het bestudeerde onderwerp weer
een stapje verder te hebben gebracht. Uilkema, daarentegen, stelde zijn ambities
aanzienlijk hoger. Wat hij wilde schrijven, was het definitieve werk over de
Nederlandse boerderij, waarbij de ontwikkeling van alle typen tot in de kleinste
details moest zijn vastgesteld.
Toen alle argumenten voor een snelle afronding van het werk niet bleken te baten,
zat er voor Van Blom niets anders op dan het slechte nieuws (uitstel voor onbepaalde
tijd) over te brengen aan Wageningen: ‘..Deze zomer correspondeerde ik met de heer
Uilkema. Van hem kreeg ik toen het persoonlijk teleurstellende bericht dat hij dit
jaar nog niet gereed komt en gewaarschuwd door de ervaring van de laatste jaren
(waarin hij een paar maanden het werk moest laten rusten) thans geen tijdstip durft
te noemen. (...) De heer Uilkema kennende, voeg ik hieraan toe mijn overtuiging dat
inderdaad het werk gereed zal komen, maar dat verdere aandrang Uwer- of onzerzijds
niet zou baten, eer zou schaden. Zijn eer is ermee gemoeid, en zijn eergevoel is sterk
ontwikkeld..’49). Enkele maanden later voegde hij hieraan ter geruststelling nog toe:
‘..ter verklaring diene, dat de heer Uilkema door ongesteldheid vertraging in zijn
werk heeft ondervonden. Verder geldt te zijnen opzichte zeker dat men een broedende
kip niet moet opjagen. Want - en dat is de aangenamer mededeeling - de kip zit te
broeden en legt voortdurend..’50).
Ook in andere opzichten nam Van Blom zijn protégé steeds in bescherming. Toen
Uilkema bijvoorbeeld tijdens een vergadering eens scherp was uitgevallen tegen één
der aanwezigen en daardoor wellicht een onplezierige indruk had gewekt, schreef
Van Blom vergoelijkend: ‘..Het is bij dezen man merkwaardig, dat hij, schrijvende,
zich weet te beheerschen, goed stijleert en composeert, in tegenstelling met zijn wijze
van optreden in mondelinge voordracht (en ook dikwijls in persoonlijke gesprekken)
waar zijn felle natuur vaak ongebreideld los komt en de zakelijk belangrijke inhoud
van wat hij heeft mee te deelen hierdoor schade lijdt. Men moet hem rustig laten
schrijven, dit is mijn steeds meer bevestigden indruk van onzen vriend, dien ik nu al
langer dan tien jaar uit mondelinge en schriftelijke aanraking heb leeren kennen.
Want diezelfde felheid brengt hem, schrijvende, tot een concentratie op zijn
onderwerp, als voor consciëntieuze behandeling hiervan niet beter kan worden
begeerd..’51). En zodra er ook maar iets positiefs te melden viel, werd dit direct door
Van Blom aangegrepen om het vertrouwen van de Wageningse heren weer wat op
te vijzelen: ‘..Eind vorig jaar ontving ik een vrij omvangrijk stuk van zijn boek,
48)
49)
50)
51)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
Van Blom aan LEB-Fonds, d.d. 18-9-1928.
Van Blom aan LEB-Fonds, d.d. 24-3-1929.
Van Blom aan LEB-Fonds, d.d. 24-3-1929.
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handelende over Noord-Brabant. Dit stuk circuleert thans bij onze Leidsche commissie
en heeft zijn ommegang nog niet volbracht. Het maakte op degenen van wie ik weet
dat zij het reeds dóórzagen, denzelfden gunstigen indruk, die indertijd door zijn
studie over het Friesche huis werd gewekt en die toen aanleiding is geweest hem
deze omvangrijker studie toe te vertrouwen..’ (begin 1929)52) of: ‘..Het zal U, vertrouw
ik, belang inboezemen, te verneemen, dat de heer Uilkema geregeld blijft opschieten
en dat wat onze commissie van zijn werk te zien krijgt in nagenoeg persklare vorm
de beste verwachtingen wettigt, zoowel wat een zeer spoedig gereedkomen van het
werk betreft, als wat de qualiteit betreft..’ (eind 1929)53). Het is duidelijk

52) Van Blom aan LEB-Fonds, d.d. 24-3-1929.
53) Van Blom aan LEB-Fonds, d.d. 21-12-1929.
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dat Van Blom hier een optimisme liet horen dat hij amper kan hebben gevoeld. Het
op dat moment voltooide materiaal omvatte alleen de hoofdstukken over de Brabantse
en Noordhollandse boerderij-ontwikkeling, dat over de provincie Limburg was in
wording. En hoewel de kwaliteit van dit werk in veel opzichten inderdaad hoog was,
viel over de voltooiing van de resterende tekstgedeelten in wezen nog volstrekt niets
te zeggen.
Terwijl Van Blom aldus naar het fonds toe probeerde de moed erin te houden,
verslechterde ondertussen echter van maand tot maand zijn relatie met Uilkema. In
de brieven naar Leeuwarden was hij praktisch wel verplicht om keer op keer het
groeiende ongeduld van de subsidiegevers kenbaar te maken en te wijzen op de
noodzaak tot spoedige afronding van het project. En toen, begin 1930, de Leidse
Boerenhuiscommissie na lezing van de eerste hoofdstukken behalve veel lof ook
enige kritiek had op het werk, rustte op hem de ondankbare taak deze zo tactvol
mogelijk aan de auteur over te brengen54). Zoals hij waarschijnlijk al had gevreesd,
nam Uilkema (die altijd slecht reageerde op kritiek) hem dit persoonlijk kwalijk.
Nadat in de brieven al geruime tijd een zekere verkoeling in de betrekkingen voelbaar
was geweest, deden de overgebrachte aanmerkingen op zijn werk voor Uilkema
blijkbaar de deur dicht en hij liet hierna geruime tijd totaal niets meer van zich horen.

1930-1934
Afloop
Tegen de nazomer van 1930 begon men in Wageningen definitief het geduld te
verliezen; het LEB-Fonds was toen al weer ruim vier jaar bij het onderzoek betrokken.
Men wilde nu eindelijk wel eens weten waar men aan toe was met dat
boerenhuisproject! Van Blom informeerde maar weer eens in Leeuwarden, intussen
trachtend de subsidiegevers gerust te stellen: ‘..onze vriend is en blijft aan het werk
en wat hij tot nu ons zond is knap..’55). Uilkema's antwoord viel echter niet mee; hij
meende nu nog zeker twee en een half jaar nodig te hebben... Het Fonds-bestuur,
hiervan in kennis gesteld, liet Van Blom weten dat dit echt niet kon: ‘..Tot mijn spijt
moet ik U mededeelen dat het antwoord van den heer Uilkema ons in 't geheel niet
bevredigd heeft. Wij hadden verwacht, dat hij nu zoover was, dat we met het drukken
konden beginnen, tenminste met het maken van de clichés. Ons bestuur komt voor
de groote moeilijkheid te staan, dat het bezwaarlijk de gereserveerde gelden kan
vasthouden en het college van commissarissen zal zeker op storting bij het kapitaal
aandringen..’56). Er was sprake van een crisissituatie.
Van Blom, wiens bemiddelingsactiviteiten nu een hoogtepunt bereikten, haastte
zich te proberen het LEB-Fonds af te houden van definitieve stappen: ‘..De
teleurstelling van Uw bestuur is begrijpelijk. Ik kan ze slechts deelen. Anderzijds
houd ik vast vertrouwen in de koppige vasthoudendheid van den heer Uilkema, die
dit boek wel ziet als een werk, waar zijn persoonlijke eer mee gemoeid is, maar die,
54) Van Blom aan Uilkema, d.d. 26-2-1930.
55) Van Blom aan LEB-Fonds, d.d. 23-9-1930.
56) LEB-Fonds aan Van Blom, d.d. 24-10-1930.
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allicht juist om die reden, moeilijk werk uit handen geeft eer hijzelf het “af” acht..’57).
Nog diezelfde dag zond hij echter ook een gealarmeerde brief naar Leeuwarden58),
met de mededeling dat er nu snel iets moest gebeuren, anders kon het weleens niet
meer nodig zijn..! En dat had effect. Binnen een week reisde Uilkema naar
Wageningen om de gereed zijnde hoofdstukken zelf aan het bestuur te overhandigen.
In een persoonlijk gesprek met professor Van Gulik, op dat moment voorzitter van
het Fonds, gaf hij bovendien inzicht in de stand van zaken59). De meegebrachte
hoofdstukken, die de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland betroffen, waren
persklaar. Bijna pers-

57) Van Blom aan LEB-Fonds, d.d. 26-10-1930.
58) Van Blom aan Uilkema, d.d. 26-10-1930.
59) Interne notie LEB-Fonds, d.d. 1-11-1930.
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klaar waren Limburg en Zuid-Holland; Zeeland zou half af zijn60).
Uilkema deed nu zelf het voorstel de totale publikatie in twee delen te splitsen.
Het eerste deel, dat Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en
Noord-Holland zou omvatten, kon binnen enkele maanden persklaar zijn, zodat toch
nog snel met drukken kon worden begonnen. Intussen kon dan het tweede deel rustig
door hem worden afgerond; van de overige provincies was inmiddels Friesland voor
driekwart klaar en Groningen, naar hij zei61), voor de helft. Van Gelderland, Utrecht,
Drenthe en Overijssel was er op dat moment nog niets, maar deze hoofdstukken
zouden, naar Uilkema verwachtte, zeer kort kunnen worden. En met dit voorstel ging
men in Wageningen voorlopig accoord, op voorwaarde dat het werk steeds tevoren
aan deskundigen van het fonds zou worden voorgelegd ter beoordeling. Het gevaar
leek voorlopig te zijn afgewend.
Drie maanden later, begin 1931, kwam er echter verontrustend bericht uit
Wageningen62). Men wilde zo spoedig mogelijk overleg met alle betrokkenen; de
door Uilkema afgegeven hoofdstukken waren bij leden van het bestuur op ernstige
bezwaren gestuit! Uilkema, door Van Blom hiervan op de hoogte gesteld, raakte
direct gealarmeerd en vroeg per kerende post zijn werk terug. Zogenaamd, omdat
hij het nodig zou hebben voor vernummering van de afbeeldingen; in werkelijkheid,
zoals uit de correspondentie blijkt, omdat hij bang was dat zijn werk, bij eventuele
afwijzing van de uitgave, in verkeerde handen zou vallen. In een voorbespreking
tussen Van Blom en het LEB-Fonds63) kwamen de gerezen bezwaren ter sprake. Uit
de tekst had men niet voldoende kunnen opmaken welke lijn door Uilkema bij zijn
studie was gevolgd en welke opzet hij zich had voorgesteld van het totaal. Vaak
ontbrak schijnbaar het verband tussen tekst en afbeeldingen en ook vond men dat er
te weinig aandacht was besteed aan de ontwikkeling van het nieuwe type vanuit het
oude. Van een afzien van de publikatie was echter volstrekt geen sprake, want een
groot deel van het overleg was gewijd aan de bespreking van een aantal praktische
punten betreffende de uitgave, zoals auteursrecht, omvang van het werk, aantallen
exemplaren voor respectievelijk LEB-Fonds en Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, etc. Op 21 maart 1931 had een plenaire bespreking plaats en het lukte
zowaar hier te komen tot een aantal duidelijke afspraken. Uilkema verklaarde vóór
juli 1933 klaar te zullen zijn met de tekst, waarvan hij een voorlopige raming van de
omvang overlegde. Verder werd overeengekomen dat één van de leden van de
Boerenhuiscommissie, de architect Van der Kloot Meijburg, zou fungeren als
contactpersoon naar de uitgever (Brusse, uit Rotterdam). Daarnaast zou deze zich
bezighouden met de vormgeving van de uitgave, waarbij ook werd gesproken over
een eventuele herziening en verbetering van de door Uilkema gemaakte lijntekeningen,
die door Van der Kloot Meijburg van onvoldoende kwaliteit werden geacht. De voor
het opstellen van een definitieve begroting benodigde gegevens in de vorm van

60) Dit laatste was op zijn minst schromelijk overdreven; uit het bewaard gebleven materiaal
blijkt dat van dit hoofdstuk nog slechts de eerste paar bladzijden waren geschreven.
61) Van deze provincie werd in de nalatenschap echter geen tekst aangetroffen.
62) LEB-Fonds aan Van Blom, d.d. 26-1-1931.
63) LEB-Fonds aan Van Blom, d.d. 9-3-1931.
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tekstgedeelten en tekeningen zouden door Uilkema op korte termijn aan commissie
en uitgever ter beschikking worden gesteld64).
Het bleek echter al snel een illusie, te menen dat men hiermee van alle problemen
af was. Door allerlei oorzaken had Uilkema namelijk, naar spoedig bleek, een hevige
antipathie opgevat jegens diegenen met wie hij ten behoeve van de uitgave juist nauw
zou moeten samenwerken, Van der Kloot Meijburg en Brusse. Deze beiden, die
ongelukkigerwijs al eerder hadden samengewerkt in andere uitgaven over het
Nederlandse boerenhuis65) begon hij ervan te verden-

64) LEB-Fonds aan Van Blom, d.d. 15-4-1931, met bevestiging van afspraken gemaakt tijdens
bespreking d.d. 31-3-1931.
65) Van der KLOOT MEIJBURG, Bouwkunst (1917); Tachtig schetsen van boerenhuizen (1908);
Onze oude boerenhuizen (1912), en de herziene en uitgebreide uitgave van ditzelfde werk
uit 1920, alle uitgegeven door Brusse.
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ken zijn onderzoeksresultaten ten eigen bate te willen gebruiken66). Vooral het door
hen gedane voorstel om de lijntekeningen te laten overmaken, had zijn achterdocht
gewekt. Werd zijn auteursrecht hierdoor niet aangetast? Probeerde men misschien,
nu het werk bijna af was, de eer hiervoor op onrechtmatige wijze zelf op te eisen?
Later zou hij zijn verdenkingen eens als volgt formuleren: ‘..'t zou toch een negatieve
voldoening voor mij zijn, als te zijner tijd wel een ander werk over de Nederlandsche
boerderij verschijnt, maar niet één, waaruit blijkt dat ik aan mijn opdracht voldaan
heb..’67).
Tevergeefs probeerde men hem van het tegendeel te overtuigen. Ook de vele
nagelaten papieren van zowel Boerenhuiscommissie als LEB-Fonds (aantekeningen,
notulen, memoranda, brieven van, aan en over Uilkema) geven geen enkele aanleiding
om te veronderstellen dat zijn wantrouwen terecht was. Het lijkt aannemelijker dat
Uilkema's van nature al sterk aanwezige achterdocht68) door de jaren van overmatige
werklast, prestatiedruk en spanningen in deze periode enigszins de overhand op hem
kreeg. Daarnaast kan natuurlijk niet worden uitgesloten, dat bij bestudering van de
geruime tijd circulerende hoofdstukken het vertrouwelijke karakter daarvan inderdaad
onvoldoende kan zijn gerespecteerd. Later zou Uilkema eens tegenover het
LEB-Fonds verklaren dat hij ervan overtuigd was dat de gegevens die hij aan de
commissie ter beschikking had gesteld ook door anderen werden gebruikt69). Zijn
verdenkingen legde hij kort na de bespreking in Wageningen voor aan Van Blom,
die - zoals te verwachten was - het opnam voor zijn medecommissielid en Uilkema
voorhield dat alleen door onderling vertrouwen en samenwerking de uitgave een
succes zou kunnen worden70). Resultaat van zijn bemoeiingen was echter alleen dat
deze nu ook zijn vertrouwen verloor in de man met wie hij zoveel jaren zijn
wederwaardigheden in het onderzoek had gedeeld. Hij keerde zich af van Van Blom
zonder het daarbij overigens tot een directe breuk te laten komen en besloot voortaan
zijn eigen zaken te behartigen. De mislukking van het project was vanaf dat moment
praktisch onafwendbaar.
Uilkema begon toen namelijk buiten Van Blom om, het LEB-Fonds en de andere
betrokkenen rechtstreeks te benaderen, wat maar al te vaak verkeerd uitpakte. Waar
Van Blom jarenlang de verschillende partijen uitsluitend door zijn tact en diplomatie
bij elkaar had weten te houden, overal de scherpe kantjes afsleep, verdedigde en
begrip vroeg, daar werden de betrokkenen nu zonder deze buffer met elkaar
66) Onder meer: Uilkema aan Van Blom, d.d. 26-3-1931; interne notitie Van Blom aan
Boerenhuiscommissie, d.d. 3-4-1931; Uilkema aan LEB-Fonds d.d. 5/6-11-1931.
67) Uilkema aan Van Eysinga, d.d. 5-1-1932.
68) Aanwijzingen voor dit laatste zijn op diverse plaatsen terug te vinden in de correspondentie.
Zo schreef Uilkema eens in een gedeprimeerde bui: ‘..Mijn leven, van mijn vroegste jeugd
af, heeft mij geleerd allen en alles te wantrouwen, ook mijn eigen waarneemingen..’. (Uilkema
aan Van Blom, d.d. 11-10-1923). Zie ook hoofdstuk 1.
69) Verslag bespreking LEB-Fonds - Uilkema, d.d. 11-9-1933. In deze door de secretaris van
het fonds gemaakte aantekeningen staat onder meer te lezen: ‘..De Heer U. is er voor zich
zelf van overtuigd, dat voor een paar door hem genoemde Duitsche publicaties reeds gebruik
is gemaakt van tekst en teekeningen, welke door hem aan Letterkunde zijn toegezonden. (...)
Telkens ervaart hij, dat verschillende boerderijen, welke door hem opgemeten zijn, later ook
door anderen werden opgemeten. Hij meent dat men de adressen uit zijn gegevens heeft
gehaald..’. Om welke publikaties het hier zou zijn gegaan staat helaas niet vermeld.
70) Van Blom aan Uilkema, d.d. 27-3-1931.
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geconfronteerd. Liep alles voorheen via één kanaal, nu gingen de contacten via via.
De verschillende partijen (Van Blom, Boerenhuiscommissie, LEB-Fonds en uitgever)
waren daardoor niet meer altijd volledig op de hoogte van elkaars afspraken met
Uilkema. Ontelbare misverstanden en conflicten waren hiervan het gevolg en ieder
incident droeg ertoe bij de sfeer verder te verslechteren. Zo was er sprake van diverse
mislukte afspraken tussen Uilkema en uitgever Brusse met betrekking tot het door
hen te voeren overleg over de overdracht van materiaal voor de uitgave. Onder meer
door enkele elkaar kruisende brieven ontstonden allerlei misverstanden over wie
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waarheen zou komen en wanneer, met als gevolg een toenemende wederzijdse irritatie.
Beiden gaven boos hun eigen versie van de gang van zaken aan LEB-Fonds en
Boerenhuiscommissie, die zich vervolgens onafhankelijk van elkaar met deze zaak
gingen bemoeien, wat resulteerde in een steeds grotere verwarring. Verder deed
Uilkema in 1931, buiten de Boerenhuiscommissie om, bij het LEB-Fonds een verzoek
om een aanvullende financiële bijdrage voor het onderzoek. Het fonds, dat zich
formeel op het standpunt had gesteld dat voor onderzoek geen geld meer beschikbaar
was, wees de aanvraag af. Uit de bewoordingen concludeerde Uilkema echter ten
onrechte dat er ook geen geld meer was voor de uitgave, waardoor hij overwoog te
stoppen met het hele project. Bij zijn bezoek aan Wageningen had de zeer
geëmotioneerde Uilkema bovendien een merkwaardige indruk nagelaten; men had
daar immers, gerustgesteld door Van Blom, nog steeds het idee dat het werk bijna
persklaar moest zijn en begreep dus niet waarover hij zich zo druk maakte. Van
Blom, van de gebeurtenissen op de hoogte gesteld, merkt naar aanleiding hiervan
tegen Van Eysinga op: ‘..Ik vrees dat U. er de zaak grondig bedorven heeft..’71).
Toen Uilkema's achterdocht jegens de Boerenhuiscommissie steeds extremere
vormen begon aan te nemen, deed zich bovendien het verschijnsel voor, dat iedereen
zich in de contacten met hem in de vreemdste bochten ging wringen om dit
wantrouwen niet verder te voeden. Over wat men wel of niet tegen hem moest zeggen
werd druk overlegd en men begon zich, kortom, zo onnatuurlijk te gedragen dat
Uilkema alleen maar steeds wantrouwiger werd. Niemand wist meer hoe men zich
tegenover hem moest opstellen om het onderzoek nog een kans van slagen te geven.
Het werd één lijdensweg en dat de betrokkenen niet al veel eerder afhaakten, kan
alleen te danken zijn geweest aan het vertrouwen dat iedereen toch nog had in de
wetenschappelijke kant van de zaak en in Uilkema's capaciteiten als onderzoeker.
Tegen het einde van 1931 besloot Wageningen na de zoveelste verzoeningspoging
(ditmaal door Van Eysinga, voorzitter van de Leidse commissie) Uilkema een laatste
kans te geven72). Het fonds stelde nog één maal een bedrag beschikbaar voor
aanvullend onderzoek, op voorwaarde dat de Boerenhuiscommissie ervoor zou zorgen
dat Uilkema binnen een half jaar de kopij van minimaal drie provincies geheel
persklaar had en voor publikatie afstond. Lukte dit niet en bleek ook dit geld weer
onvoldoende, dan zou Wageningen zich definitief uit het project terugtrekken. Een
saillant detail hierbij was, dat Uilkema niet te horen mocht krijgen dat deze nieuwe
subsidie afkomstig was van het LEB-Fonds, omdat men tegenover hem niet terug
wilde komen op de eerdere verklaringen dat er alleen nog geld was voor de uitgave.
Terwijl de overige partijen zichzelf met dit schitterende plan feliciteerden, maakte
Uilkema zich echter nog steeds grote zorgen over zijn auteursrechten. Zijn vertrouwen
in de uitgave had inmiddels een dieptepunt bereikt, wat echter onvoldoende werd
onderkend. En terwijl de Leidse commissie en het Wageningse fonds zich,
vooruitlopend op de dan eindelijk verwachte voltooiing van de kopij, bezig hielden
met het voorbereiden van de uitgave, bezon Uilkema zich op maatregelen om zijn
geestelijk eigendom doeltreffend te beschermen. De oplossing meende hij uiteindelijk
te vinden in het eigenhandig vermenigvuldigen van zijn tekst. In plaats van door te
gaan met de uitwerking van het onderzoek en het schrijven van de nog ontbrekende
71) Van Blom aan Van Eysinga, d.d. 5-10-1931.
72) LEB-Fonds aan Van Blom, d.d. 11-12-1931, met verslag van bespreking d.d. 10-12-1931.
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hoofdstukken, ging hij er halverwege 1932 in alle stilte toe over de reeds voltooide
gedeelten op stencil te zetten. Dit bleek een enorm werk, vooral omdat bij de gekozen
techniek geen foto's konden worden opgenomen en hij zich daardoor gedwongen
zag deze alle eigenhandig om te zetten in pentekeningen. Vanaf het moment dat hij
hiermee begon, trok Uilkema zich in feite uit het samenwerkingsverband terug,
zonder het daarbij echter op een openlijke confrontatie te laten aankomen. Hij liet
daarentegen vrijwel niets meer van zich horen, stuurde ondanks herhaalde verzoeken
en tegen alle afspraken in geen tekst naar de uitgever

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

90
en bracht, kortom, alle betrokkenen tot wanhoop. Op herhaalde vragen om informatie
over het te verwachten tijdstip van uitgave antwoordde hij niet of ontwijkend: ‘..Wijl
de omstandigheden (...) geheel veranderd zijn, acht ik het beter geen toezeggingen
te doen, doch eenvoudig met het werk door te gaan..’73).
Om zijn rechten definitief vast te leggen zocht Uilkema het nu ook hogerop en stuurde,
buiten commissie en LEB-Fonds om, een uitgetypte versie van de voltooide
tekstgedeelten aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, gedurende
de eerste jaren van het onderzoek immers de voornaamste subsidiegever. In een
uiterst kryptisch schrijven zette hij daarbij uiteen hoe door allerlei niet met name
genoemde oorzaken zijn vertrouwen in het gereedkomen van het werk zo was
verminderd, dat het hem raadzaam voorkwam de resultaten van zijn onderzoek
zelfstandig aan de minister te doen toekomen: ‘..Ware ik - ten behoeve van anderer
arbeid - een gesalarieerd verzamelaar geweest van bronnen voor deze
landbouwkundige studie, (...) dan zou er geen aanleiding zijn om mede aan de
Regeering verslag der verrichte werkzaamheden te doen in den vorm van het U
hierbij aangeboden stuk. Waar mijn verhouding tot het onderzoek evenwel steeds in
elk opzicht een andere was, dan die van den veronderstelden opdrachtnemer, zal U
duidelijk zijn, dat o.m. de mogelijkheid van niet-publicatie niet door mij kon worden
voorzien. Nu blijkbaar deze mogelijkheid niet buitengesloten is, meen ik verplicht te
zijn om de resultaten (...) ook aan de Regeering te doen toekomen; dit laatste bedoelt
dus te toonen, dat aanvaarding mijner opdracht het voornemen inhield haar tot
uitvoering te brengen..’74). Deze brief, die op een buitenstaander ongetwijfeld een
vreemde indruk moet hebben gemaakt, leidde tot een ijzig briefje van het ministerie
aan het adres van de nietsvermoedende Boerenhuiscommissie (‘..Ik zal het op prijs
stellen de beschouwingen te vernemen waartoe deze brief van de heer Uilkema U
aanleiding zal geven. Gaarne wordt ik zoo volledig mogelijk ingelicht..’75)). Het was
niet de eerste maal dat Uilkema de commissie met een onverwachte actie in
verlegenheid bracht. Na ijlings overleg tussen secretaris en voorzitter76) (‘..Hier moet
antwoord op. Het geval wordt zeer kritisch. De mogelijkheid van niet-publikatie
waarover hij schrijft, is mij geheel duister. Steunt zijn opvatting op dingen die hij
ons verzwijgt? Of is het een aberratio mentis..?’) antwoordde men de minister dat
‘..het verkeer met den heer Uilkema, wiens bekwaamheid en toewijding onverdacht
zijn, bijwijlen enige bezwaren oplevert van psychologische aard..’77).
Ook van andere zijde werd de commissie in het nauw gedreven. In Wageningen
drong men aan op nader bericht en er gingen daar in het bestuur de eerste stemmen
op die er openlijk aan twijfelden, of er van het hele onderzoek nog wel iets terecht
zou komen78). Uilkema zelf liet in deze periode niets van zich horen; hij was - maar
daar wist niemand nog iets van - druk bezig met zijn stenciluitgave. Tegen de zomer
van 1933 besloot Van Blom noodgedwongen nog maar weer eens naar Leeuwarden
73) Uilkema aan Van Eysinga, d.d. 15-7-1932.
74) Uilkema aan Minister van Opderwijs, Kunsten en Wetenschappen, d.d. 28-7-1932.
75) Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan Boerenhuiscommissie, d.d.
21-10-1932.
76) Van Blom aan Van Eysinga, d.d. 22-10-1932.
77) Van Blom aan Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen d.d. 10-11-1932.
78) LEB-Fonds aan Van Blom, d.d. 13-4-1933.
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te schrijven, zij het met grote tegenzin. In een voor zijn doen ongewoon grimmige
brief deelde hij Uilkema mee dat het LEB-Fonds nu definitief wilde weten wanneer
het werk persklaar zou zijn. ‘..En ook wij zijn van meening dat het niet oirbaar is,
de heeren aldaar langer in het onzekere te laten. Ik moet U derhalve verzoeken mij
aanstonds schriftelijk op te geven, waarop in dezen staat kan worden gemaakt. Mocht
Uw antwoord niet bevredigend uitvallen, dan zal de relatie met Wageningen wel
worden verbroken (...) en de commissie geliquideerd..’79). Van Blom besloot met een
beroep te doen op Uilkema's ‘..eigen besef van verantwoordelijkheid jegens het
prachtige werk dat dreigt te mislukken..’. Als antwoord ontving hij het volgende

79) Van Blom aan Uilkema, d.d. 19-6-1933.
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kaartje: ‘..Dank voor Uw schrijven. Ik zal U zoo spoedig mogelijk nader berichten..’,
waarna weer meer dan een maand stilzwijgen volgde. Nu restte Van Blom geen
andere mogelijkheid dan het stellen van een ultimatum. En ook daarop werd niet
gereageerd. Door de commissieleden was tevoren afgesproken dat Van Blom in dat
laatste geval de volledige correspondentie van de laatste periode tussen Commissie
en Uilkema zou voorleggen aan het fonds, dat men tot dat moment onkundig had
weten te houden van het stranden van het contact. Na kennisneming van de stukken
reageerde men daar als verwacht: ‘..Wij schieten met die Uilkema niets op; ik vrees
dat wij noot eenige kopij uit zijn handen zullen krijgen..’80).
Korte tijd later kwam dan uiteindelijk toch nog een teken van leven uit Leeuwarden.
Uilkema zond Van Blom een gedeelte van het door hem vervaardigde stencil, met
een korte toelichting van zijn redenen om de uitgave in eigen hand te nemen:
‘..verminderde na de vergaderingen in December '31 op het kantoor van den
“toekomstigen” uitgever mijn vertrouwen in het bereiken van het doel der
onderneming opnieuw. (...) En waar zekerheid een voorwaarde is voor dit soort werk,
moest een andere weg worden ingeslagen: het zoo mogelijk zelf uitgeven van het
werk..’81). Hij stelde zich voor een exemplaar te sturen naar iedereen die ooit had
bijgedragen aan het project en vroeg Van Blom om een lijst met namen van
contribuanten. Tenslotte verzocht hij de commissie, indien deze nog bestond
(‘..Bestaat de zoeven genoemde Boerenhuiscommissie nog wel? Ik weet zoo weinig
van hetgeen er om gaat..’) nog een voorwoord bij de uitgave te willen schrijven.
In Leiden was men met stomheid geslagen en even werd zelfs overwogen juridische
stappen te ondernemen. Uiteindelijk liet men Uilkema weten dat men een uitgave in
deze vorm geen recht vond doen aan de inhoud van het werk en dat men zich daarom
van de stenciluitgave distantieerde:
‘..De Commissie kan Uw besluit, de uitgave in eigen handen te nemen, noch
begrijpen, noch billijken. Zij heeft het niet onbelangrijke bedrag van bijna f.16500,
- voor Uw onderzoek weten bijeen te brengen, in het vaste vertrouwen, (dat ook de
contribuanten deelden) op een uitgaaf van het onder Uwen naam te verschijnen boek,
welker uiterlijk den belangrijken inhoud waard zou zijn. Een uitstekend uitgever was
gevonden en de financiering was door de medewerking van het Wageningsche fonds
zoo goed als verzekerd. Het wachten was enkel nog op Uwen tekst. Thans laat Gij
de Commissie in den steek en wilt Uw eigen weg gaan. Deze kan geen andere zijn
dan een wijze van uitgeven, die trots alle moeite door U eraan besteed (wat de
Commissie even gaarne erkent als Uwe belangelooze toewijding) ver moet blijven
beneden de eischen, die aan zulk werk mogen worden gesteld, afgezien nog van de
vraag, of het U mogelijk zal zijn, op deze wijze het werk te voltooien. (...) Van een
onzerzijds te verstrekken “voorbericht” kan dan ook geen sprake zijn, indien Gij in
Uw plan volhardt. De banden tusschen U en onze Commissie, welke dan vermoedelijk
wel niet lang meer zal bestaan, zouden, uitsluitend door Uw toedoen, definitief zijn
verbroken..’82).

80) Interne notitie LEB-Fonds, d.d. 19-8-1933.
81) Uilkema aan Van Blom, d.d. 31-8-1933.
82) Boerenhuiscommissie aan Uilkema, d.d. 10-10-1933 (ook opgenomen in voorwoord
stenciluitgave).
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Ook tot Wageningen wendde Uilkema zich met zijn stencil en een ditmaal mondelinge
verklaring. Daar liet men hem echter direct weten dat er in geval van verspreiding
van de tekst in deze vorm absoluut geen sprake meer kon zijn van een handelsuitgave.
Men raadde hem dan ook ten zeerste af de vervaardigde exemplaren te verzenden.
In de bespreking met het fondsbestuur83) kwam echter al snel naar voren dat ook
Uilkema zelf het stencil niet als einddoel zag. Het was alleen bedoeld om aan de
Boerenhuiscommissie en de andere subsidiegevers te tonen dat hij in de afgelopen
jaren niet had stilgezeten en om zijn auteursrecht te verzekeren. Uilkema hoopte
uiteindelijk nog steeds

83) Verslag valt bespreking d.d. 11-9-1933; LEB-Fonds aan Uilkema, d.d. 8-9-1933.
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op een officiële uitgave van zijn werk. In het Wageningse fonds zei hij nog wel te
vertrouwen, maar met ‘de Leidse heren’, tegen wie hij nog altijd wantrouwen
koesterde, wilde hij niets meer te maken hebben. In feite was echter het contact met
de Maatschappij al veel eerder verbroken; een overzicht van de correspondentie laat
zien dat er vanaf begin 1932 alleen nog sprake was geweest van een formele band.
Aanvankelijk voelde men bij het LEB-Fonds niet veel voor een voortzetting van
de contacten met Uilkema. Er diende zich echter een nieuwe pleitbezorger aan, de
indertijd in Uilkema's Friese periode zo'n belangrijke rol spelende landbouwkundige
Broekema, die inmiddels in Wageningen tot hoogleraar was benoemd84). Deze bezwoer
het fonds dat er veel waardevol materiaal verloren zou gaan als het werk werd
opgegeven en ook Uilkema, wiens vertrouwen hij genoot, wist hij te overtuigen van
het belang het onderzoek af te ronden. Aan het Wageningse fonds stelde hij nu, met
diens medeweten voor, deze in een driejarig dienstverband het werk te laten afmaken.
De gestencilde hoofdstukken, die nog niet waren verspreid, kwamen dan direct
beschikbaar voor uitgave en daarnaast konden de noodzakelijke regelingen worden
getroffen om het materiaal in zijn geheel veilig te stellen in geval van onverhoopt
voortijdig overlijden van de onderzoeker. Geschat werd dat het uiteindelijke werk
in totaal nog drie maal zo omvangrijk zou worden als het stencil. En tenslotte ging
Uilkema er ook mee accoord dat het voltooide materiaal, te beginnen met het stencil,
tevoren door deskundigen van het fonds zou worden bestudeerd. Broekema drong
er in dit verband echter op aan, dat bij inzage van het werk door derden deze zou
worden verzocht de tekst ‘..als strikt persoonlijk te beschouwen, ter voorkoming van
onaangenaamheden zoals zich helaas in Leiden hebben voorgedaan..’. Het was hem
namelijk duidelijk geworden dat Uilkema al dan niet terecht nog steeds ‘..een intense
vrees koesterde dat zijn vondsten ontijdig ter kennis zouden komen van personen die
er een indiscreet gebruik van zouden kunnen maken..’. In de omgang met hem moest
dan ook voortdurend worden gestreefd naar ‘..zorgvuldige vermijding van alles wat
deze hypersensibele man argwaan zou kunnen geven omtrent het respecteeren van
zijn geestelijk eigendomsrecht door de nieuwe personen die het werk
noodzakelijkerwijs moesten inzien..’85).
Eind 1933 beraadde het fondsbestuur zich over het voorstel van Broekema. Men
kwam overeen de beslissing afhankelijk te stellen van het oordeel van de deskundigen,
de Wageningse hoogleraren Visser en Thal Larsen. Ook de Leidse commissie ging
met deze constructie accoord en was bereid onder deze omstandigheden haar rechten
over te dragen aan het LEB-Fonds.
Nu was het Uilkema's beurt om af te wachten. Toen begin 1934 zijn vrouw kwam
te overlijden en hij door de veranderde huiselijke situatie de behoefte voelde zich
opnieuw op zijn toekomst te kunnen oriënteren, verzocht hij Broekema bij het
84) Broekema, eerder secretaris van de Friesche Maatschappij van Landbouw, vervulde in de
jaren dertig de functie van directeur van het Wageningse Instituut voor Plantenveredeling.
Na zijn bemoeienissen met Uilkema's Friese onderzoek had Broekema zich ook in de jaren
1919-1920 zeer ingezet voor het van de grond tillen van het Leidse boerenhuisproject. Hij
was Uilkema zeer goed gezind en genoot diens vertrouwen. In 1931 had hij al eens eerder
bemiddeld bij een conflict met het LEB- Fonds. In een schrijven aan zijn collega Van Gulik
noemde hij Uilkema bij die gelegenheid ‘..een eerlijk man vol goede bedoelingen, maar
achterdochtig..’. (Broekema aan Van Gulik, november 1931).
85) Broekema aan LEB-Fonds, d.d. 13-12-1933.
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LEB-Fonds te informeren naar de stand van zaken86). Deze kreeg echter te horen dat
er nog geen definitief bericht kon worden gegeven; het werk was pas door één der
deskundigen bestudeerd. Diens oordeel was bovendien hoofdzakelijk negatief; hij
vond het werk langdradig en niet te vergelijken met Uilkema's Friese studie. Het leek
dus de verkeerde kant op te gaan. Broekema, die vreesde dat dit negatieve oordeel
het werk definitief de nekslag zou geven, riep daarop, buiten Uilkema om, de hulp
in van Van Blom. De andere deskundige zou misschien wat enthousiaster zijn; als
Van Blom daar nu zijn

86) Broekema aan LEB-Fonds, d.d. 8-3-1934.
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gunstige oordeel aan toe zou voegen, dan zou wellicht de balans alsnog naar de goede
kant doorslaan: ‘..We staan namelijk op een keerpunt..’. Dat laatste gold trouwens
ook voor Uilkema: ‘..Ik denk dat in dit stadium de geringste tegenkanting voldoende
is om hem definitief van verdere voortzetting van het werk te doen afzien..’87). Ondanks
het feit dat het contact tussen Uilkema en Van Blom inmiddels geheel was verbroken,
was deze toch weer bereid zich nog eenmaal voor het boerenhuisonderzoek in te
zetten en schreef de gevraagde aanbevelingsbrief. Voor het overige was nu ook bij
Van Blom, die in deze periode in Leiden het ambt van Rector Magnificus bekleedde
en dus wel iets anders aan zijn hoofd had dan alleen het boerderij-onderzoek, definitief
de grens bereikt. Bij de afwikkeling van de laatste commissiezaken liet hij dan ook
aan Van Eysinga weten: ‘..Met het Boerenhuis zou ik thans graag zoo kort mogelijke
metten maken..’88).
In haar eindverslag deelde de commissie mee:
‘..Tot in 1932 schoot het werk, zij het langzamer dan oorspronkelijk was verwacht,
geregeld op en leefde de commissie in de verwachting, dat het tot een goed einde
zou worden gebracht. Deze verwachting was gesterkt doordat met de Stichting “Fonds
Landbouw Export Bureau 1916-1918” te Wageningen zeer bevredigende afspraken
voor het bekostigen van een waardige uitgave waren getroffen. In den loop van 1932
en van 1933 evenwel werd aan deze verwachting een ontijdig ende bereid doordat
den heer Uilkema uit voor de commissie nimmer geheel duidelijk geworden oorzaken
de geneigdheid begaf om, althans in sametiwerking met onze commissïe, het werk
voort te zetten. (...) De commissie hecht er intusschen aan, te verzekeren, dat voor
het uitgegeven geld voortreffelijk werk is verricht. De heer Uilkema heeft met groote
ijver, speurzin en scherpzinnigheid veel materiaal verzameld, in het veld en uit de
archieven en een deel van dit materiaal tot in persklaren vorm bewerkt. Hij heeft dit
gedaan zonder geldelijk voordeel; wat hem van de zijde der commissie werd toegelegd
was vergoeding van tractementsderving en van onkosten; zelfs heeft hij zichzelf
belangrijke geldelijke offers getroost. Nu aan den wensch der commissie, dat eerlang
het werk, onder de auspiciën en met de hulp der Maatschappij tot stand gebracht,
onder hare uitgaven zou kunnen worden opgenomen, de bodem is ingeslagen, kan
zij niet meer doen dan uiting geven aan bare hoop, dat langs anderen weg Uilkema's
boek over het boerenhuis in Nederland moge verschijnen in een gedaante, welker
uiterlijk met den belangrijken inhoud overeenkomt..’89).
Het heeft niet zo mogen zijn.
Toen Uilkema tegen de zomer nog niets uit Wageningen had vernomen, verloor hij
het laatste vertrouwen in de onderneming. Hij begon met de verzending van de door
hem vervaardigde stencils, na er zelf een voorwoord aan te hebben toegevoegd waarin
hij zijn beweegredenen voor deze stap uiteenzette: ‘..Moeilikheden van verschillenden
aard hebben (...) mijn vertrouwen in het gereedkomen van den arbeid verminderd,
- mij bovendien de overtuiging bijgebracht, dat ook de uitgifte van het werk onzeker
is. (...) Was het ander deze omstandigheden tegenover mijn gezin wel geoorloofd
87) Broekema aan Van Blom, d.d. 12-3-1934.
88) Van Blom aan Van Eysinga, d.d. 10-3-1934.
89) Eindverslag der Commissie tot onderzoek naar het boerenhuis in Nederland, d.d. 15-4-1934,
Bijlage VIII bij Handelingen der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (Leiden,
1934).
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langer arbeid èn geld in den boerenhuisput te werpen? Was ik niet genoodzaakt op
de een of andere wijze de vrucht van mijn arbeid veilig te stellen? (...) ..kwam het
mij doelmatig voor, verder te gaan, zelf de handen aan den ploeg te slaan en een
aanvang te maken met het vermenigvuldigen van een persklaar en afgerond
studiegedeelte (...) Thans zal niemand kunnen beweren, dat ik niet heb getracht, het
mij in 1920 opgedragen werk naar mijn beste kunnen tent uitvoer te brengen..’90)
De verspreiding van de stenciluitgave op zich zou al voldoende zijn geweest im
iedere verdere samenwerking met het LEB-Fonds te doen stranden. Ook zonder dat
was echter het advies van de beide geraadpleegde hoogleraren van

90) UILKEMA, inleiding bij stenciluitgave Het ontstaan der huistypen, dl. 1 (1933), Leeuwarden,
d.d.2-6-1934.
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dien aard dat men besloot van de uitgave af te zien. Gesteld werd dat men zich door
het ontbreken van een toehchting op de gevolgde methodiek geen oordeel kon vormen
over de gegeven eindconclusies; in het algemeen was men echter van mening dat
het werk slechts na aanzienlijke aanvullingen en correcties geschikt zou zijn voor
publikatie. In de aan dit onderwerp gewijde vergadering werd bovendien gesteld dat
aan tijdelijke indienstneming van Uilkema in het geheel niet kon worden gedacht,
‘..omdat eerder uitdrukkelijk was bepaald dat geen cent voor verder onderzoek
toegestaan zou worden..’. Wat betreft de uitgave, hiertoe zou alleen worden besloten
als het werk zonder wijzigingen van betekenis kon worden gedrukt. Dit laatste was
volgens de deskundigen echter beslist niet het geval. Bij de hierop volgende beslissing
tot afwijzing van de studie nam het bestuur van het fonds tenslotte ook in overweging,
dat ‘..de mentaliteit van de schrijver het zeer twijfelachtig maakt of hij tot het
aanbrengen van de noodzakelijk geachte wijzigingen bereid zou zijn. Afgezien daarvan
teekenen wij aan dat wij in een verdere samenwerking met den heer Uilkema geen
heil zien; wij zijn overtuigd dat daaruit slechts nieuwe teleurstellingen zouden
voortspruiten. De lijdensgeschiedenis welke de commissie uit de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde met hem doormaakte, is voor ons een waarschuwing..’91)
De mogelijkheid van het verloren gaan van het verzamelde materiaal nam men op
de koop toe.
Nog diezelfde dag bracht Broekema, vooruitlopend op het officiële schrijven,
Uilkema van de genomen beslissing op de hoogte: ‘..Hiermede is dus mijn hoop dat
de zaak ten slotte nog tot een bevredigend einde zou komen, vervlogen - mij
persoonlijk spijt dit meer dan ik U zeggen kan. Ik heb, ook na alles wat gebeurd is,
niet mijn vertrouwen verloren dat U groot werk hebt geleverd, al mogen er, zooals
aan alle werk, onvolkomenheden aan kleven en al mag het waar zijn dat sommige
Uwer denkbeelden nog niet onomstotelijk zijn gefundeerd. Behalve ideeën bevinden
zich in Uw handen een groot aantal documenten waarvan ik evenzeer hoop dat ze
niet verloren zullen gaan. Want het fatale van het geval is, dat de objecten waarover
het gaat meer en meer verdwijnen en dat het later onmogelijk zal zijn de studie
opnieuw te verrichten, ook al zou iemand er bekwaam toe zijn. Ik wil dus eindigen
met de hoop uit te spreken dat U op een of andere manier zult zorgdragen dat noch
Uw materiaal, noch Uw ideeën voor het nageslacht verloren gaan..’92).
Na het uiteindelijke debâcle, het verbreken van de betrekkingen met de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde en het LEB-Fonds in 1934, trok Uilkema zich
teleurgesteld en verbitterd terug. Aan de studie van het Nederlandse boerenhuis zou
hij tot aan zijn dood, tien jaar later, niets meer doen. Pogingen, door belangstellenden
gedaan onder meer in de jaren 1936-1937, om het onderzoek nieuw leven in te blazen,
moesten alle afstuiten op zijn afwerende houding. Brieven, tot zelfs van de minister
toe93), bleven onbeantwoord. Uilkema wilde met het hele boerderij-onderzoek in
91) Besprekingsverslag LEB-Fonds, d.d. 31-10-1934.
92) Broekema aan Uilkema, d.d. 31-10-1934.
93) Brieven van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan Uilkema, d.d.
22-3-1937, 18-5-1937 en 23-9-1937, waarin het staken van het onderzoek werd betreurd, en
waarin de minister er persoonlijk bij Uilkema op aandrong het werk te hervatten. Geld voor
de eventuele uitgave van de voltooide hoofdstukken was nu aanwezig. Uilkema's medewerking
werd verzocht om de drie gestencilde hoofdstukken alsnog in druk te laten verschijnen.
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Nederland niets meer te maken hebben. Ook enkele jongere onderzoekers, zoals Van
der Molen en Brandts Buys, zochten Uilkema rond het einde van de jaren '30
onafhankelijk van elkaar thuis op, in de hoop met hem van gedachten te kunnen
wisselen over het boerderij-onderzoek of om toestemming te vragen zijn materiaal
te mogen inzien. Hun beleefde verzoeken en vleiende woorden mochten echter niet
baten; zij werden niet binnengelaten.
Uilkema kwam in 1944 te overlijden; zijn levenswerk zou voor altijd onvoltooid
blijven. Het op beperkte schaal verspreide stencil was in kleine kring bekend en werd
bij later onderzoek veelvuldig geraadpleegd en geciteerd. De omvangrijke door hem
verzamelde collectie documentatiemateriaal bleef welis-
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waar bewaard in zijn familie, maar was daar lange tijd door omstandigheden niet
toegankelijk voor later onderzoek; het bestaan ervan was slechts enkelen bekend. In
het begin van de jaren zestig belandde het materiaal na enige omwegen echter bij de
Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, waar het inmiddels werd gerestaureerd en
geconserveerd en voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking wordt gesteld.
De door Broekema in 1934 uitgesproken wens ten aanzien van het behoud van de
inderdaad buitengewoon waardevolle collectie boerderijdocumentatie is daarmee
zeker in vervulling gegaan.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

96

Boerderij te Meulunteren (Gld.)

Boerderij te Duivendijke (Zl.)

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

97

4 De methode van onderzoek
Aanpak en werkwijze
Toen in 1920 het onderzoek in opdracht van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde van start ging, was Uilkema alleen echt goed bekend met de boerderijen
in de provincie Friesland en met die op enkele van de Waddeneilanden. De rest van
het land was voor hem nog een onbeschreven blad. Toch luidde zijn opdracht de
boerderijen uit alle delen van het land in kaart te brengen binnen een tijdsbestek van
drie jaar! Dit betekende dat hij in korte tijd in iedere streek zo goed thuis moest zien
te raken dat hij om te beginnen in staat zou zijn, zich een helder beeld te vormen van
de verschillende daar voorkomende boerderijvormen en hun verspreiding. Vervolgens
moesten overal de meest interessante exemplaren worden opgespoord en
gedocumenteerd en tenslotte moest ook nog het verloop van de
ontwikkelingsgeschiedenis per streek worden vastgesteld. Bij dit alles waren de
werkomstandigheden moeilijk en de hulpmiddelen beperkt. Het
documentatiegereedschap dat Uilkema bij zijn onderzoek ter beschikking stond
(fotografische apparatuur, meet- en tekengerei) was technisch weinig geavanceerd,
zwaar en onhandzaam. Reizen was een moeizame en tijdrovende zaak; in grote delen
van het land ontbraken goede verbindingen en de wegen op het platteland waren
vaak nog onverhard. Daarbij kwam dat hij overal alleen voor stond; door de krappe
financiën kon geen betaalde hulp worden aangetrokken en zelfs dan nog moesten
alle uitgaven, tot de reis- en verblijfskosten toe, zo laag mogelijk worden gehouden.
Hoe stelde hij zich onder de gegeven omstandigheden voor dit gigantische karwei
aan te pakken? Was er sprake van een planning of van een bewust toegepaste
methodiek en liep alles in de praktijk ook zo als hij het zich had gedacht? Een
antwoord op al deze vragen ligt besloten in Uilkema's aantekeningen en vooral in
zijn uitgebreide privécorrespondentie met Van Blom, waarin hij vele jaren lang zijn
wederwaardigheden, vondsten en gedachten over de boerderij-ontwikkeling vastlegde.
Gecombineerd met een chronologisch overzicht van de door hem verzamelde
documentatie bleken deze gegevens inderdaad een globale analyse van de door hem
gehanteerde methodiek mogelijk te maken, waarbij Uilkema's benadering van het
onderzoek op een drietal niveaus werd onderzocht. Allereerst zal hier worden ingegaan
op zijn werkwijze op landelijk niveau, waarbij wordt gekeken hoe de verschillende
te onderzoeken gebieden werden geselecteerd en wat de volgorde van de reizen
bepaalde. Vervolgens komt de werkwijze op regionaal niveau aan de orde: hoe ging
Uilkema in elke nieuwe streek te werk, hoe kwam hij aan zijn opmeetobjecten en
langs welke lijnen verliep over het algemeen zijn theorievorming over de verschillende
aangetroffen huisvormen. Als laatste zal tenslotte zijn werkwijze per object onder
de loep worden genomen, waarbij is getracht na te gaan op welke wijze hij de door
hem geselecteerde boerderijen onderzocht en documenteerde.

De selectie van onderzoeksgebieden
Een chronologisch overzicht van de opmetingen laat zien dat deze kris-kras door het
hele land heen zijn gemaakt, vaak schijnbaar zonder duidelijke samenhang. In 1920,
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bijvoorbeeld, was Uilkema aan het werk in Friesland (3 documentaties), vervolgens
in Drenthe (3), Overijssel (3), weer in Drenthe (7) en tot slot in Gelderland (2). In
1921 kwam hij achtereenvolgens in Noord-Holland (1 opmeting), Friesland (4), weer
in Noord-Holland (18), Gelderland (4), Limburg (1), weer in Gelderland (5) en
Limburg (13), nogmaals Gelderland (2), Overijssel (3), Noord-Holland (5),
Zuid-Holland (1), nog weer eens in Noord-Holland (1) en Zuid-Holland (5), Brabant
(1), Gelderland (2) en tenslotte weer Overijssel (3). In 1922 was de volgorde van
zijn reizen zo mogelijk nog chaotischer. Ook in de correspondentie schoot hij van
de ene hoek van
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het land naar de andere; de bespreking van Friesland volgde op Limburg, Zeeland
soms op Drenthe, vaak zelfs binnen één alinea.
Uit de vroege correspondentie en het eerste werkverslag aan de
Boerenhuiscommissie blijkt dat Uilkema aanvankelijk het plan had om vanuit zijn
thuisbasis Leeuwarden het land provincie voor provincie af te werken. Dit bleek in
de praktijk echter al snel niet haalbaar. Een dergelijke strakke gedragslijn maakte
het bijvoorbeeld onmogelijk om adequaat te reageren op tips, uitnodigingen of
urgentiegevallen zoals dreigende afbraak van interessante objecten. Bovenal echter
stuitte deze werkwijze op het bezwaar dat de verspreiding van de verschillende
boerderijtypen niet samenviel met de provinciale grenzen. Al in het eerste
onderzoeksjaar werd daarom van de provinciegewijze aanpak afgestapt. De volgorde
van de te bestuderen gebieden werd verder al doende bepaald, waarbij Uilkema zich
liet leiden door een groot aantal verschillende factoren, zowel van praktische als van
theoretische aard.

Brabants boerenerf (plaats onbekend)

In praktisch opzicht speelde bijvoorbeeld de zojuist genoemde urgentiefactor een
rol. Wanneer Uilkema een tip kreeg over op handen zijnde sloop of verbouwing van
waardevolle boerderijcomplexen, dan kon hij hieraan bij zijn documentatiewerk
voorrang geven. In het verslag aan de Boerenhuiscommissie over het werkjaar
1920-1921 staat in dit verband bijvoorbeeld te lezen: ‘..Op aanraden van Dr. W.
Goossens te Maastricht werd in de nazomer van 1920 mede een aanvang gemaakt
met de studie in Limburg. Voortdurend worden daar groote complexen van de bodem
voor den mijnbouw in gereedheid gebracht, waarbij heel wat oude huizen verdwijnen,
waardoor de studiemateriaal beperkt wordt..’.
Daarnaast werd de reisvolgorde ook bepaald door de behoefte aan
vergelijkingsmateriaal. Voor inzicht in het ene gebied bleek vaak een onderzoek in
verwante streken onontbeerlijk. ‘..Om een juist inzicht te krijgen in het wezen van
het Friesche huistype is een bezoek aan Noord-West Duitschland noodzakelijk. (...)
Het Limburgsche huistype eischt een tochtje door België of Noord-Frankrijk..’1), zo
legde Uilkema zijn opdrachtgevers uit. Vanuit theoretisch oogpunt kon het verder
zinvol zijn, overeenkomstige landbouwgebieden in verschillende delen van het land
direct na elkaar te bestuderen en bij documentatie van boerderijen in een bepaalde
streek bleek het vaak wenselijk, ook de overgangsvormen in aangrenzende gebieden
in het onderzoek te betrekken. Ook werd wel gericht gezocht naar gebieden waar
1) Uilkema aan Van Blom, d.d. 28-3-1922.
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een elders aangetroffen boerderijtype wellicht zuiverder zou zijn bewaard gebleven.
Zo bezocht Uilkema in de loop van zijn onderzoek ook het Duitse eiland Sylt, omdat
dit door zijn
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geïsoleerde ligging bepaalde Friese kenmerken beter zou hebben geconserveerd dan
de hiermee verwante delen van Nederland.
En niet alleen de gekozen reisbestemming, maar ook de gevolgde route bepaalde
waar werd opgemeten. Bij een studiereis naar voor hem veraf gelegen streken
(bijvoorbeeld Zuid-Holland, Zeeland of Limburg) probeerde Uilkema meestal ook
op doorreis nog gegevens te verzamelen; de opmetingen markeren dan de door hem
gevolgde routes. Zo is bijvoorbeeld uit de dagtekening van een serie documentaties
uit de herfst van 1921 af te lezen hoe hij zich na voltooiing van een vijftal opmetingen
in Zuid-Holland (het eigenlijke reisdoel) in een soort hinkstapsprong weer richting
Leeuwarden begaf. Na te zijn vertrokken uit Groot-Ammers (Z.-H.) deed hij nog
opmetingen in Gemert (Noord-Brabant) op 5-11 en in Wijchen en Hummelo
(Gelderland) op respectievelijk 7 en 8-11. Op die laatste datum werd bovendien nog
een boerderij gedocumenteerd in Markelo (Overijssel) en de volgende dag nog twee
in Ommen en Staphorst, waarna hij tenslotte in één keer doorreisde naar huis.

Voorbeeld van de aantekeningen die door Uilkema werden gemaakt tijdens zijn reizen (Notitieboek
Zeeland)

Verder werd de werk- en reisvolgorde vanzelfsprekend ook bepaald door de
seizoenen. Het voorjaar was de meest geschikte tijd om op te meten: dan waren de
schuren leeg en kon de constructie beter worden bestudeerd. Bovendien waren de
boeren dan het meest aanspreekbaar, omdat de drukke oogsttijd nog niet begonnen
was. Bij dit laatste was echter ook het soort landbouw weer van invloed: ‘..De maand
Mei is de tijd voor operaties in de greidstreken2)

2) Friese term voor weidestreek of veeteeltgebied.
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(Noord- en Zuid-Holland). Begin juni vangt in deze eeuw de hooitijd aan. (...) Voor
de bouwboeren is Juni juist de rustige maand; dan kunnen ze niet meer wieden en
de oogst begint eerst in Juli..’3). De zomertijd werd vooral gebruikt voor
verkenningstochten in een nieuw gebied. Daarbij werden de boerderijen immers in
eerste instantie toch alleen vanaf de openbare weg geobserveerd, zonder dat de boeren
daarbij in hun werk hoefden te worden gestoord. In de winter werden in verband met
het slechte weer geen reizen meer ondernomen. Die tijd besteedde Uilkema aan het
verwerken van de verzamelde gegevens.
Per gebied waren steeds verscheidene reizen nodig om het werkterrein goed te leren
kennen, waardoor Uilkema naar ieder gebied meermalen terug moest. Elke onbekende
streek moest verschillende malen worden doorkruist en de nieuwe indrukken moesten
kunnen bezinken voordat het alleen al mogelijk was tot een verantwoorde selectie
van opmeetobjecten te komen. Dit alles vergde de nodige tijd. Bij het begin van zijn
onderzoek in het noordelijk deel van Gelderland schreef Uilkema bijvoorbeeld: ‘..Zoo
leef ik momenteel onder den indruk dat ik wel een paar maanden aaneen, dag in,
dag uit de Veluwekust zou mogen bezoeken, om daar eerst zoo thuis te raken als ik
bv. in Friesland was, vóór ik ooit daar huizenstudie had gedaan..’4).
Bij het eerste bezoek aan een boerderij kwam het bovendien maar zelden direct
tot documentatie. Meestal moest behoedzaam toenadering worden gezocht tot de
soms zeer argwanende bewoners en kostte het veel tijd hun vertrouwen voldoende
te winnen om de boerderij ook van binnen te mogen bekijken. Vaak werd pas bij het
tweede of derde bezoek toestemming verkregen de boerderij te mogen opmeten,
soms nooit. Wanneer dan inderdaad kon worden gedocumenteerd, kostte het opmeten
zonder enige hulp en ook het vastleggen van de gegevens uiteraard de nodige tijd.
Hoewel Uilkema hiervoor, zoals later nog aan de orde zal komen, een zeer efficiënt
systeem had bedacht, was het toch niet altijd mogelijk al het documentatiewerk in
één dag af te ronden, wat betekende dat hij nogmaals naar dezelfde boerderij terug
moest.
En ook in de uitwerkingsfase van het onderzoek moest nog heel wat worden
gereisd; herhaaldelijk bleek dat er op het veldwerk essentiële gegevens ontbraken,
die dan alsnog moesten worden aangevuld. Nieuwe vondsten lieten soms een helderder
licht schijnen op wat elders wel gezien, maar daar niet of onvoldoende begrepen was.
Dan keerde Uilkema, soms na járen, weer naar eerder bestudeerde gebieden terug
en werd het onderzoek daar heropend:
‘..Eerst als een gebied verwerkt is, blijkt waar ik nog eens heen moet gaan. (...)
De oorzaken van de noodzakelijkheid dezer reizen zijn verschillende: één is
bivoorbeeld het samenstellen van een codex bij de teekeningen. Op het aanwezige
materiaal staan vaak foutieve aanteekeningen, veroorzaakt door onkundige
voorlichters. (...) Zoodra ik het vermoeden krijg onjuist te zijn voorgelicht, of
onvolledig, dan is het vanzelfsprekend, dat ik naar correctie streef. Een andere
oorzaak is soms het ontbreken van één huis onder veel materiaal, dat wel gezien is,
maar behandeld als de steen, die eerst verachtelijk ter zijde gelegd, later blijkt de

3) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-6-1921.
4) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1923.
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hoeksteen te zijn. Een huis dus, dat noodzakelijk moet worden opgemeten vanwege
zijn demonstratieve eigenschappen..’5).
Al met al kon het aantal reizen naar een bepaald gebied behoorlijk oplopen alvorens
het materiaal ook in Uilkema's ogen zover compleet was dat de verhandeling over
het onderzochte boerderijtype kon worden geschreven. Daarbij kwam dat hij de
verschillende boerderijgebieden niet na elkaar afwerkte, maar steeds op diverse
fronten tegelijk bezig was. Dit leidde tot een chaotische werkwijze, waarbij vaak
binnen een kort tijdsbestek verscheidene sterk verschillende en ver van elkaar
verwijderde gebieden moesten worden onderzocht: ‘..Ik denk twee weken in Limburg
nog, twee weken in Brabant en één week in Zeeland door te brengen. In
Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel moet ik ook beslist nog iets doen..’6).
Hiér was iemand die inlichtingen kon geven,

5) Uilkema aan Van Blom, d.d. 8-7-1931.
6) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-8-1921.
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dáár ontbrak nog een foto, in dát gebied moest nog een verkenningstocht worden
gemaakt en op weg naar huis moest ook nog even dáár en dáár worden opgemeten.
Dit alles gaf het onderzoek, vooral in de eerste jaren, een onrustig en soms
uitgesproken fragmentarisch karakter. Waarschijnlijk moet het dan ook mede hieraan
worden toegeschreven, dat het Uilkema ondanks al zijn inspanningen uiteindelijk
járen kostte om zijn onderzoek voor zelfs maar een deel van het land werkelijk af te
ronden.
Het reizen gebeurde op verschillende manieren. Ten tijde van zijn Friese onderzoek
had Uilkema alleen de beschikking over een fiets, wat voldoende was zolang zijn
werkterrein nog alleen een beperkt en dicht bij huis gelegen gebied omvatte. Voor
grotere afstanden moest gebruik worden gemaakt van de trein, maar hiermee was
helaas niet iedere streek even goed bereikbaar. Lang niet overal waren goede
spoorverbindingen en in veel gevallen waren de resterende afstanden te groot om te
fietsen - tenminste, wanneer men veel wilde doen in weinig tijd. Uilkema besloot
daarom, in 1920, om naast het hem verstrekte treinabonnement op eigen kosten een
‘motorfiets’ aan te schaffen7). Het leren omgaan met zo'n apparaat was, naar hij aan
Van Blom liet weten, nog niet zo eenvoudig: ‘..Ongelukkig is het werkje “Het
motorrijwiel en zijne behandeling” uitverkocht, zoodat ik de machine nog niet in
alle deelen ken. Want dit is noodzakelijk om zoo'n miniatuur- locomotief zóó te kunnen
behandelen dat de bedrijfszekerheid van den motor voldoende blijft. Ik heb reeds de
kennis opgedaan, dat de reparatieinrichtingen vol verminkte motoren liggen, in dien
toestand gebracht door onoordeelkundig gebruik. (...) De Friezen doen het blijkbaar
op de motor zonder theorie, met het gevolg dat ze er eerst een moeten vernielen om
zooveel wijsheid op te doen dat ze de tweede behoorlijk kunnen gebruiken. Deze
cursus is voor mij te kostbaar..’8).

Op veel boerderijfoto's is ook Uilkema's motorfiets te zien (boerderijcomplex te Gilze, N.-Br.)

Zodra de benodigde handleidingen waren gevonden, trok Uilkema er met de motor
op uit en hij kon toen in enkele dagen tijd grote delen van het land doorkruisen. Voor
kortere reizen of voor rustige verkenningstochten, waarbij hij op zijn gemak om zich
7) Motoren waren nog maar ongeveer vijftien jaar in de handel toen Uilkema besloot er één
aan te schaffen. De motor, een Harley Davidson, kostte hem Fl. 1800,-, een half netto
jaarsalaris.
8) Uilkema aan Van Blom, d.d. juni 1920.
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heen wilde kunnen kijken, bleef de fiets in gebruik. Ook werd voor kennismaking
met een wat verder van huis gelegen gebied de
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fiets wel meegenomen in de trein; voor een eerste verkenning van Zuid-Limburg
spoorde Uilkema met fiets en al zo ver mogelijk zuidwaarts om vervolgens vanaf
het uiterste punt via de kleinste weggetjes weer terug te fietsen. Het grootste deel
van de op zo'n eerste tocht volgende documentatiereizen werd echter per motor
verricht vanwege de tijdbesparing. In 1921 werd zelfs nog een tweede exemplaar
aangeschaft en in Utrecht gestald; één voor het noorden en één voor het zuiden van
het land.
Geheel probleemloos was het reizen per motor echter niet. In de correspondentie
werd verscheidene keren melding gemaakt van motorpech, lekke banden (soms tot
vijf keer in twee dagen tijd) en eenmaal zelfs een behoorlijke valpartij: ‘..Gelukkig
ben ik eraf gekomen met gekneusde schouder en ribben. Ik denk dat de rib kapot is,
maar dit is niet erg, die geneest wel zonder medische hulp. Mijn vrouw weet er niets
van, anders vertrouwt ze mij nooit weer aan een motor toe..’9). En af en toe waren
er moeilijkheden met de autoriteiten: ‘..een moeilijkheid is, dat de motor Duitschland
wel in mag, maar niet meer terug..’10).

Reistenue op de motor (de figuur op de motor is overigens niet Uilkema zelf, maar zijn oudste zoon)

Maar ook zonder dergelijke problemen was het reizen in weer en wind niet altijd een
pretje, zoals blijkt uit de vele malen dat de weersomstandigheden ter sprake kwamen
in de notities en de brieven: ‘..Gereden van 's Heer Arendskerke naar Middelburg
in een hevige donderbui, met hagelslag, felle tegenwind, en ijzige koude..’11),
‘..Overigens stroomende regen van Amersfoort tot Zwolle en later van Dedemsvaart
naar Steenwijk..’12), of: ‘..Hevige vorst. Rit Goor-Leeuwarden via Ommen, Arriën,
Staphorst, Meppel. Aankomst Leeuwarden ca. 2 uur 's nachts. Na Heerenveen
besneeuwde straatweg..’13). Desondanks leverde de motor over het geheel genomen
veel gemak, vooral bij het bezoeken van de meest afgelegen oorden. Het is niet
moeilijk voor te stellen wat een bezienswaardigheid Uilkema met zijn motor en
platencamera moet zijn geweest in die stille plattelandsgemeenten!

Het regionale onderzoek
Wanneer Uilkema zich in een hem nog volledig onbekend gebied wilde verdiepen,
bereidde hij zich vanzelfsprekend eerst thuis voor, waarbij verschillende kaarten
werden bestudeerd. Hij had zich daartoe voorzien van de nodige reisgidsen en
9)
10)
11)
12)
13)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1920.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-9-1920.
Notitie op opmeting KU-148, uit Koudekerke op Walcheren (Zl.).
Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
Notitie op opmeting KU-115, uit Staphorst (Ov.).
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stafkaarten en ook maakte hij wel gebruik van de geologische kaart van Staring, voor
de landbouwkundige afbakening van een te onderzoeken streek14). Onderweg had hij
alleen een wat handzamer formaat zakatlas bij zich. De eerste reizen in iedere
provincie hadden altijd het karakter van een verkenningstocht en duurden meestal
verscheidene dagen, om zo snel mogelijk thuis te raken in het te bestuderen gebied.
Met de fiets of de motor werd een aantal tevoren uitgestippelde routes gevolgd en
werd het boerderijbestand meestal vanaf de openbare weg bekeken. Tijdens deze
tochten probeerde Uilkema zo uitgebreid mogelijk kennis te maken met de streek in
het algemeen en zich alvast een globaal beeld te vormen van de daar aanwezige
boerderijvormen en hun verspreiding. De boerderijen werden daarbij aanvankelijk
alleen nog op het exterieur beoordeeld. Daarnaast werd tijdens een verkenningstocht,
waar mogelijk, contact gelegd met plaatselijke autoriteiten en streekkenners, die
enerzijds informatie konden verstrekken en anderzijds de contacten met de bevolking
konden versoepelen15).
Wanneer het gebied aldus globaal was verkend, maakte Uilkema thuis een

14) Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-7-1917.
15) Uilkema zocht voor zijn onderzoek contact met burgemeesters (onder meer te Gilze, Schinnen
en Nuth), gemeentesecretarissen (St. Odiliënberg), schoolhoofden, schoolopzieners,
bouwkundigen en anderen die binnen de kleine gemeenten die hij aandeed een prominente
plaats innamen. Voorwaarde was dat zij goed op de hoogte waren van de plaatselijke
toestanden. Van de steekkenners die hij opzocht was de Drentse Harm Tiesing de bekendste.
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nieuw reisplan voor een tweede, meer gericht bezoek. Bij die gelegenheid werden
de interessantste waargenomen boerderijen opnieuw opgezocht en werden de eerste
contacten gelegd met de boeren, om afspraken te maken voor bezichtiging en
eventueel documentatie16). Dat laatste was echter niet altijd eenvoudig. In afgelegen,
sterk besloten gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld op de Veluwe, stond men vaak
zeer argwanend tegenover vreemdelingen, zeker wanneer deze blijk gaven van een
meer dan gemiddelde interesse in de huizen of hun bewoners. Meer dan eens werd
Uilkema hier de toegang tot een erf op voorhand ontzegd: ‘..Nog enkele exemplaren
van dit oude type zijn aanwezig, maar ik heb ze niet kunnen exploreeren. Eén dreigde
met politie toen ik een foto nam. Gelukkig zijn ze “niet alle zoo” - deelde een
timmerman me mee. Dus hoop ik later op meer succes..’17).
Elders maakte hij soms, waar men wat minder toeschietelijk was, vanaf de weg
een fraaie foto van de boerderij, waarmee hij bij een volgend bezoek de bewoners
hoopte te vermurwen hem binnen te laten, ‘..nadat de gezonden foto's het pad daartoe
hebben geëffend..’18). Indien nodig werden daarbij zelfs de plaatselijke notabelen
ingeschakeld. Zo liet Uilkema op Ameland eens enkele foto's van een interessante
maar tot zijn spijt niet toegankelijk gebleken boerderij bij de argwanende bewoonster
bezorgen door de predikant: ‘..Zoo even verzond ik een brief met een paar kieken
van het ontoegankelijke heiligdom of paleis bij Laurens Nobel aan ds. van Brakel,
met de vraag of hij gewapend met dit materiaal het hart der bewoonster ook kon
vermurwen en haar te bewegen ons te zijner tijd binnen te laten..’19).

Portret van de bewoners van een door Uilkema bezochte Zuidhollandse boerderij (plaats onbekend)

Overigens hechtte hij steeds grote waarde aan een goed contact met de bewoners:
‘..Men mag nimmer uit het oog verliezen, dat voor het bereiken van resultaten een
nauw contact met de bewoners der betreffende boerderij noodzakelijk is. Zij toch
dienen de vereischte inlichtingen te geven, die de geheele boerderij omvatten en
tevens hun toestemming te verleenen tot de opmeting en het doorloopen van alle
deelen van het huis. Voor het bereiken van dit contact zijn dikwijls twee bezoeken
voldoende. Bij het eerste wordt op geheel onopzettelijke wijze aan de bewoners ile
overtuiging bijgebracht, dat winstbejag, in welken vorm ook, bij het onderzoek
buitengesloten is. Tevens is het van belang blijk te geven van eenige kennis van den
landbouw in het algemeen en van het bedrijf in de betreffende streek..’20). Het was
daarbij, naar hij verder betoogde, aan te bevelen aan de boer terloops een paar
landbouwkundige adviezen te verstrekken, omdat zoiets de te verlenen gunst (het
mogen rondkijken) een zekere wederkerigheid gaf. Bovendien onderdrukte dit
16)
17)
18)
19)
20)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 15-7-1921.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-8-1921.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-7-1917.
UILKEMA, De methode van onderzoek (1929), p. 11.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

mogelijke ‘..vage vermoedens van een onbegrijpelijke nieuwsgierigheid, die zoo licht
bij den onderzoeker wordt verondersteld..’. Wanneer het contact goed verliep, kon
de boerderij dan eindelijk ook van binnen worden bekeken en, waar dat de moeite
waard leek, worden gedocumenteerd met behulp van foto's, aantekeningen en
opmetingsschetsen.
In het eerste stadium van het onderzoek, wanneer het te bestuderen boerderijgebied

Moderne stolpboerderij te Beemster (N.-H.)

wel al globaal was afgebakend maar de kennismaking daarmee nog niet was voltooid,
gaf Uilkema er meestal de voorkeur aan zich te beperken tot de meest voorkomende
boerderijvormen. Deze vertegenwoordigden in de eerste plaats het streektype en
bovendien kon hij deze tijdens zijn verkenningstochten gemakkelijk zelf selecteren.
Door de bestudering van dergelijke ‘gewone’ boerderijen probeerde hij zich de voor
zijn onderzoek zo noodzakelijke basiskennis te verwerven over ‘het’ boerenbedrijf
ter plaatse. Zijn belangstelling ging dan vooral uit naar de bedrijfstechnische aspecten:
werkwijze en ruimtebehoefte, plaats en indeling van de koestal, mestbewaring,
oogstopslag en de situering van de verschillende ruimten. Pas wanneer hij voor zijn
gevoel voldoende op de hoogte was van het functioneren van het plaatselijke boeren-

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

104
bedrijf in het algemeen en van de indeling van de meest kenmerkende recente
boerderijvormen, kwamen de oudere of afwijkende voorbeelden aan de beurt:
‘..Wanneer tenslotte na korter of langer tijd voldoende kennis is verkregen van de
inrichting der gebouwen en het bedrijf als geheel, dan is het oogenblik gekomen, om
in het betreffende gebied de alleroudste hoeven te zoeken. (...) Door vergelijking van
het laatste materiaal met hetgeen reeds als teekening voorhanden is, kan dan het
verloop der evolutie in een bepaalde streek worden vastgesteld. En - misschien - de
oudere vorm der hoeve..’21).
Oude en nieuwe boerderijen van eenzelfde type werden door Uilkema vaak in
verschillende delen van het betreffende huisgebied bestudeerd. Dit vond zijn oorzaak
in het feit dat hij uitging van de gedachte dat een boerderij-ontwikkeling zich het
vroegst en meest volledig zou hebben voltrokken in het centrum van het uiteindelijke
verspreidingsgebied. In dit kerngebied moest men dus de verst ontwikkelde vormen
van elk type bestuderen. Meer naar de randen toe, in de periferie van het onderzochte
huisgebied, zou hetzelfde proces over het algemeen later, trager en minder volledig
hebben plaatsgevonden. Daar vond men naast de volledig ontwikkelde streekvormen
ook allerlei overgangsstadia en mogelijk zelfs nog oudere vormen, waarop de recente
veranderingen om de een of andere reden geen greep hadden gekregen: ‘..De ervaring
leert, dat wijziging in den vorm van een algemeen huistype zich eerst na verloop van
eenige eeuwen over de gansche lijn voltrekt. Afgelegen oorden bewaren het lang..’22).
Het traceren van deze oudere objecten kostte uiteraard veel meer tijd dan de

Oude stolpboerderij te Oosterblokker (N.-H.)

voorgaande selectie van voorbeelden van het volledig ontwikkelde streektype.
Werkelijk oude boerderijen waren zeldzaam en men kon amper hopen deze tijdens
een tocht toevallig tegen te komen. Uilkema was daarbij grotendeels afhankelijk van
de inlichtingen die streekkenners en vooral bewoners van eerder bezochte boerderijen
hem konden geven. Zij waren goed bekend met veel bedrijven uit de omgeving en
wisten soms uit overlevering welke gebouwen de oudste waren. Vaak bleken
dergelijke boerderijen in de loop der jaren echter al eens ingrijpend te zijn verbouwd
en daardoor minder interessant te zijn geworden voor het historisch
boerderij-onderzoek. Andere stonden op het punt te worden gemoderniseerd of te
verdwijnen en soms kwam hij helaas net te laat: ‘..het huis, dat ik daar als het oude
type beschouwde en waarvan ik u verleden jaar een plaatje stuurde (...) vond ik
gisteren afgebrand..’23).
Een overzicht van de totale collectie maakt echter duidelijk dat Uilkema een goede
neus moet hebben gehad voor het opsporen van historisch belangrijke objecten.
21) UILKEMA, De methode van onderzoek (1929), p. 11.
22) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 101.
23) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1923.
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Verscheidene van de door hem opgemeten boerderijen zouden ook door latere
onderzoekers worden bestudeerd en door hen worden beschouwd als zeldzame
voorbeelden van vrijwel verdwenen huistypen24). Andere objecten, die kort na
Uilkema's documentatie werden gesloopt en daardoor niet meer opnieuw konden
worden onderzocht, werden desondanks ook in de latere boerderijliteratuur nog
aangehaald als prototype of als laatste representant van de een of andere
ontwikkelingsfase25).

24) Uilkema maakte bijvoorbeeld als eerste een opmeting van de beide laatste overgebleven
Nederlandse booën (KU-34 en KU-243). Van de door hem gedocumenteerde Friese boerderij
uit Lekkum (KU-359) zouden later nog verschillende andere opmetingen worden gemaakt,
terwijl aan de geschiedenis van dit gebouw zelfs een monografie werd gewijd (BERENDS,
Een merkwaardige Friese boerderij bij Lekkum, 1978). Hetzelfde geldt voor de door Uilkema
bestudeerde en inmiddels verdwenen Schouwse stolpen (KU-220, KU-221, KU-222). Ook
de Drentse boerderij ‘Huis Dolving’ (KU-139) werd later opnieuw gedocumenteerd en
uiteindelijk verplaatst naar het museumdorp Orvelte. Een boerderij uit Eede in
Zeeuws-Vlaanderen (KU-370) werd later ook door Hekker opgemeten en speelt een
belangrijke rol in het Zeeuwse hoofdstuk van diens overzichtswerk De ontwikkeling (1957).
25) Hier kan onder meer worden gedacht aan de door Uilkema uitgebreid beschreven Friese
woonstalhuizen uit Wartena (afgebrand 1934) en Grouw (gesloopt 1915), en aan het al in
1928 verdwenen keuterijtje uit Arensgenhout (L.), respectievelijk opmetingen KU-161,
KU-163 en KU-320.
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Bij de bestudering van de oudere voorbeelden kreeg vooral de bouwkundige kant
veel aandacht. Uilkema lette daarbij speciaal op kenmerken die in de betreffende
streek alleen nog maar voorkwamen bij de oudere boerderijen: ‘..Immers, wat thans
uitzondering is op dit gebied en tevens oud, moet wel eenmaal regel zijn geweest.
Hoe zou men anders het bestaan dier oude vormen met dezelfde eigenschappen,
verspreid over een uitgestrekte landstreek, kunnen verklaren?..’26). Uit bouwsporen
en hergebruik van materiaal probeerde hij zich dan een beeld te vormen van de
oorspronkelijke indeling van de gebouwen. Hierbij speelde ook de informatie van
de bewoners een belangrijke rol, bijvoorbeeld als deze de oudere toestand nog zelf
hadden gekend of uit overlevering hadden gehoord over een ingrijpende verbouwing.
Soms werd er in dit stadium bovendien een deskundige bijgehaald, zoals een
timmerman, die een gedegener oordeel kon geven over de ouderdom van een bepaalde
constructie27).
Wanneer hij uit al deze gegevens langzamerhand een beeld begon te krijgen van de
mogelijk opzet en indeling van de ‘oudste’ (lees: laatmiddeleeuwse) boerderijvorm
in het onderzochte gebied, begon Uilkema zich ook te verdiepen in de bedrijfskundige
consequenties van een dergelijke hypothetische reconstructie. De beredeneerde
boerderijvorm moest namelijk ook vanuit bedrijfstechnisch oogpunt logisch in elkaar
zitten; een indeling die een onwerkbare toestand opleverde, werd zonder pardon
verworpen. In een discussie met Van Blom over de plaats van de deeldeuren bij een
tijdelijk door hen aangenomen, theoretische kleine uitgangsvorm van het Friese
schuurtype28) hield hij bijvoorbeeld eens het volgende betoog:
‘..Stel U nu voor een kleine schuur met achteringang vóór de vakken! Gaan we
den toestand na, die deze inrichting meebrengt: Achter den ingang bevindt zich het
dorschhuis. Dit neemt het eerste vak in (van achter af gerekend) (...) Ook twee
graanvakken zullen er al gauw noodig zijn, of zoo de veehouderij op het bedrijf
overwegend is, twee hooivakken bij minstens één graanvak. (...) De beide graanvakken
moeten nu grenzen aan den dorschvloer. Waarom? In de eerste plaats, omdat het
hooi het eerst binnenkomt en dus gestapeld wordt in het verst van den dorschvloer
verwijderde vak, daar het anders de graanvakken versperren zou. In de tweede plaats
omdat men de schooven bij het dorschen liefst zoo dicht mogelijk bij de plaats van
den arbeid heeft. (...) We zullen nog veronderstellen dat het ontladen der graanvakken
kan geschieden langs de ruimte buiten de gebinten, - dat de schooven langs dien weg
den dorschvloer kunnen bereiken. (...) Maar stel U voor het binnenbrengen van het
hooi in zoo'n schuur! De geladen wagen moet hier, na de deur te zijn gepasseerd
onder de gebinten doorrijden naar het bovenste vak. Door de deur komt de wagen
zeker; die is daarop ingericht! Doch onder de gebinten door, waar de korbeels den
doortocht versperren, als ze niet reeds te laag zijn, gaat dit niet: U weet hoe laag de
gebinten reeds zijn in de Amelandsche schuren.. Het zou dus bij een dergelijke ingang
noodig zijn het hooi op den dorschvloer neer te werpen en het vandaar naar zijn
plaats te dragen, of te stuwen. Conclusie: de achteringang in een kleine schuur voor
26) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 93.
27) UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 26.
28) Schuurtype met onder meer de oogstberging in de middenbeuk op de grond, en de dorsvloer
- indien aanwezig - langs de achtergevel.
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gemengd bedrijf schept een onmogelijke toestand bij den arbeidt Hiermee is onze
hypothetische schuur uit het gezichtsveld verdwenen..’29).
Pas wanneer het veronderstelde oudere type bij een dergelijke theoretische
reconstructie ook als bedrijfsgebouw een logisch geheel vormde, werd deze in het
onderzoek als mogelijke uitgangsvorm geaccepteerd. Een enkele maal werd in dit
stadium door Uilkema op basis van al het bestudeerde materiaal een prototype
uitgewerkt van de oudste plattegrondvorm in het betreffende gebied30). Door nu de
huidige boerderijen van hetzelfde type te vergelijken met deze hypothetische oudere
plattegrond, ontstond een eerste aanzet tot een con-

29) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
30) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 111.
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crete ontwikkelingstheorie, waaruit op aannemelijke wijze de overgang van de oude
naar de nieuwe vorm kon worden verklaard. Bij het vaststellen van de mogelijke
aanleiding tot deze ontwikkeling streefde Uilkema in de eerste plaats naar een logica
vanuit bedrijfskundig oogpunt. Hij ging er daarbij steeds van uit, dat veranderingen
op het vertrouwde patroon alleen werden aangebracht wanneer de bedrijfsvoering
dat absoluut vereiste. Mogelijke andere invloeden speelden in zijn theorievorming
een zeer ondergeschikte rol; sociale en economische invloeden kwamen daarbij nog
wel eens aan de orde, maar architectonische overwegingen vrijwel nooit.
Zodra zijn gedachten ten aanzien van een bepaalde ontwikkeling vaste vormen
aan gingen nemen, moest hij opnieuw terug naar het betreffende gebied, om zijn
ideeën nogmaals aan de praktijk te toetsen. Wanneer ook deze proef goed uitviel en
de eerdere indrukken werden bevestigd, stelde Uilkema voor zichzelf in gedachten
vast hoe de betreffende boerderij-ontwikkeling zich van stap tot stap moest hebben
voltrokken. Hij trachtte dan zo duidelijk mogelijk te formuleren hoe de verschillende
overgangsvormen in deze ontwikkeling er moesten hebben uitgezien, waarbij ook
alle opeenvolgende stadia weer een indeling moesten opleveren waarbij de boerderij
als bedrijfsgebouw optimaal kon functioneren. Er moest steeds voldoende ruimte
zijn geweest voor de te verrichten werkzaamheden, de oogst en het vee; de
verbindingslijnen tussen de verschillende ruimten moesten zo kort mogelijk zijn,
etc. Pas wanneer al deze gegevens op logische wijze konden worden ondergebracht
in zijn ontwikkelingshypothese, had Uilkema het gevoel de geschiedenis van het
bestudeerde type werkelijk op het spoor te zijn.
Op dit punt aangeland, ging hij wederom op onderzoek uit in hetzelfde gebied, op
zoek naar bewijsmateriaal waaraan het veronderstelde verloop van de
boerderij-ontwikkeling kon worden afgelezen: ‘..Dan is het zoeken naar voorbeelden
die de waarheid van dit vermoeden kunnen demonstreeren..’31). Op zoek naar
dergelijke voorbeeldboerderijen of ‘demonstratieobjecten’ had hij meestal een
vastomlijnd beeld voor ogen van wat hij hoopte te vinden. Wat hij in dit stadium
zocht, was de overgangsvorm die de door hem veronderstelde oorspronkelijke
boerderij op logische wijze kon verbinden met het huidige type. Met een duidelijk
verlanglijstje van meestal vrij nauw omschreven kenmerken in het hoofd toog Uilkema
dan weer de boer op, op zoek naar de boerderij die aan deze voorwaarden zou voldoen.
Dit was - naast het feitelijke documentatiewerk - het meest arbeidsintensieve en
onvoorspelbare deel van het onderzoek; het was het zoeken naar de speld in de
hooiberg. Desondanks ontbrak het hem over het algemeen niet aan vertrouwen in
het uiteindelijke succes van een dergelijke speurtocht. Zo schreef hij bijvoorbeeld
eens optimistisch: ‘..Reeds ben ik van plan te vinden, en dat binnenkort, het ontbreken
van de deur in de voorgevel..’32). En in veel gevallen kon hij inderdaad na langere of
kortere tijd aan Van Blom melden dat hij had gevonden wat hij zocht: ‘..Maar het
is een toer geweest deze demonstratieobjecten te vinden. Wel heb ik ze opzettelijk
gezocht, geleid door de overweging, dat als er boe's bestaan, er ook nog wel boe's
zouden bestaan in een volgend ontwikkelingsstadium, in de veronderstelde richting
van de aloude Friesche greidboerderij. Het zoeken door modderpoelen is toch
beloond..’33). De boerderij diende hierbij feitelijk niet meer als bron van nieuwe
31) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
32) Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-9-1927.
33) Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-9-1927.
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gegevens maar alleen nog als bewijsmateriaal en illustratie. In deze laatste fase van
het onderzoek in elke streek probeerde Uilkema bovendien zijn theorieën door middel
van archiefonderzoek te toetsen aan de tekeningen op oude landmeterskaarten.
Wanneer de kaarten zijn veronderstellingen over de vroegere situatie niet tegenspraken
en de mogelijke overgangsvorm ook in werkelijkheid was aangetroffen, dan was
daarmee voor hem de juistheid van zijn ideeën bewezen.
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De documentatie

Voorbeeld van door Uilkema vervaardigde, schematische lijntekening met uitsluitend plattegrond en
doorsnede (KU-285 te Harkema-Opeinde, Fr., schaal 1:400)

Bij bestudering van de chronologisch geordende lijst van door Uilkema
vervaardigde opmetingen valt in de eerste plaats op, hoe groot het aantal
documentaties was dat tijdens één enkele reis werd verricht. Wanneer de afspraken
daarvoor eenmaal waren gemaakt, dan werden in een tijdsbestek van minder dan een
week soms wel meer dan tien tekeningen vervaardigd, vaak twee of zelfs drie per
dag. In het voorjaar van 1920, bijvoorbeeld, deed Uilkema tijdens een bezoek aan
Noord-Holland tussen 24 en 28 mei de volgende opmetingen: op 24-5 één in
Venhuizen; op 25-5 twee in Assendelft; de dag erna twee in de Beemster, op 27-5
zelfs drie: één in Oostzaan en twee in Ilpendam. Op 28-5 besloot hij deze
indrukwekkende reeks met nog twee tekeningen in de Beemster. Een totaal van tien
documentaties in vijf dagen tijd!
Hierbij moet men vanzelfsprekend niet denken aan zulke uiterst gedetailleerde
opmetingen als tegenwoordig worden gemaakt voor bijvoorbeeld de SHBO, die haast
fotografisch nauwkeurig zijn en stuk voor stuk verscheidene weken werk vergen.
Uilkema's tekeningen waren zowel minder gedetailleerd als minder realistisch dan
deze. Ze hadden dan ook een heel ander uitgangspunt. Hem ging het niet zozeer om
de individuele geschiedenis van de boerderijen, alswel om het principe van de indeling
en de constructie van de gebouwen. Architectonische details waren daarbij amper
van belang. Zo staat van ramen en deuren bijvoorbeeld wel de situering en de functie
aangegeven maar niet de vorm.
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Foto, behorend bij opmeting KU-285

Geveltekeningen ontbreken vrijwel volledig, hun functie werd overgenomen door
de bij de opmetingen vervaardigde foto's. Alle voor Uilkema werkelijk belangrijke
gegevens konden in het grondplan en één constructiedoorsnede worden weergegeven;
wat in zijn ogen niet volstrekt essentieel was, werd weggelaten. De tekeningen geven
dientengevolge een uiterst gesimplificeerd beeld van de werkelijkheid en hebben
haast eerder een symboolfunctie, dan dat ze moeten worden beschouwd als een
realistische weergave. Deze globalere werkwijze betekende in de eerste plaats een
belangrijke vermindering van de hoeveelheid werk per documentatie. Daarnaast
maakte abstrahering van de vorm het mogelijk de opgemeten boerderijen later
onderling te vergelijken zonder daarbij te worden afgeleid door aardige maar niet
ter zake doende details. Uilkema zocht naar de essentie van elke boerderij.

De opmeting
Voor het maken van een documentatie werd om te beginnen het hele gebouw enkele
malen doorlopen, om een idee te krijgen van de indeling. Daarna werd de hoofdvorm
van boerderij en bijgebouwen in omtrek opgemeten en direct in de juiste verhoudingen
op het papier uitgezet. Bij een wat ingewikkelder complex maakte Uilkema eerst een
van geschreven maten voorzien overzichtsschetsje op de achterkant van het
veldwerkblad alvorens hij het geheel op schaal uittekende op de voorzijde. Tenslotte
werd de aldus verkregen plattegrondvorm verder ingevuld met muuropeningen,
interieurindeling en constructie. Slechts een enkele keer werd van deze werkwijze
afgeweken. Dan is aan het veldwerk te zien dat Uilkema op een willekeurige plaats
was begonnen te tekenen - een gedeelte van het complex valt dan buiten het papier.
In één geval bleek daarbij de voorkant van het woonhuis niet meer op het papier te
passen en dit gedeelte moest daardoor langs de bovenrand van de tekening worden
voltooid34). Bij een andere boerderij kwam een stuk van de uitgebouwde zijkamer op
de achterkant van het blad terecht35). Blijkbaar begon hij - typerend voor zijn
belangstelling - steeds aan de bedrijfskant te meten.
De opmeting zelf gebeurde uiterst globaal. Bij een boerderij met enkelvoudige
hoofdvorm werd de omtrek verkregen door één lange en één korte zijde op te meten
en met de aldus verkregen maten een rechthoek uit te zetten op het papier. De hoeken
werden daarbij voor het gemak op 90 graden aangehouden

34) Opmeting KU-25, uit Doldersum (Dr.).
35) Opmeting KU-14, uit Oldeberkoop (Fr.).
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en de lengte van de beide andere gevels werd dus gelijk aan de opgemeten

Veldwerktekening KU-285 van boerderij te Harkema-Opeinde; de linksboven op de plattegrond
zichtbare uitgebouwde zijkamer was een latere toevoeging en werd daarom door Uilkema op de
uiteindelijke lijntekening weggelaten

zijden. Dat dit een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid moest geven was
Uilkema natuurlijk bekend: ‘..Oude gebouwen hebben nooit rechte hoeken; als dit
wel het geval is, dan is zulks toeval. De muren geeren steeds eenigszins ten opzichte
van elkaar. De oude timmerlui (vaak de boeren zelf bouwden) werkten ruw. Hun
maten namen ze door het afpassen van treden of met hun voet. De greppels voor de
fundamenten van het gebouw groeven ze bij uitzondering evenwijdig aan elkaar, wat
betreft de lange zijden van het gebouw. En de greppels voor de dwarsmuren maakten
hiermee hoeken, die meer of minder van 90 graden afweken..’36). Hij besefte zeer
goed dat het negeren van deze zaken tot maatfouten moest leiden, maar accepteerde
dit uit praktische overwegingen. Voor zijn doeleinden was een gesimplificeerde
versie van de werkelijkheid even bruikbaar als een veel nauwkeuriger opmeting, die
echter wèl veel meer tijd zou kosten.
Wanneer de buitenvorm was opgezet, werden de plattegrondindeling, de plaats
van de gebintstijlen en de belangrijkste muuropeningen in de tekening ingeschetst.
Door de sterke vereenvoudiging van de grondvorm kon het niet anders of de invulling
moest hier en daar problemen geven: ‘..Gaat men nu de plaats van deuren en vensters
na aan de niet-gemetene zijden, dan vindt men steeds overschotten of tekorten.
Sommige afmetingen aan die zijden zullen dus iets afwijken van de werkelijkheid.
Zou zo'n gebouw worden nagemeten, dan vond de controleur fouten. Want het zou
al heel toevallig zijn, dat hij op dezelfde plaats begon te meten en geheel dezelfde
methode volgde..’37). En ook in het interieur werden de onregelmatigheden die nu
eenmaal in ieder oud gebouw voorkomen bewust weggelaten: ‘..Ook staan de stijlen
nooit in één lijn; op papier natuurlijk wèl. Zelfs de muren zijn meestal niet recht
verloopend, maar bochtig in hun grondlijn. En de vensters van hetzelfde vertrek tusschen de steen, want het kozijn wordt niet meegemeten - verschillen 2 - 10 cM. in
breedte, terwijl ze even breed bedoeld zijn. Het teekenen van de werkelijkheid is in
zulke gevallen hopeloos werk en de boer zou raar kijken, als één hem totaal onbekende
opmeter een paar dagen in z'n huis snuffelde..’38). In één geval was zelfs sprake van
het andere uiterste: ‘opmeting’ KU-103 werd door Uilkema uit het hoofd getekend,
36) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 6-11-1931.
37) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 6-11-1931.
38) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 6-11-1931.
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nadat hij het gebouw volgens eigen zeggen in niet meer dan twee minuten doorlopen
had39). Over de betrouwbaarheid van de resulterende plattegrond maakte hij op het
veldwerk de volgende kanttekening: ‘..Noot: Indeeling volkomen juist. Er kan een
kleine onnauwkeurigheid schuilen in de afmeting der standplaatsen en den paardenstal
- niet in de indeeling en het aantal daarvan..’. Het is duidelijk dat bij Uilkema's
opmetingen geen tot op de centimeter nauwkeurig beeld mag worden verwacht.
Een andere mogelijke bron van onnauwkeurigheden was het verwerken van
ongeverifieerde informatie. Zo kreeg de documentatie soms het karakter van een
reconstructie, wanneer op aanwijzing van de bewoners recente veranderingen aan
het gebouw werden weggelaten uit de tekening. Het veldwerk bevat dan opmerkingen
in de trant van ‘..heeft thans links vijf koevensters..’, of: ‘..potstal thans niet meer
aanwezig..’40), etc. Dergelijke informatie was uiteraard niet altijd door Uilkema te
controleren. En ook bij het uitwerken van de tekening gebruikte hij soms gegevens
die hij niet zelf had vastgelegd. Wanneer hij namelijk thuis ontdekte dat bepaalde
elementen die beslist aanwezig moesten zijn geweest in de tekening ontbraken, dan
probeerde hij die gegevens soms aan te vullen zonder daarvoor weer te hoeven reizen.
Hij zond de bewoners van de boerderij dan een schetsje dat na invulling van het
ontbrekende kon worden teruggestuurd. Meestal ging het hier om een enkel gegeven,
maar incidenteel moest nog een aanzienlijk deel van de opmeting op deze wijze
worden aangevuld. Deze mogelijkheid werd vooral benut wanneer het ging om veraf

39) Notitie op veldwerkblad KU-103, uit De Waal op Texel (N.-H.).
40) Respectievelijk opmetingen KU-242 uit Bruntinge en KU-241 uit Zuidvelde (Dr.).
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gelegen gebieden. Een paar van dergelijke brieven zijn bewaard gebleven. Ze geven
niet alleen een beeld van het soort vragen dat Uilkema in zo'n geval stelde, maar ook
van zijn vriendschappelijke contacten met de bewoners van door hem onderzochte
boerderijen41). Aan de eigenaar van een kleine gesloten hoeve in Tervoorst (L.),
waarvan de eerste opmeting wel uitzonderlijk onvolledig moet zijn geweest, schreef
hij bijvoorbeeld: ‘..Het was 9 of 10 september, toen ik het genoegen had eenigen tijd
met U te praten. Waarschijnlijk heeft U reeds gedacht nooit meer iets van mij te
zullen hooren. Een lichte ongesteldheid eerst, en overdrukke bezigheden daarna zijn
echter oorzaak geweest, dat mijn schrijven zoo lang uitbleef. Ik heb een paar foto's
voor U hierbij ingesloten. (...) Zou U voor mij wel een teekening willen maken van
het gebint tusschen keuken en opkamerke van uw huis? Ik heb dien plaats op den
plattegrond met x gemerkt. Daarom heb ik bij mijn teekening een stuk blanco
millimeterpapier ingesloten; mocht evenwel zoo'n teekening U te veel tijd kosten,
doe dan maar alsof ik het niet heb gevraagd. (...) Ik sluit hierbij ook in een papier,
waarop de plattegrond is geteekend en wel uit het hoofd. Daarvan ken ik de maten
niet precies meer; het is al zoo lang geleden42). Zou U nu op dien plattegrond wel de
juiste maten willen zetten? (...) Op die wijze kan ik dan een zuivere teekening maken,
een nieuwe. Zou U ten vierde met inkt op de plattegrond al de nog ontbrekende stijlen
willen plaatsen? (...) U ziet dus, dat ik U heel wat gevraagd heb, maar als U den tijd
kunt vinden mijn vragen te beantwoorden, dan zal ik U heel dankbaar zijn..’43). Op
een dergelijk verzoek werd meestal positief gereageerd. De betrouwbaarheid van de
aldus verkregen gegevens hing echter sterk af van de mate waarin de informanten
vertrouwd waren met het principe van een bouwkundige tekening.
Het opmeten van een (nog) niet door hem zelf onderzochte boerderij liet Uilkema
alleen bij hoge uitzondering over aan anderen44), zeker wanneer hij nog geen goed
beeld had van de streek als geheel ‘(..Aan Wiegersma schreef ik nog niet. Het kwam
mij bij enig nadenken vrij doelloos voor, hem aan het werk te zetten, terwijl ik nog
zoo weinig op Terschelling goed zag..’45)). Maar ook als dat laatste wel het geval was,
stelde hij zich zeer sceptisch op ten aanzien van de door anderen verzamelde
documentatie: ‘..Want restanten van vroegere vormen ontgaan de lui grif. U weet,
41) Van dergelijke brieven - of de antwoorden daarop - zijn verschillende voorbeelden bewaard
gebleven: B. Aantjes (Ottoland, Z.-H.) aan Uilkema, d.d. 17-10-1923; M. Daemen (Koumen,
L.) aan Uilkema, d.d. 15-1-1928; J. Nelissen (Schimmert, L.) aan Uilkema, d.d. 12-3-1928;
T.v.d. Kooij (Schipluiden, Z.-H.) aan Uilkema, d.d. 13-11-1928; e.a.
42) Deze plattegrond (KU-326) was door Uilkema al in 1927 haastig geschetst. Volgens een
latere aantekening op het veldwerk uit 1927 had hij de boerderij in september 1931 opnieuw
bezocht, bij welke gelegenheid het in de brief resulterende contact tot stand moet zijn gekomen
met de toen nieuwe bewoner van de boerderij. De schriftelijk verstrekte gegevens bleken in
dit geval echter onvoldoende te zijn, wat gezien de uitgebreidheid van de vragen niet
verwonderlijk was. Een jaar later zou hij hier daarom nogmaals terugkomen en een tweede
volledige opmetingstekening maken.
43) Uilkema aan J. Hamer, d.d. 10-11-1931.
44) Het veldwerk van opmeting KU-43 uit Wijde Wormer (N.-H.) bestaat uit een
reconstructietekening van een kort tevoren afgebroken boerderij. Deze tekening werd op
verzoek van Uilkema vervaardigd door de zoon van de boer, die het gebouw ook voor de
afbraak al eens voor zichzelf had getekend. Ook ontving Uilkema enkele opmetingstekeningen
uit Friesland en de Waddeneilanden: KU-31, KU-57, KU-299, KU-304, KU-351, KU-352
en KU-353. Uit Brabant ontving hij de plattegrond van KU-116.
45) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1917.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

dat in Friesland de heugenis aan het bestaan der oude greidboerderij verdwenen is,
terwijl toch de sporen zeer talrijk zijn. Zelf zien is het beste..’46). In een aantal gevallen
maakte hij bij wijze van veldwerk echter wel gebruik van ontwerptekeningen van
nieuwgebouwde boerderijen47); een paar andere lijntekeningen, tenslotte, zijn gebaseerd
op uit de archieven48)

46) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1917.
47) De volgende tekeningen zijn gebaseerd op bouwplannen: KU-1, KU-17, KU-52, KU-53,
KU-106, KU-158, KU-212, KU-217, KU-227, KU-232, KU-246, KU-250, KU-255, KU-275
en KU-276.
48) Tekening KU-373 is gebaseerd op een oude bouwkundige tekening van een Noord-Bevelandse
schuur, afkomstig uit het archief van de Kroon-domeinen te 's-Gravenhage. Tekening KU-305,
een perspectieftekening van de boerderij Goslinga-State te Hallum (Fr.), werd door Uilkema
gemaakt naar een pentekening uit 1861 (herkomst onbekend).
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of literatuur49) afkomstige afbeeldingen.
Bij gebruik van door anderen gemaakte plattegronden, hetzij opmeting hetzij
bouwplan, probeerde Uilkema meestal ook zelf nog even te gaan kijken bij de
betreffende boerderij, voor het maken van een foto en het controleren van de
tekening50). Waar hij dat nodig vond, maakte hij vervolgens nog een eigen schetsje,
ter aanvulling of correctie51). Dat dit controlesysteem echter niet waterdicht was,
bewijst een Groningse boerderij52), waar hij de beschikking had gekregen over de
ontwerptekening voor de uitbreiding van het oude bedrijfsgedeelte tot tweekapschuur.
Uit de foto's blijkt dat Uilkema hier wel degelijk zelf moet zijn geweest, maar een
recent bezoek ter plaatse bracht aan het licht dat in werkelijkheid een ander
constructieprincipe was toegepast dan op de tekening staat aangegeven. Het bouwplan
laat dekbalkgebinten zien, maar in werkelijkheid vond men hier ankerbalkgebinten
met zeer hoog geplaatste gebintbalk. Uilkema's lijntekening volgt het bouwplan.
Elders leidde het gebruik van bouwtekeningen tot maatfouten. Bij een nieuwe
boerderij waar de originele blauwdrukken eveneens nog aanwezig waren, liet de boer
de daarop vermelde afmetingen door Uilkema overnemen om hem het meetwerk te
besparen. Later bleek hem echter bij toeval dat de boerderij niet volgens opgave was
uitgevoerd, maar door een weinig scrupuleuze aannemer in werkelijkheid iets kleiner
was gebouwd dan was overeengekomen53).
En tenslotte gebeurden er natuurlijk de nodige ongelukken bij het documenteren.
Bij het opmeten gebruikte Uilkema bijvoorbeeld geen meetlint (wat ook niet mogelijk
is wanneer men zonder hulp moet opmeten) maar alleen een korte duimstok. Daardoor
kon het gebeuren dat hij zich, afgeleid door de gesprekken van de hem vergezellende
bewoners, vertèlde en dan op één meter teveel of te weinig uitkwam54). Eénmaal had
hij blijkbaar in het geheel geen meetgerei bij zich en moest hij zich behelpen met
een provisorische maatlat. De resulterende veldwerktekening, die niet erg nauwkeurig
kan zijn, draagt de notitie: ‘..Gemeten met 16- voets roede van hout, ca. 4.80 M..’55).
Andere keren leidde het hoge werktempo (en, vooral in het begin van het
onderzoek, wellicht ook het gebrek aan technische kennis) tot onnauwkeurigheden
49) Tekening KU-303 werd overgenomen uit GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland
(1907-1908), platenatlas, plaat XI, afb. 1, 2. Ook de plattegrond van KU-284 was al eerder
in een (Duitse) publikatie opgenomen: Das Bauernhaus im deutschen Reiche (1906). KU-169
is een boerderijtekening uit een artikel door Van der KOLK, Beschrijving van een
Vee-Boereplaats, uit het Magazijn van den Vaderlandschen Landbouw III, 1807), en KU-269
werd door Uilkema gekopieerd uit het werk van Le FRANCQ van BERKHEY, Natuurlijke
historie van Holland (1811).
50) Bijvoorbeeld opmeting KU-53, uit Hoorn, Terschelling. Op deze van architect C.A. Swart
verkregen bouwtekening noteerde Uilkema: ‘..Ben in deze geweest, 21 April '21..’.
51) Als aanvulling op het bouwplan van een boerderij uit Weesp (N.-H.), KU-158, maakte
Uilkema een schetsje van de achter de boerderij gelegen zesroedenberg en van de vrijstaande
schuur met varkensstallen en wagenberging. Van een eveneens nieuwgebouwde boerderij
uit de Haarlemmermeer (KU-255) maakte hij een gedeeltelijke opmeting, met het bijschrift:
‘..afwijking bij 't bouwen van het plan..’.
52) Opmeting KU-276, uit Bellingwolde (Gr.).
53) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 6-11-1931.
54) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 6-11-1931. Dit betrof onder meer opmeting KU-267, uit Hoog
Soeren (Gld.).
55) Opmeting KU-14, uit Oldeberkoop (Fr.).
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in de waarneming. Dit laatste kwam vooral tot uiting in de constructiedoorsnede,
waar dan bijvoorbeeld een nokgording werd getekend waar deze blijkens latere
opmetingen niet aanwezig was, of waar onduidelijkheid ontstond over de toegepaste
gebintconstructie. Zo bezocht Uilkema eens in het begin van zijn onderzoek in
gezelschap van Van Blom een boerderij in het Drentse Doldersum56), waar hij een
schets maakte van wat een tussenbalkgebint lijkt te zijn. Dezelfde tekening komt ook
voor in de daaropvolgende correspondentie, waarbij door Uilkema uitgebreide
theorieën werden opgezet over de mogelijke ontstaansgeschiedenis van dit gebinttype
met verlaagde gebintbalk. De verwondering die uit deze beschrijvingen spreekt, doet
vermoeden dat dit de eerste

56) Opmeting KU-25.
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maal was dat hij in aanraking kwam met een dergelijke constructie. Bij het in de
correspondentie opgenomen schetsje, waar evenals op de opmetingstekening geen
sprake was van een doorstekende ankerpen, staat over de houtverbinding nog
geschreven: ‘..Hier zal wel een geweldige spijker in de hoofdbalk gedreven zijn. Ik
heb vergeten dit op te merken..’57). De tekening toont duidelijk een tussenbalkgebint.
In de contacten tussen Uilkema en Van Blom zou deze constructie voorlopig de naam
dragen van ‘Doldersumsch gebint’, maar later worden betiteld als ‘Saksische
gebintconstructie’58). Die laatste term werd door hen echter ook wel gebruikt voor de
constructie mèt doorstekende pen, ofwel het ankerbalkgebint. En de verwarring werd
compleet toen Uilkema nog weer later een schetsje van een zuivere
ankerbalkconstructie karakteriseerde als ‘..een gebint, door U en mij eenmaal
aangeduid als het Doldersumsche..’59).

Schetsje van gebintconstructie in boerderij te Doldersum, in brief aan Van Blom, d.d. 18-6-1918

Om welk gebinttype ging het hier nu eigenlijk? De uitgewerkte tekening van de
Doldersumse opmeting maakt de zaak er niet veel duidelijker op; deze laat in
afwijking van het veldwerk een ankerbalkgebint zien. Van een andere opmeting uit
dezelfde gemeente bestaan zelfs twee versies: één mèt en één zonder ankerpennen!
Het meest waarschijnlijk is nog, dat het inderdaad om een ankerbalkconstructie ging,
waarvan Uilkema bij het eerste bezoek de details onvoldoende nauwkeurig had
opgenomen, afgeleid door het gezelschap van Van Blom of in verwarring gebracht
door het vele nieuwe en onbekende dat hij hier aantrof. Desondanks kan niet worden
uitgesloten dat hij hier wel degelijk bij toeval op een tussenbalkgebint kan zijn gestuit,
maar later aan de juistheid van deze waarneming ging twijfelen na opmeting van
grote aantallen van de veel algemener voorkomende ankerbalkgebinten. Dit soort
onduidelijkheden kwam vooral voor in de eerste jaren van het onderzoek60). Later
nam, door de vele verrichte opmetingen en intensieve observaties, Uilkema's ervaring
op constructief gebied sterk toe, waardoor dergelijke vergissingen, voor zover kon
worden nagegaan, verder uitbleven.
In verscheidene gevallen konden de opmetingstekeningen worden vergeleken met
latere, veel uitgebreidere documentaties61). Daarbij bleek dat zijn werk, ondanks de
57)
58)
59)
60)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-6-1918.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 23-10-1920.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-6-1921.
Iets dergelijks komt behalve bij de hier besproken voorbeelden KU-24 en KU-25 ook voor
bij de opmetingen KU-8, KU-15 en KU-95.
61) Een groot aantal van de door Uilkema opgemeten boerderijen werd na hem ook door anderen,
hetzij particulieren hetzij instellingen zoals musea, gemeenten, SHBO, etc., gedocumenteerd.
In de provincie Drenthe konden bijvoorbeeld 7 van de 29 opmetingen worden vergeleken
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sterke vereenvoudiging en de extreem korte tijd waarin elke opmeting zijn beslag
moest krijgen, vooral wat de plattegronden betreft in grote

met later werk; in Overijssel waren dit er 3 (van de 31), in Zeeland 4 (van de 25), etc. In
Noord-Holland werden zelfs 17 van de in totaal 38 hier vervaardigde tekeningen op deze
wijze gecontroleerd.
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lijnen verrassend nauwkeurig is. De indeling klopt volkomen, ramen en deuren staan
alle op de juiste plaats getekend en lijken redelijk goed van maat, evenals aantallen
stijlen, standplaatsen voor het vee etc. Zelfs de toegepaste materialen van de wanden
zijn correct in de tekening aangegeven. Alleen de details, de hoekverdraaiingen, de
onbedoelde maatafwijkingen en de door verval veroorzaakte vormveranderingen
ontbreken. Afgezien daarvan blijken ook bij bijzonder ingewikkelde plattegronden
de verschillen marginaal te zijn62). Vaak is de documentaire waarde van Uilkema's
tekeningen zelfs aanzienlijk hoger en geven zijn ruwe schetsen met hun vele
bijschriften meer informatie dan de uitgebreidere precisieopmetingen, waarbij iedere
bocht in het metselwerk wordt getoond maar aan de bedrijfskundige samenhang vaak
weinig of geen aandacht werd besteed.

De veldwerktekening
De opmetingsgegevens werden door Uilkema over het algemeen vastgelegd

Detail veldwerk KU-66, van boerderij te Oostzaan (N.-H.)

op millimeterpapier, waarop de situatie direct op schaal 1:100 kon worden
weergegeven. Elke plattegrond kreeg zo al in het veldwerk de juiste verhoudingen,
zodat de schetstekening direct bruikbaar was voor het onderzoek en de verschillende
plattegronden gemakkelijk konden worden vergeleken. Een minder plezierige
bijkomstigheid was dat de opmetingstekeningen, op een enkele na, geen geschreven
maten bevatten, wat bij de uitwerking lastig kon zijn. De tekening bevatte altijd de
plattegrond van de boerderij met eventuele bijgebouwen en meestal ook een
dwarsdoorsnede. Deze doorsnede werd bij voorkeur genomen over het
bedrijfsgedeelte, omdat daarin de gebintconstructie en vaak ook de stalindeling kon
worden getoond. De plattegronden van hoofd- en bijgebouwen werden direct in de
juiste situering getekend en ook losse elementen als mijten of bergen, mestvaalt, put
etc. werden op het erf op de juiste plaats aangegeven. Soms maakte Uilkema bij
wijze van uitzondering ook een detailschetsje van bijvoorbeeld het stalprofiel, een

62) Slechts in een enkel geval, waar de opgemeten boerderij een wel bijzonder onregelmatige
plattegrond bezat, geeft Uilkema's tekenmethode zelfs binnen de grenzen van zijn doelstelling
onaanvaardbaar grote verschillen. Dit is met name het geval bij opmeting KU-107 uit
Bergambacht (Z.-H.), een gebouw met niet één zelfs maar bij benadering rechte hoek.
Uilkema's plattegrond lijkt hier vrijwel niet meer op de werkelijke situatie.
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gedeelte van de constructie, of van onderdelen van de stookplaats63). Een enkele
opmeting bevat een ruw geschetst gevelaanzicht64), meestal wanneer van de boerderij
om de een of andere reden geen foto kon worden gemaakt. Daarnaast vindt men op
het veldwerk een groot aantal notities, die door Uilkema al opmetend (èn al pratend
met de boer) werden genoteerd voor eigen gebruik bij latere uitwerking van de
gegevens.

Detailschets van koestal op veldwerk KU-201 in boerderij te Hoogland (Utr.)

In de eerste plaats staat bovenaan het papier altijd het nummer van de opmeting
en de datum waarop deze werd vervaardigd, met daarnaast de naam van de boerderij,
haar eigenaar of bewoner en de plaatsnaam. Soms staat hier ook nog iets bij over de
datering van het gebouw of over haar historische ontwikkeling: ‘..gebouwd ± 1750,
afgebroken en herbouwd 1924..’; ‘..Boerderij van dhr. J. de Rooy te Dordrecht
(Dordtsche eiland), gebouwd 1662. De schuur was van hout tot 1872..’;
‘..Oud-Gietersch type, ± 1700..’65), etc. In de plattegrond staat steeds minimaal de
functie van iedere ruimte kort aangegeven: ‘..kamer..’, ‘..keuken..’, ‘..waschhoek..’,
‘..deel..’, ‘..schapenhok..’, etc. Vaak werd daarbij ook melding gemaakt van
materiaalgebruik of constructies, zoals ‘..leemen deel..’ of ‘..turfmuren in leem
gemetseld..’66), wat een zeer waardevolle aanvulling vormt, aangezien dit soort
gegevens niet uit de tekeningen valt af te lezen. Daar waar, vermoedelijk door
tijdgebrek, de getekende constructie-

63) Detailschetsjes zijn te vinden op onder meer opmetingen KU-14, KU-74, KU-80, KU-82,
KU-91, KU-95, KU-102, KU-104, KU-123, KU-161, KU-197, KU-201, KU-220, KU-224,
KU-238, KU-243, KU-259, en KU-262.
64) Een schetsje van één van de gevels is te vinden op de opmetingen KU-42, KU-176, KU-279,
KU-295 en KU-371.
65) Respectievelijk opmetingen KU-247 uit Wilnis (Utr.), KU-202 uit Dordrecht (Z.-H.) en
KU-183 uit Giethoorn, (Ov.).
66) Respectievelijk opmetingen KU-225 uit Gilze (N.-Br.) en KU-170 uit Surhuisterveen (Fr.).
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doorsnede achterwege bleef, bevat het veldwerk vrijwel altijd notities als ‘..gebint
Friesch..’ of ‘..gebint Saksisch..’, waarmee respectievelijk een dekbalken een
ankerbalkconstructie werd bedoeld.

Veldwerk van opmeting KU-75 te Aam (Gld.)

Bij de meeste opmetingen zijn aan deze basisgegevens echter nog allerlei
uitvoeriger opmerkingen of beschrijvingen toegevoegd, die een beter begrip van de
boerderij als bedrijfsgebouw mogelijk maken of uitgebreider ingaan op de
aangetroffen materialen en constructies. Ook wordt regelmatig melding gemaakt van
de aangetroffen bouwsporen in houtconstructie of metselwerk en hun mogelijke
betekenis voor de bouwgeschiedenis van de boerderij67). Andere notities

Schetsje van voorgevel van los hoes te Enteresch (Ov.) op veldwerk KU-42

67) Op deze categorie gegevens zal nader worden ingegaan bij de bespreking van het gebouw
als bron van historische informatie.
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geven informatie over allerlei functionele en bedrijfskundige aspecten zoals omvang,
samenstelling en functioneren van het bedrijf68). Daarbij komen de meest uiteenlopende
zaken aan de orde, zoals de plaats waar de verschillende akkerbouwprodukten werden
opgeslagen, de wijze van aanbinding van het vee, mestbewaring, omvang van de
veestapel, de methode van zuivelproduktie, etc. Een paar voorbeelden:
‘..Op deze boerderij wordt sedert 50 jaar gemaakt: in den zomer Leidsche kaas
en Delftsche boter (nog). In den winter werd boter gemaakt, geen kaas. De taptemelk
werd verkocht. Thans gaat de melk in de winter geheel naar de fabriek..’;

68) Van de in totaal bijna 340 door Uilkema zelf vervaardigde opmetingen (waarbij door anderen
verzameld materiaal, bouwtekeningen en archivalia dus buiten beschouwing blijven) bevat
meer dan 70% dergelijke aanvullende informatie. In het hoofdstuk over brongebruik zal
nader worden ingegaan op de inhoud van dergelijke aantekeningen.
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‘..Waar 40 à 50 koeien worden gemolken zijn twee hooibergen. Eén berg is voldoende

Detailschets van kapconstructie op veldwerk KU-161 te Wartena (Fr.)

op een boerderij van 25 à 30 koeien..’; ‘..twee of drie maal per week drie karren
plaggen (graszoden en heiplaggen) in den potstal. De mest uit de potstal kwam eerst
alle drie à vier weken buiten op een hoop, op de “missum” achter de staldeur (of
ter zijde) want dan was de stal vol. Als het mest moest zijn voor het weiland, dan
haalde men aarde uit de akker en die kwam op de potstal. Deze “weimest” werd op
de hoop vijf of zes keer verwerkt, om ze kort te krijgen, en in 't voorjaar op 't land
gebracht. In de herfst kwam de roggemest op 't bouwland. De helft van 't land had
toen rogge..’; ‘..Koeien driemaal daags gemolken, nl.: 's morgens om zes uur, 's
middags om halftwaalf, 's avonds om zeven uur. (...) Regel: 's zomers staat het vee
's nachts ook op stal. Voor 't melken worden ze steeds in den stal gehaald gedurende
den zomer. 's Winters staat het vee natuurlijk steeds op stal. Overal is dat zoo in
Limburg, alleen langs de Maas blijven ze 's zomers steeds in de weide, overdag en
's nachts..’69).
Sommige veldwerkbladen bevatten zelfs complete theorieën over de
bouwgeschiedenis van het onderzochte object, de ontwikkeling van het betreffende
type, of gegevens die de hele streek betreffen:
‘..Het geheel bestond vroeger uit het woonhuis, waarachter koestal en schaapsstal,

Perspectiefschetsje van de aansluiting van de draagconstructie op wand en dakvoet, op veldwerk
KU-102 van boerderij te Pijnacker (Z.-H.)

met een evenwidig daarnaast gelegen schuur. Deze beide gebouwen waren slechts
verbonden - ter plaatse waar zich nu de paardenstal en twee kamers bevinden - door
een kleine paardenstal, die ter weerszijden ± 1 M. tusschenruimte liet..’; ‘..Conclusie:
In N.-Holland (het oude land) heeft zich hetzelfde proces afgespeeld als in
69) Respectievelijk opmetingen KU-102 uit Pijnacker (Z.H.), KU-104 uit Schipluiden (Z.H.),
KU-347 uit Oisterwijk (N.-Br.) en KU-86 uit Baarlo (L.)
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Z.O.-Friesland. Het verdiepingsgebint is verdrongen door het Friesche..’, of: ‘..Een
boerderij op het Dordtsche eiland bestaat uit vier gebouwen (de oude) nl.: 1)
woonhuis met schuur, 2) wagenkeet, 3) “zomerhuis”, met daaraan verbonden een
“bakkeet” of “stookkeet”, 4) een varkenshok..’70).
Andere aantekeningen (misschien zelfs het grootste aantal) geven de plaatselijke
termen voor bedrijfskundige of constructieve onderdelen; in de doorsnede staat soms
bij elke balk de streekbenaming genoteerd. Daarnaast vindt men nog allerlei
incidentele notities betreffende adressen of kenmerken van mogelijk interessante
boerderijen elders, waarop Uilkema tijdens de opmeting door de bewoners werd
geattendeerd of die hij op weg naar zijn opmeetobject toevallig was tegengekomen:
‘..Verdugt heeft hier een boerenhuis (zeer oud) gekend, waar de schoorsteen zat
aan de voorgevel, ter weerszijden twee ramen..’ of: ‘..Op 3 Oct. '23 te Dongen een
sedert 1916 verbeterden stal gezien. Het huis is het geëvolutioneerde Br.-huis, dus
langgeveltype van Gallée en was dit reeds voor 100 jaar..’71).
En tenslotte dienden de opmerkingen op het veldwerk een enkele maal als
geheugensteuntje voor de onderzoeker (‘..Aan deze doorsnede ontbreekt nog de
schaapskooi. Naderhand opnieuw naar toe..’; ‘..Nog fotografeeren en de
verbindingsconstructie van oude en nieuwe schuur teekenen..’) of zelfs als
boodschappenlijstje (‘..chocolade meenemen..’)72).

Detail veldwerk KU-90, van boerderij te Blerik (N.-Br.)

Al deze aantekeningen die voorzien van schetsjes en pijlen, in allerlei richtingen
geschreven, kriskras door elkaar staan, geven het veldwerk een vrolijk chaotisch en
soms zelfs uitgesproken decoratief aanzien.

De lijntekening
De uitwerking van het veldwerk tot lijntekening gebeurde over het algemeen pas
lang na de opmeting, in de volgende winter of soms zelfs pas na jaren. De afwezigheid
van geschreven maten maakte controle op fouten achteraf vrijwel onmogelijk; bij de
uitwerking was Uilkema volkomen afhankelijk van het ter plaatse al dan niet goed
getelde aantal hokjes op het millimeterpapier. Als dat klopte, kon de tekening gewoon
op dezelfde grootte worden overgenomen
70) Respectievelijk opmetingen KU-88 uit Reuver (L.), KU-192 uit Middelie (N.-H.) en KU-202
uit Dordrecht (Z.-H.).
71) Respectievelijk opmetingen KU-109 uit Groot-Ammers (Z.-H.) en KU-225 uit Gilze (N.-Br.).
72) Respectievelijk opmetingen KU-77 uit Hoog Buurlo (Gld.), KU-4 uit Rijsberkampen (Fr.)
en KU-7 uit Makkinga (Fr.).
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voor een exacte schaal 1:100. Aan de bij strijklicht zichtbare, langs een lineaal
ingekraste lijnen op sommige veldwerkbladen is te zien dat Uilkema de afbeeldingen
in veel gevallen met behulp van doorslagpapier overzette op het witte papier. De
tekening hoefde dan alleen nog maar met inkt te worden overgetrokken. Desondanks
was de uitwerking van de documentatie - zeker voor Uilkema, die aanvankelijk nog
amper tekenervaring bezat - een enorme klus: ‘..elke teekening - als ik ze in handen
heb - eischt een volle dag reeds om ze in het net uit te werken..’73).

Lijntekening KU-75 van gedeelte van boerderijcomplex te Aam (Gld.), met verscheidene bijgebouwen
(schaal 1:400)

Dat hij al dit werk zelf moest doen, kwam niet alleen door geldgebrek maar ook
doordat de notatie op het veldwerk zo uitermate persoonlijk was dat hij er alleen zelf
nog uit wijs kon worden. Alleen bij het inkten kon hulp worden gebruikt, ‘..nadat ik
ze natuurlijk zelf vooraf van de minuten in potlood had gebracht; dit laatste kan een
ander niet doen wijl de constructies mij alleen bekend zijn, en ook de bijzonderheden
van het origineel, dat soms haastig op papier is geworpen..’74). Toch had het zelf
uitwerken van de tekeningen ook een positieve kant, namelijk dat hierdoor de
kennismaking met de (soms al lang geleden opgemeten) objecten werd vernieuwd.
Helaas maakten de met zoveel moeite verzorgde lijntekeningen maar een povere
indruk op degenen die het onderzoek begeleidden. Bij besprekingen over de
uiteindelijke uitgave overwoog men zelfs serieus alle tekeningen door een
bouwkundige te laten overmaken omdat ze niet professioneel genoeg zouden zijn
voor publikatie. Inderdaad wijken Uilkema's uitgewerkte plattegronden nogal af van
gewone bouwkundige tekeningen. Vooral de wanden zijn vaak absurd zwaar getekend
(vrijwel alle buitenmuren zouden bij de gegeven schaal meer dan een halve meter
dik zijn), balklagen zijn niet aangegeven, bij ramen en deuren ontbreekt de
gebruikelijke detaillering. Ook kan men de originele

73) Uilkema aan Van Blom, d.d. 5-10-1922.
74) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 6-11-1931.
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Dezelfde lijntekening sterk verkleind; indeling en muuropeningen blijven zelfs op postzegelformaat
nog duidelijk herkenbaar

tekeningen op schaal 1:100 niet erg decoratief noemen; de lijnvoering is hard en
zwaar en de afbeeldingen hebben niets meer van de speelse charme van het veldwerk.
Alles tezamen zou men hier op het eerste gezicht dus geneigd zijn de kritiek van de
commissie te onderschrijven. Op die mening komt men echter snel terug wanneer
de tekeningen fotografisch worden verkleind! Dán pas blijkt hun werkelijke waarde
èn de bedoeling die Uilkema moet hebben gehad met zijn manier van tekenen: in
tegenstelling tot normale bouwkundige tekeningen kan men namelijk deze
plattegronden vrijwel onbeperkt verkleinen zonder dat ze hun zeggingskracht
verliezen. Op minder dan postzegelformaat
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is de essentie van de plattegrondindeling zonder moeite af te lezen en kan men zelfs
het verschil tussen ramen en deuren nog zien! Uilkema moet bij het maken van zijn
lijntekeningen van het begin af aan rekening hebben gehouden met de beperkingen
die een latere verkleining van de plattegronden ten behoeve van publikatie met zich
mee zou brengen.
Ook in andere opzichten week hij, waar dat in zijn ogen nodig was, zonder

Door Uilkema vervaardigde legenda met de betekenis van de door hem gebruikte symbolen voor de
verschillende typen muuropeningen (Uit: Het ontstaan der huistypen in Nederland, 1933)

aarzelen van de gebruikelijke tekenmethoden af. Zo ontwierp hij voor de
muuropeningen in de plattegronden een eigen symbooltaal, waarmee vorm en functie
in één oogopslag duidelijk zouden zijn. Door deze op verschillende manieren aan te
geven (met enkele of dubbele lijn, gestippeld, etc.) konden deuren worden
onderscheiden van ramen, mestluiken van kelderraampjes, etc. Het afwijken van de
gangbare stijl, wat hem van de kant van de Commissie zoveel kritiek opleverde, was
hier niet het resultaat van onwetendheid maar integendeel een weloverwogen keuze,
zoals Uilkema eens verontwaardigd uiteenzette: ‘..De heer Meijburg, bouwkundige,
had dus niets van de bedoeling mijner plattegrondjes begrepen! Ik antwoordde
daarom, dat ik evenals elke dorpstimmerman wist, op welke manier vaklieden deuren,
vensters enz. voorstelden, maar dat, wijl hier de teekening zooveel mogelijk moet
zeggen om den tekst te ontlasten, van de gangbare methode moest worden afgeweken.
In het voorbericht zou zulks nader worden verklaard en de gebruikte aanduidingen
met voorbeelden verhelderd. Deuren, waardoor ook personen passeeren dienden
o.a. anders te worden voorgesteld dan deuren uitsluitend bestemd voor de passage
van vee, naar buiten brengen van mest, of binnen brengen van hooi of graan..’75).

Schuurdeuren in boerderij te Vasse (Ov.)
75) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 5-11-1931.
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In tegenstelling tot het rijk van opmerkingen en bijschriften voorziene veldwerk
ontbreekt tenslotte bij de het grootste gedeelte van de uitgewerkte plattegronden76)
iedere tekst. Vooral de afwezigheid van functieaanduidingen voor de verschillende
ruimten betekent een sterke vermindering van de gebruikswaarde van de tekeningen.
Zoals echter ook blijkt uit de afbeeldingen in de door hem zelf verzorgde
stenciluitgave is het nooit Uilkema's bedoeling geweest dat deze plattegronden zouden
worden bekeken zonder verklarende tekst of symbolen: ‘..De tekst is juist een
beschrijving van het materiaal, dat echter zonder tekst

76) Alleen die lijntekeningen die door Uilkema zelf werden gepubliceerd in zijn Friese artikelen
of in zijn boek uit 1916 zijn voorzien van ingeschreven functie-aanduidingen.
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weer waardeloos is..’77). Het ontbreken van de bijschriften op de originele
lijntekeningen komt dan ook alleen doordat hij met het toevoegen hiervan wilde
wachten totdat bekend zou zijn op welke schaal de plattegronden in de uiteindelijke
uitgave zouden worden afgedrukt. Dan kon de lettergrootte op de tekeningen zo
worden gekozen dat deze ook in de verkleining nog goed te lezen was. De tekst, in
de vorm van letters of cijfers met bijbehorende legenda, zou op iedere tekening
afzonderlijk moeten worden aangebracht met behulp van stalen stempels. Door het
voortijdig afbreken van het werk is het daar niet meer van gekomen. De notities op
de bijbehorende veldwerkbladen maken het echter ook nu nog mogelijk voor elke
plattegrond de functie van de verschillende ruimten te achterhalen.

Zijgevel van boerderij te Achterland, Z.-H. (KU-109)

Fotografie
Een belangrijk hulpmiddel bij Uilkema's documentatiewerk was de fotografie, een
medium waarvan hij een ruim en goed gebruik heeft gemaakt. Voor zijn
boerderij-onderzoek maakte hij een groot aantal opnamen, die zowel vanuit technisch,
documentair als artistiek oogpunt bezien over het algemeen van bijzonder hoge
kwaliteit zijn. Voor Uilkema waren deze foto's onmisbaar als aanvulling op zijn in
architectonisch opzicht zo summiere documentatietekeningen; ze dienden als het
ware als het ‘gezicht’ bij de opmetingen. Dit was een buitengewoon efficiënte manier
van documenteren; het meest tijdrovende werk (meten en tekenen) werd beperkt tot
waar dat strikt noodzakelijk was, bij plattegrond en doorsnede. De gevelindeling en
bouwmassa kon men even goed aflezen van een foto, die echter veel minder tijd en
energie kostte.
Ook bij het latere archiefonderzoek bewees de fotografie goede diensten. Uilkema,
die er al snel achter kwam dat overtekenen onbegonnen werk was, maakte honderden
foto's van landmeterskaarten, details hiervan, oude prenten en tekeningen en een
enkele maal ook van documenten als pachtcontracten of koopaktes van boerderijen.
Voor het fotograferen van deze archiefstukken werd hem gedurende een aantal jaren
77) Uilkema aan Van Gulik, d.d. 6-11-1931.
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(tot 1928) een ruimte beschikbaar gesteld in het Leeuwarder Rijksarchief, waar men
de elektrische voorzieningen bezat voor de aansluiting van fotolampen. De
geselecteerde archivalia werden, waar mogelijk, op verzoek ook vanuit andere
archieven hierheen gezonden om te worden gefotografeerd.
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In totaal maakte Uilkema voor zijn boerderij-onderzoek circa 3100 foto's, waarvan
ongeveer 2250 in het veld. De vervaardiging van al dit materiaal kostte veel
inspanning en tijd. De gebruikte apparatuur was zwaar, onhandzaam en technisch
niet erg geavanceerd. Weersomstandigheden hadden een onvoorspelbare invloed op
de belichting en de benodigde glasplaten waren kwetsbaar en duur. Van maar raak
knippen kon dan ook geen enkele sprake zijn; aan de foto's is af te lezen dat ze een
degelijke voorbereiding hebben gevergd. Om financiële redenen was ook bij de
selectie van de te fotograferen objecten grote terughoudendheid geboden: ‘..Ook is
het niet aan te raden van alles wat op 't eerste gezicht interessant lijkt, een kiek te
nemen, omdat het later blijkt, dat men elders hetzelfde vindt in meer demonstratieve
vorm..’78). En na al deze moeite gebeurde het dan nog vaak dat bij het ontwikkelen
thuis moest worden geconstateerd dat de foto's waren mislukt, bijvoorbeeld door
overbelichting of door te hoge temperatuur. Dan zat er niets anders op dan weer terug
te gaan naar de veelal afgelegen boerderijen, om de opname over te maken. Om dit
te voorkomen, werd in 1921 een reis-ontwikkelset voor glasnegatieven aangeschaft,
wat zeer efficiënt bleek te werken: ‘..Blijkt het dat een opname mislukt is, dan kan
ik de foto dadelijk overdoen. Dit bespaart tijd en dus meteen geld en arbeid..’79).
In een later stadium van het onderzoek werden door Uilkema ook alle door hem
vervaardigde opmetingstekeningen fotografisch vastgelegd. De ruimte in het archief
stond toen echter al niet meer tot zijn beschikking en dit werk moest dus thuis
gebeuren. Dat leverde heel wat problemen op. De tekeningen moesten hier namelijk,
door gebrek aan voorzieningen, bij daglicht worden gefotografeerd. De opstelling
van de apparatuur in de huiskamer kostte veel tijd en moest

Overzichtsfoto van boerderijcomplex te Bruntinge, Dr. (KU-138)

voortdurend worden bijgesteld, al naar gelang de stand van de zon, om voldoende
licht te krijgen. Zelfs in het meest gunstige geval bleek de hoeveelheid licht nog niet
constant en de belichtingstijd moest empirisch worden bepaald: ‘..Dàn komen er
wolken, dàn breekt de zon door, dàn staat er niets op de plaat na tien minuten, dàn
is die zwart na drie minuten..’80). Er waren hierbij zoveel mislukte foto's, dat hij voor
het vastleggen van circa 350 plattegronden meer dan 2000 vel fotopapier nodig had.
De in het veld vervaardigde boerderijfoto's kunnen naar opzet in drie categorieën
worden ingedeeld: overzichtsfoto's van het gehele complex, foto's van een enkel
gebouw of een gedeelte daarvan en detailopnamen. Het merendeel van de foto's werd
gemaakt met de bedoeling een totaalbeeld te geven van

78) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-9-1920.
79) Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1921.
80) Uilkema aan Van Blom, d.d. 26-3-1931.
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Hoofdgebouw van boerderij te Orvelte (Dr.)

het complex en zoveel mogelijk van de boerderij te laten zien. Ze zijn daarom over
het algemeen genomen op vrij grote afstand van de boerderij. Daarbij werd overigens
niet iedere kant vastgelegd; de foto's geven meestal het complex alleen vanuit één
richting te zien. Het ging hierbij niet zozeer om de gevelaanzichten alswel om massa
en hoofdopzet. Alleen bij zeer interessante complexen werden meer opnamen gemaakt.
Waar sprake was van deelopnamen werden uitsluitend de voor Uilkema belangrijkste
onderdelen van de boerderij vastgelegd, wat meestal neerkwam op de achterkant van
het gebouw, de bedrijfsruimte met de deeldeuren. Alleen wanneer de situering van
de boerderij een foto van de achterzijde van het complex onmogelijk maakte, of
wanneer aan het woongedeelte iets bijzonders te zien was, werd ook dit speciaal
gefotografeerd. Daarbij speelden architectonisch-esthetische begrippen echter amper
een rol; het ging hier niet om mooi of lelijk maar om het vastleggen van een bepaalde
ontwikkelingsfase. Echte detailopnamen werden alleen bij hoge uitzondering gemaakt,
bijvoorbeeld waar sprake was van een zeldzame constructiewijze, bouwsporen,
afweertekens, of van bijzonder materiaalgebruik.

Hooiluik in boerderij te Noordwijk aan Zee (Z.-H.)

Wat het onderwerp betreft, bestrijken de foto's een zeer breed scala aan landelijke
bouwkunst. Alle delen van het land en vrijwel alle boerderijvormen zijn
vertegenwoordigd. De foto's tonen zowel oude als nieuwe boerderijen,
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Welvarende, grote kophalsrompboerderij te Rauwerd (Fr.)

Kleine boerderij te Eestrum (Fr.)

Keuterij te Eestrum (Fr.)
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Plaggenhut te Houtigehage (Fr.)

samengestelde complexen en enkelvoudige gebouwen, grote welvarende bedrijven
en armetierige keuterijtjes. Daarnaast bestaat een niet gering deel van de collecte uit
foto's van landarbeiderswoningen en plaggenhutten. Maar in tegenstelling tot andere
onderzoekers die in de eerste helft van deze eeuw de huisvesting van de sociale
onderlagen van de bevolking vastlegden, had Uilkema's belangstelling hiervoor geen
maatschappelijke achtergrond. Plaggenhutten etc. waren voor hem hoofdzakelijk
interessant vanuit bouwhistorisch oogpunt. In de vaak uiterst eenvoudige constructies
hoopte hij aanwijzingen te vinden voor primitieve bouwvormen die in meer
welvarende omstandigheden verloren waren gegaan. Om dezelfde reden zijn ook de
bijgebouwen ruim vertegenwoordigd. Veel foto's hebben schuren, schaapskooien,
karloodsen, kapbergen, puthuisjes, zomerwoningen en bakhuizen als onderwerp.
Verder bevat de collectie verscheidene foto's van boerderijen in staat van aanbouw,
verbouw of afbraak. Hiermee kon namelijk op eenvoudige wijze een kijkje worden
geboden op gebinten of kapconstructie zonder dat binnen hoefde te worden
gefotografeerd, wat moeilijk was in verband met de behchting. Interieurfoto's bleven
mede om deze reden op een enkele uitzondering na beperkt tot de stalinrichting, die
Uilkema's speciale belangstelling had.

Afbraak van boerderij te Oud-Schoonebeek (Dr.)
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Vijfroedenberg bij boerderij te Hall (Gld.)

Put op erf van boerderij te Garderen (Gld.)

Rosmolen (karnmolen) bij boerderij te Heteren (Gld.)

Bakhuisje met uitgebouwde bakoven bij Zeeuwse boerderij (plaats onbekend)
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Paardestal in boerderij te Goënga (Fr.)
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Gebruik van lemen bakoventje op erf van boerderij te Borger (KU-146)

Een andere groep foto's laat tenslotte iets zien van zijn interesse in het boerenbedrijf
zelfs81): boerenwagens, het opladen van een voer hooi, het bouwen van een graanmijt,
het gebruik van diverse gereedschappen, etc. Een bijzonder aardige serie opnamen
uit Drenthe82) toont hoe daar in een eenvoudig lemen buitenoventje brood werd
gebakken. Het hele proces werd van stap tot stap vastgelegd, van het opstoken van
het oventje met takkenbossen tot het eruit halen van het brood.
Dergelijke bedrijfsopnamen onderscheiden zich door de getoonde actie echter
sterk van het merendeel van Uilkema's werk, dat juist wordt gekenmerkt door een
sfeer van verstilling. Niet dat de door hem gefotografeerde boerderijen er verlaten
uitzien: op veel van zijn foto's komen wel mensen voor. Naast of voor de boerderij
staan de bewoners met kinderen en personeel naar de fotograaf te kijken. Maar er
wordt geen poging gedaan een indruk te wekken van ‘natuurlijk’ bezig zijn; ernstig
blikt men recht in de lens. Behalve maat en schaal geeft dit de afbeeldingen ook een
sociale en temporele achtergrond; kleding en attributen plaatsen de opname in zijn
tijd en laten iets zien van de status en welvaart van de eigenaars. De grootte van het
huishouden en soms ook de sociale verhoudingen zijn uit het groepsportret af te
lezen.
Het meest opvallende aan deze foto's is echter de enorme intensiteit die ze uitstralen.
Méér dan in het werk van tijdgenoten en boerderij-onderzoekers na hem, lijkt in
Uilkema's foto's tot uiting te komen dat de vastgelegde situatie - hoewel op dat
moment nog volop realiteit - met het sluiten van de lens definitief tot het verleden
behoorde. Uilkema documenteerde een wereld die al bijna voorbij was - een agrarische
samenleving op de drempel van de moderne tijd.
81) Dit materiaal maakt slechts een klein gedeelte uit van de bij de Stichting Historisch
Boerderijonderzoek ondergebrachte collectie. Het grootste deel van Uilkema's lanbouwkundige
materiaal berust bij de Fryske Akademy.
82) Opmeting KU-146, uit Borger (Dr.).
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Rechterpagina boven: boerderij te Kleine Geest (Fr.); de boer en boerin staan breeduit vooraan op de
foto, het personeel staat bescheiden op de achtergrond

Rechterpagina onder: boerderij te Bruntinge, Dr. (KU-242)
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Brongebruik
De door Uilkema gebruikte gegevens waren afkomstig uit vier verschillende soorten
bronnen, die binnen zijn onderzoek elk een geheel eigen plaats innamen: de boerderij
zelf, mondelinge informatie, archivalia en literatuur. Zowel de hoeveelheid gegevens
die hij aan deze bronnen ontleende als de waarde die hij aan elk érvan hechtte, liepen
sterk uiteen. Strikt genomen kunnen niet eens alle vier categorieën hier volledig als
‘bron van informatie’ worden beschouwd in die zin dat zij werkelijk een rol speelden
in de theorievorming. Sommige elementen (vooral uit de beide laatstgenoemde
categorieën) werden pas gebruikt toen het eigenlijke onderzoek al grotendeels was
afgerond. Zij kregen dan de functie van toetssteen voor de eerder gevormde theorieën,
of werden alleen nog maar gebruikt als illustratiemateriaal. Omdat een dergelijke
benadering van de onderzoeksgegevens vanzelfsprekend van invloed moet zijn
geweest op de resultaten van de studie, lijkt het zinvol de verschillende bronnen en
hun rol in het onderzoek nader onder de loep te nemen.

Het gebouw als bron
De voornaamste bron van informatie voor Uilkema's onderzoek is zonder enige
twijfel de boerderij zelf geweest. Kwantitatief gezien, was verreweg het grootste
deel van de gegevens die hij in zijn onderzoek betrok afkomstig van

Achtergevel met staldeur van boerderij te Scharnegoutum (Fr.)
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eigen waarnemingen aan de gebouwen. In de loop van het onderzoek, over een
periode van ongeveer vijftien jaar, werden door hem enige duizenden boerderijen,
verspreid over het hele land, bezocht. Vele legde hij fotografisch vast en bijna
vierhonderd werden uitgebreid gedocumenteerd en opgemeten. Daarnaast kende
Uilkema, zoals hij herhaaldelijk benadrukte, ook de allerhoogste waarde toe aan de
gegevens die hij uit deze bron verkreeg. Zo stelde hij eens, sprekend over een ander
deel van het onderzoek, de archiefstudie: ‘..Inderdaad is dit deel der studie zeer
interessant, doch het staat wel vast dat het materiaal nog aanwezig in de vorm van
oude gebouwen op het land vertegenwoordigd, van het gróótste belang is, zooals ik
altijd reeds vermoedde..’83).
Uilkema meende bovendien dat alle voor het boerderij-onderzoek benodigde
gegevens uiteindelijk nog in de bestaande gebouwen zelf terug te vinden waren: ‘..De
ervaring leert, dat oude vormen - en deze moeten de beslissing brengen - een taai
leven bezitten en tevens dat elke evolutievorm element van den stamvorm bewaart..’84).
Het probleem was alleen de juiste objecten te traceren. Had men die eenmaal
gevonden, dan zou het hele verloop van de boerderij-ontwikkeling daaruit kunnen
worden afgelezen. Hij was ervan overtuigd dat de restanten van oude vormen of
voorgaande ontwikkelingsfasen altijd wel ergens zouden zijn bewaard gebleven, in
‘onaanzienlijke’ bijgebouwen, op afgelegen plaatsen waar men minder aan allerlei
invloeden van buitenaf was blootgesteld of daar, waar de situering van de boerderij
de oudste oplossing tot de meest efficiënte maakte85). Hierbij dient men te bedenken
dat in de jaren 1920-1930 de landbouwmechanisatie weliswaar al in opkomst was,
maar dat de voor oude boerderijen zo desastreuze schaalvergroting nog niet had
toegeslagen. Er moet toen, vergeleken bij de huidige tijd, op boerderijgebied nog
veel waardevols te vinden zijn geweest.
Wat voor soort gegevens Uilkema aan de boerderij zelf ontleende, is het beste af te
lezen uit de notities die hij tijdens zijn documentatiewerk maakte op de
veldwerktekeningen.

Detail veldwerk KU-197, met deel van bedrijfsruimte van boerderij te Eemnes-Buiten (Utr.)
83) Uilkema aan Van Blom, d.d. 26-3-1931.
84) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1921-1922.
85) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-11-1926.
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In de eerste plaats waren dit gegevens over de indeling en het functioneren van
de boerderij, zowel in het heden als (voor zover dit vast te stellen was) in het verleden.
Daarbij werd door Uilkema verreweg de meeste aandacht besteed aan het
bedrijfsgedeelte: de plaats van de oogstopslag, de stalindeling en de werkruimten.
Op vrijwel elke opmeting vindt men vermeldingen als: ‘..Op het gearceerde deel
dus overal rogge op de grond. Haver in de schop of tevens in mijten. Met rogge is
de schuur gewoonlijk al vol..’; ‘..over de dorschvloer vroeger een zolder; dorschvloer
thans stal..’; ‘..een pompbak was hier niet. Vroeger stond een houten pomp bij x,
daar was toen een straatje en geen stal (dus soort van pompstraat). De karn stond
in de koestal. Hier op de deel werd ook de kaas gemaakt..’, of ‘..potstal, diep 1,25
M.; nu hoog, dus thans staan de koeien op een stoep. Alles zeer diep geweest en zeer
vochtig..’86).
Opvallend veel van deze notities betreffen de rundveestal, een onderwerp dat ook
vóór het begin van het landelijke onderzoeksproject al zijn bijzondere belangstelling
had. Daarbij werd in het algemeen de vraag naar het ‘hoe’ en ‘wat’ bij Uilkema
meestal direct gevolgd door ‘waarom?’. De opmerkingen op het veldwerk hebben
primair ten doel een beter begrip van de boerderij als bedrijfsgebouw mogelijk te
maken:
‘..Vroeger kwam op de stalzolder alleen hooi, thans door 't snelle afdorschen van
't graan grootendeels stroo..’; ‘..Hier geen zoutkamer en geen kelder. Voor zoutkamer
diende de plaats waar nu paardenstal is. In de zomer namelijk alleen gekaasd, van
Mei tot October. De melk werd 's winters op een andere wijze van de hand gedaan.
Hier dus ook geen karn..’; ‘..dit schot staat hier om de koestal daar af te sluiten,
opdat het bovengedeelte van de stal warmer wordt, met het

86) Respectievelijk opmetingen KU-297 uit Lierop (N.-Br.), KU-260 uit Zoetermeer (Z.-H.),
KU-247 uit Wilnis (Utr.) en KU-332 uit Leg (IV.-Br.).
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Koestal met pomp in boerderij te Akkrum (Fr.)

oog op het daar staande mestvee..’87), etc.
Tevens werd gelet op eventuele wijzigingen in de bedrijfsvoering, die van invloed
konden zijn geweest op de bouwkundige ontwikkeling van de boerderij: ‘..Deze
kelder later bijgebouwd, natuurlijk toen de dorschvloer verwijderd was en het
teeltbedrijf koeboerderij werd..’; ‘..Dit is vroeger “teeltbedrijf” geweest, thans
“koeboerderij”. De dorschvloer is thans wagenschuur..’; ‘..Berg. Eigenlijk
graanbergen. 't Hooi is later bijgekomen. Alleen vee thans, vroeger meer bouw..’;
‘..Ontstaan uit het Noord-Overijsselsche Zuiderzeetype, door aanpassing aan het
graslandbedrijf..’88).
Deze sterk bedrijfstechnisch gerichte interesse kan gedeeltelijk worden verklaard uit
Uilkema's achtergrond als boerenzoon en landbouwonderwijzer. Daarnaast
weerspiegelde dit ook zijn visie op het boerderij-onderzoek: anders dan veel van zijn
tijdgenoten beschouwde hij de boerderij primair als bedrijfsgebouw. De opmerking
die hij in dit verband eens maakte over Gallée is veelzeggend: ‘..Met Gallée ben ik
nu aardig vertrouwd; mij frappeert het hoe vreemd hij altid heeft gestaan tegenover
het boerenhuis. Hij heeft het nooit leeren zien als een bedrijfsgebouw..’89). Voor
Uilkema stond bij het historisch boerderij-onderzoek het bedrijf centraal. Hij was
ervan overtuigd dat elke bouwkundige verandering aan de boerderij primair een
bedrijfstechnische oorzaak moest hebben gehad. Ieder ontwikkelingsstadium moest
bovendien logisch in elkaar hebben gezeten voor de bedrijfsuitoefening. Wanneer
dat allemaal klopte, vielen alle stukjes van de legpuzzel op de goede plaats, zoals
bijvoorbeeld bij de volgende redenering: ‘..De zolder verstikte, het hooi werd muf
en schimmelig, in de berg bleef het beter. Het leggen der dichte zolders is dus oorzaak
dat het hooi in de bergen werd gebracht. De koude stal met de voorheen half open
zolders is verder oorzaak dat de zolders dicht werden gemaakt; dan was bovendien
de hooiberging groter. De evolutiegang was hier derhalve deze: 1. Oud type met
hooiberging en open zolder, 2. De zolder wordt dichtgemaakt, daardoor wordt de
87) Respectievelijk opmetingen KU-313 uit Naaldwijk (Z.-H.), KU-191 uit Purmer (N.-H.) en
KU-202 uit Dordrecht (Z.-H.).
88) Respectievelijk opmetingen KU-254 uit Noordwijkerhout (Z.-H.), KU-259 uit Rijswijk
(Z.-H.), KU-253 uit De Lier (Z.-H.) en KU-234 uit Duin (Ov.).
89) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1921.
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hooiberging grooter en het vee productiever door minder warmteverlies, 3. Het hooi
bederft en gaat naar buiten, achter het huis 4. Nu wordt de veeopstelling veranderd.
Het voederen uit de berg achter de stal is veel gemakkelijker langs de voorgang, als
de koeien met de koppen naar den voorgang zijn gericht..’90).

90) Opmeting KU-258, uit Noordwijkerhout (Z.-H.).
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De gedachte dat ieder ontwikkelingsstadium van de boerderij in principe een sluitende
bedrijfstechnische logica moest hebben gehad, was ook van invloed op Uilkema's
benadering van het gebouw als bron van gegevens. Een als onlogisch of onpraktisch
ervaren indeling kon dan namelijk een indicatie zijn van latere wijzigingen, zelfs als
hiervan thans geen andere sporen meer zichtbaar waren. In de onderzochte boerderijen
werd daarom steeds de situering van de verschillende bedrijfsonderdelen (werkruimte
- stal - tasruimte - dorsvloer) ten opzichte van elkaar kritisch bekeken: ‘..Aanwijzingen
(...) als de plaats van het hooivak, dat onveranderlijk boven in die schuur (= in het
aan de woning grenzende deel) gelegen is, - een plaats, die thans beslist irrationeel
moet worden geacht met het oog op de voedering van het vee -, die thans niet meer
voorgeschreven wordt door het plan dier schuur, waar elk vak even gemakkelijk
bereikbaar is langs de schuurreed -, een plaats, die vermoedens wekt van een
daarachter verscholen traditie en die denken doet aan een stadium, waarin de
inrichting der schuur haar wèl voorschreef..’91). Soms durfde Uilkema het zelfs aan
om alleen op basis van een dergelijke bedrijfstechnische inconsequentie uitspraken
te doen over de vroegere situatie: ‘..De woning staat los; ze is oorspronkelijk aan
het huis verbonden geweest. Het bewijs is de plaatsing van de karnmolen in de schuur
bij i en het karnhuis bij y, terwijl de kelder in het huis was. De boerin klaagde zeer
over de ongerieflijkheid van deze toestand bij de zuivelbereiding..’92).
Over de woonfunctie van de boerderij staat op het veldwerk heel wat minder

Detail veldwerk KU-98, met deel van woongedeelte van boerderij te Twisk (N.-H.)

informatie. Meestal blijft het hier bij enkele uiterst korte en zakelijke mededelingen
over het gebruik of de inrichting van de ruimten: ‘..zitkamer, 's winters gebruikt..’;
‘..melkkelder onder de beste kamer en slaapkamer..’; ‘..bedsteden, daartusschen
kleine porseleinkast..’; ‘..waschkamer, rek met borden langs de muur..’93), etc. Soms
werd daar nog iets aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld: ‘..Te Giethoorn hebben de
huizen nooit een gang achter de voordeur; men valt dus met de deur in huis..’;
‘..Heerd, gevloerd met kleine kwartssteentjes, het deel waarin 1822 is gelegd (met
zwarte steentjes nl.) is nieuw. (...) Boven de heerd liggen planken zwart van het roet
(...) a en a is de oorspronkelijke plaats van de kisten vroeger gebruikt voor het bergen
van de beste kleeren, de zondagsche - trouwjas van de man, doodshemd, linnen..’,
of: ‘..Hier is loodrecht tegen de muur de “middagtafel” bevestigd. Deze geeft plaats
91) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
92) Opmeting KU-210, uit Oud-Beijerland (Z.-H.).
93) Respectievelijk opmetingen KU-89 uit Wanssum (L.), idem, KU-15 uit Nuil (Dr.) en KU-41,
uit Enter (Ov.).
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voor 11 man en wordt bij het eten neergeklapt - draait dus met het eene eind aan de
muur..’94).
Dergelijke uitgebreidere aantekeningen over de woonfunctie zijn echter meer
uitzondering dan regel. Alleen aan de stookplaats werd hier in verhouding veel
aandacht besteed, waarbij woon- en bedrijfsaspecten werden afgewisseld met meer
bouwtechnische informatie:
‘..waterfornuis, hoog 1 M., met stookgat eronder. Boven het waterfornuis is het
gat waar de bakoven wordt gestookt..’; ‘..den “hardbalk” 1.60 M. boven den vloer,
vuurketel met haal, open vuur, lampegat..’; ‘..hier bevindt zich in de zolder den
“spekwieme”; losse planken in de zolder, daarop een balk, hieraan het spek..’; ‘..Een
schoorsteen is niet aanwezig; zolder, gebinten en het riet over de slieten is bedekt
met een dikke zwarte roetlaag. In de zolder is geen luik voor het wegtrekken van de
rook. 's Zomers rookt het vaak, 's winters valt het mee..’; ‘..Aan de balk hangt de
wendezule; haal met tandwiel en kruk - dit is modern..’, of ‘..De sopketel is thans
een kookketel, een ketel dus, waaronder gestookt kan worden, die men ook overal
kan plaatsen. S = tegenwoordige plaats van den sopketel. Vroeger stond die bij S1,
waar hij heen werd gereden met het ketelwagentje, nadat hij gestookt werd bij de
schouw bij S2..’95), etc.

94) Respectievelijk opmetingen KU-181 uit Giethoorn, KU-128 uit Notter en KU-133 uit Tilligte
(alle uit Ov.).
95) Respectievelijk opmetingen KU-253 uit De Lier (Z.-H.), KU-345 uit Moergestel (N.-Br.),
KU-289 uit Fochtelo (Fr.), KU-40 uit Enterbroek (Ov.), KU-133 uit Tilligte (Ov.) en KU-225
uit Gilze (N.-Br).
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Op de eventuele maatschappelijke achtergronden van de woonhuisontwikkeling

Voorhuis van boerderij te Menaldum (Fr.)

ging Uilkema slechts bij hoge uitzondering in. De veldwerktekeningen geven hiervan
maar een paar voorbeelden: ‘..Nieuwe bouworde: schuur en woning gescheiden. (...)
De woning wordt een soort villa. (...) Gebouwd: 1887, in een tijd, toen het streven
opkwam koewasem uit het woonhuis te weren, en gescheiden van het personeel te
leven..’; ‘..deze kamer later vergroot, ten behoeve van de ouders van de vrouw, die
buiten het bedrijf gingen..’96), en nog één of twee andere. Ook in een aantekenboek
staan incidenteel notities die op de woonsituatie betrekking hebben, zoals: ‘..Dit
dwarshuis heeft zich ontwikkeld uit het huis “onder één dak”. De oorzaak was
behoefte aan meer kamerruimte of luxe (huwbare dochter aan den man te brengen).
Eerst werd het huis naar één zijde vergroot, toen ook aan de andere..’97). Bij
bestudering van de boerderij werd het woongedeelte door Uilkema niet vergeten,
maar het had duidelijk minder zijn belangstelling. De invloed die hij toekende aan
woonaspecten als stimulerende factor bij de boerderij-ontwikkeling viel vrijwel in
het niet bij die van de bedrijfstechnische kant.
Behalve aan de indeling en het gebruik van het gebouw besteedde Uilkema ook veel
aandacht aan specifiek bouwtechnische onderwerpen. Verrassend veel zelfs, wanneer
in aanmerking wordt genomen dat hij geen bouwkundige achtergrond had. Meer dan
veertig procent van de veldwerktekeningen bevat naast de gebruikelijke
constructiedoorsnede nog min of meer uitgebreide aanvullende notities op het
bouwkundige vlak. Daarin komen allerlei aspecten aan de orde: wandconstructies,
de opbouw van de zogenaamde waterzolders98), de constructie van de gesloten
zoldering in de woongedeelten en van de halfopen stalzolders waarop het hooi werd
geborgen, de diverse aangetroffen kapconstructies, de opbouw van de stalruimte,
etc. Enkele voorbeelden:
‘..Wand van riet, zonder grondmuur; op den grond ligt een paal, waarop de
muurpalen

96) Respectievelijk opmetingen KU-58 uit Venhuizen (N.-H.) en KU-114 uit Arriën (Ov.).
97) UILKEMA, Notitieboek Gelderland.
98) Stalzolder, waarop in geval van overstroming het vee in veiligheid kin worden gebracht.
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Constructiedetail op veldwerk KU-259, van boerderij te Rijswijk (Z.-H.)

rusten. a = stijltjes, b = latten. Op deze ligt het riet; dit wordt bevestigd door van
buiten zichtbare “leegroeden”, die met teenen aan de achter het riet liggende latten
worden verbonden. Het riet zit dus tusschen latten en “leegroeden” geklemd..’;
‘..Over dit stalgedeelte ligt de waterzolder, gesteund door 13 tilbalken, zeer zwaar,
rusten achter op de muurplaat en voor op een dikke balk langs de stijlen; 1 dM.
achter en boven den knieboom (voorkant goot) ligt de stalrij waar de koestaken zijn
bevestigd..’; ‘..De planken van het huis lagen van balk tot balk, dus in lengterichting
van het huis (dus als slieten), onder elke naad lag vaak een “kinderbalkje” ter
versterking. Dit kinderbalkje was een weinig in de balk ingelaten. De latere zolders
waren anders geconstrueerd..’; ‘..b-b-b-b geen gebintstijlen: daaroverheen ligt een
balk c-c, waarop de kolders99) rusten. Deze kolders zijn bedekt met een rietwerk, dat
als zoldering de dichte “hooitil” vormt. Deze til van gevlochten rietwerk is even
sterk en vlak als een planken zolder (tegenwoordig gebruikt men hier planken voor
het timmeren van de til). Op de til wordt hooi gestapeld..’; ‘..Typisch kapgebint,
schaarspant met gordingen gedragen door haanhouten - de spantbenen staan hier
niet op de balk, maar zijn tegen de balk gespijkerd..’; ‘..In het nieuwste gedeelte
achter de dorschdeel zitten “gorringen”. Het voorste deel heeft “scheerings”. Ze
loopen schuin van draaghout naar de kattebalk om de spanten steun te geven tegen
winddruk in lengterichting van het huis. Scheerings met houten pinnen aan de
balken..’;

Zijgevel van hooischuur bij boerderij te Wachtum (Dr.), met zeer gevarieerd materiaalgebruik:
baksteen, beleemd vlechtwerk en stro

‘..Standplaatsen 40 cM. boven den bodem der grup; grup 35 cM. breed; achtergang
1.20 M. breed. Knieboom hoog 20 cM., smal, van boven afgerond. Aan de stalzijde
wordt de aarde aangestampt tot aan de bovenkant van de knieboom..’100).
Vrijwel iedere opmeting bevat bovendien aantekeningen over de toegepaste
99) Streekterm voor stalliggers.
100) Respectievelijk opmetingen KU-110 uit Gemert (N.-Br.), KU-229 uit Lage Giessen (Z.-H.),
KU-192 uit Middelie (N.-H.), KU-109 uit Groot-Ammers (Z.-H.), KU-225 uit Gilze (N.-Br.),
KU-289 uit Fochtelo (Fr.) en KU-104 uit Schipluiden (Z.-H.).
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Strowand van schuur bij boerderij te Geesteren (Ov.)

bouwmaterialen. De teksten zijn hier onder te verdelen in korte, feitelijke
mededelingen en in min of meer uitgebreide beschrijvingen. Onder de eerste groep
vallen korte opmerkingen als: ‘..deel gevloerd met Bentheimer steen..’, of: ‘..alle
gebinten zijn van eikenhout..’101). Elders wordt bovendien nader ingegaan op de wijze
waarop de materialen waren verwerkt:
‘..Zongebakken steen. Dit is steen van leem, die tot steen is gevormd en in de zon
is gelegd. De zijmuren bestaan uit zongebakken steen, de gevels uit gebakken steen.
Alleen de fundamenten van de “zongebakkensteen-muren” zijn van gebakken steen..’;
‘..De houtgebakken steen is hier gemetseld met leem en dan gevoegd met een laagje
kalk. De zongebakken steen is daarentegen gemetseld met leem zonder laagje kalk..’;
‘..Geplafonneerde zolder: ribben liggen haaks op de balken, op de ribben planken.
Aan de onderzijde is de zolder met leem geplafonneerd.

Onbeleemde vlechtwerkwand van schuur bij boerderij te Archem (Ov.)

In de slaapkamer van de knecht is deze zolder weer gewit..’; ‘..Steenen met daarop
plaat, dan vitsel. Dit vitsel is niet de echte. Dit is rechtopstaand stroo, tusschen
horizontale latten geklemd en met kalk besmeerd. Het echte is vlechtwerk, de takken
besmeerd met leem en dan gewit..’, of: ‘..Gevel bestaande beneden uit “spitten” (=
plaggen) in de vorm van baksteenen, gevoegd met leem en “besmieten” met leem.
Het leem is op enige plaatsen nog aanwezig, maar voor het grootste deel weggespoeld
door de regen..’102).
Ondanks het grote aantal van dergelijke vermeldingen bleef het hier echter meestal
bij een eenvoudige constatering, zonder dat daaraan conclusies werden verbonden
over de grote lijnen van de boerderij-ontwikkeling.
De ware aandacht op bouwkundig gebied ging bij Uilkema uit naar de draagconstructie
van de boerderij, het gebintwerk. Hij was er namelijk van overtuigd dat de
ontwikkeling van de gebinten een belangrijke rol had gespeeld bij de totstandkoming
van de huidige boerderijtypen. Als zodanig zouden deze dus ook van belang zijn
voor de determinering van de verschillende huisgroepen.
101) Respectievelijk opmetingen KU-335 uit Lattrop (Ov.) en KU-83 uit Linne (L.).
102) Respectievelijk opmetingen KU-87 uit Blerick, KU-90 uit Blerick en KU-86 uit Baarlo (alle
uit L.), KU-332 uit Leg (N.-Br.) en KU-170 uit Surhuisterveen (Fr.).
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Constructie met dekbalkgebinten van in aanbouw zijnde schuur te Augustinusga (Fr.)

Veldwerk KU-206A, met doorsnedeschets van ankerbalkconstructie in vierbeukige boerderij te
Numansdorp (Z.-H.)

Door middel van notities of doorsnedetekeningen werd daarom van bijna iedere
opgemeten boerderij ook het gebinttype vastgelegd. Ook in de correspondentie
kwamen de aangetroffen constructies regelmatig aan de orde in lange discussies over
de ontstaansgeschiedenis van de verschillende gebinttypen. Als niet-bouwkundige
kon Uilkema hier, vooral in de eerste jaren van
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zijn onderzoek, ongehinderd door een overmaat aan technische kennis, vaak tot helaas
vaak onjuiste, maar altijd uiterst opmerkelijke en onorthodoxe theorieën komen. Bij
een vergelijking tussen het onder meer op Ameland voorkomende dekbalkgebint
(met de gebintbalk over de kop van de stijlen) en het door hem voor het eerst in het
Drentse Doldersum waargenomen trekbalkgebint (met de gebintbalk op een lager
niveau tussen de stijlen, zoals bij het ankerbalkgebint) schreef hij bijvoorbeeld:
‘..Eerst de gebintenconstructie! Het gebint bewijst, dat het Amelandsche en
Doldersumsche huis afstammen van één oervorm. Men kan dit echter zeggen van
alle huistypen waarvan het gebint den grondslag vormt. Het zou interessant en leerrijk
zijn te weten op welke deelen van den aardbol deze typen voorkomen. Oervorm neem
ik hier in de meest ruime beteekenis. Er kunnen overgangsvormen liggen tusschen
oervorm Doldersum en oervorm Ameland. 't Doldersumsche kan ook direct afstammen
van 't Amelandsche, eerder dan omgekeerd. (...) Wat ik weet is dit: de Friesche
gebinten (= Amelandsche) zijn de oorspronkelijke. Waarom? De eenvoudiger
constructie bewijst dit. De laatste eischen een veel hoogere techniek, geven aanleiding
tot een ramp als ze niet deugdelijk zijn geconstrueerd (ineenstorting der schuur als
de hoofdbalk uit de stijlen glipt)..’103).
In de daaropvolgende jaren zou hij veel tijd besteden aan het zoeken naar de verloren
gegane oervormen van het gebint. Deze meende hij vooral te kunnen vinden in de
meest primitieve behuizingen die er op dat moment nog bestonden, de plaggenhutten.
Uiteindelijk zou hij in een Zeeuws schuurtje een constructie aantreffen die hij enige
tijd beschouwde als de gezochte oervorm: een tweebeukige hut met nokbalkdragers.
Naar aanleiding van deze vondst die sterk op zijn fantasie werkte, stortte hij zich vol
enthousiasme in allerlei wilde theorieën en schreef lange brieven vol tekeningetjes
aan Van Blom om de door hem uitgedachte ontwikkelingsgang toe te lichten: ‘..Toen
mijn vorige brief verzonden was, kwam me te binnen dat ik U niet alles had verteld
over het door mij ontdekte gebint. Dit bestaat uit één rechtopstaande paal, loodrecht
onder den nok van het gebouw. (...) Ik zou deze willen noemen primair gebint of
oergebint (welke naam dunkt U het beste?) Eenige, hoeveel doet er niet toe, van deze
primaire gebinten vormen het geraamte van het huis. De plattegrond van zoo'n huis
ziet er dus zóó uit: (...) Zoo'n stijl heeft alzoo vier karbeels; twee liggen in
lengterichting van het gebouw en ondersteunen dus den over de koppen der palen
loopende nokspar en twee liggen in de breedtedoorsnede en ondersteunen de sparren,
die van de nokspar loopen naar de lage wanden..’104).

Het door Uilkema ontdekte ‘oergebint’ met nokstijl, in dwarsdoorsnede, langsdoorsnede en perspectief
(schetsjes in brief aan Van Blom, d.d. 10-10-1922)

Uit deze constructie, zo betoogde hij vervolgens, kon nu op uiterst eenvoudige
wijze een trekbalkconstructie ontstaan: ‘..Nu doet zich iets zeer eigenaardigs voor!
De nokspar ligt hier over de kop van de stijlen! En in het door mij nog steeds als
Saksisch gebint betitelde gebint der niet-Friesche huizen ligt het draaghout, dat in
103) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1918.
104) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
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de lengterichting van het gebouw loopt, immers ook over de kop der stijlen. (...) Het
ligt alzoo voor de hand, 't is zelfs volkomen logisch, om te veronderstellen, dat het
Saksische gebint uit twee primaire gebinten is ontstaan. Maar hoe? Misschien doordat
twee naast elkander liggende gebouwen met zoo'n primair gebint tezamen onder één
dak zijn gebracht, met het doel een grootere, d.w.z. breedere woning te scheppen.
(...) Als nu de rechtopstaande gebintpalen van twee dergelijke huizen of tenten twee
aan twee door twee iets lager dan de
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Illustratie van de wijze waarop uit twee evenwijdige nokstijlconstructies door paarsgewijze verbinding
van de naast elkaar gelegen rokstijlen een driebeukige opzet met ankerbalkgebinten zou kunnen zijn
ontstaan (schetsjes in brief aan Van Blom, d.d. 10-10-1922)

kop der palen liggende dwarsbalken verbonden worden, dan is met een kleine
verplaatsing van de karbeels het nieuwe volkomen gebint klaar, en wel het
Saksische...’105).
Als deze redenering klopte, moest dus het trekbalkgebint het eerste ‘volkomen’
gebint zijn geweest. Dit had tot gevolg dat Uilkema zijn oorspronkelijke
veronderstelling, namelijk dat het dekbalkgebint ouder was, moest herzien. Dit laatste
zou dan op zijn beurt uit de ankerbalkconstructie moeten zijn ontstaan. Ook hiervoor
vond hij aanwijzingen in de gebouwen. In de Brabantse boerderijen werd namelijk
het oude ankerbalkgebint vrijwel overal vervangen door een constructie met over de
stijlen lopende, in de muur opgelegde balken:
‘..Kan nu uit het Saksische gebint het Friesche ontstaan? Ja! Ik heb dit in
Noord-Brabant gezien! Daar zie ik het Saksische gebint plaats maken voor het vrijwel
Friesche (...) Eerst wordt het gebint voor de helft Friesch, aan één zijde namelijk,
aldus: (schetsje). Ik ben dus voorloopig geneigd om aan te nemen dat de gang van
zaken deze is: 1. het oorspronkelijk gebint is het éénstijlig gebint, 2. daaruit ontstond
het Saksische gebint, 3. daaruit moet zijn ontstaan, of kan zijn ontstaan, het Friesche
gebint. In ieder geval, deze volgorde kan bestaan in den gebintenontwikkeling. Een
andere volgorde is buitengesloten; uit 1 kan niet 3 ontstaan! Bovendien, uit gebint
3 vormt geen boer ter wereld het thans als dwaas en onpractisch beschouwde gebint
2. Gebint 2 schiep alleen de mogelijkheid het huis met gebint 1 te verbreeden en had
dus aanvankelijk raison, maar moest verdwijnen omdat gebint 3 het meest rationeel
is, in ieder geval tot aan den tijd, waarin steen als bouwmateriaal een voorname rol
ging spelen. Limburg is waarschijnlijk van het Saksische gebint direct overgegaan
tot een constructie waarbij de balk over de hooge steenen zijmuren van het gebouw
werd gelegd en de stijlen slechts een rol gingen vervullen als tusschengeplaatste
hulpstijlen. De eigenlijke stijlfunctie is daar door de zijmuren, dik en hoog, verzwaard
105) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
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door beeren, ter plaatse waar de stijlen behoorden te staan, overgenomen. Maar
wat is het onverwachte resultaat van deze redeneering? Deze, dat het “Friesche”
gebint een hoogeren cultuurvorm vertegenwoordigt dan het Saksische. Eens dacht
ik er anders over, U weet het!..’106). Deze eindconclusie moet de Fries in hem veel
genoegen hebben gedaan.

Illustratie van de wijze waarop uit een ankerbalkconstructie een dekbalkconstructie kan ontstaan
(schetsjes in brief aan Van Blom, d.d. 10-10-1922)

Dergelijke aan een enkele vondst ontleende constructietheorieën waren meestal
geen lang leven beschoren. Eén volgende ontdekking kon het hele fragiele bouwsel
van de redenering weer even snel onderuit halen en tot nieuwe, minstens zo kleurrijke
speculaties leiden. Deze speelse en open benadering van de gegevens hangt
ontegenzeggelijk samen met Uilkema's niet-bouwkundige achtergrond. In wezen
moest hij bij het begin van zijn boerderij-onderzoek zijn constructieve kennis nog
vrijwel vanaf de grond opbouwen. Dit proces, dat met vallen en opstaan verliep,
komt ook in de documentaties tot uiting. Zo kwam hij soms tot merkwaardige
conclusies, zoals: ‘..Opmerking verdient de omstandigheid dat in enkele zeer oude
schuren geen nokspar aanwezig is; ze is dan naar beneden gevallen..’107). Inderdaad
ontbreekt bij oudere zelfdragende sporenkappen de nokgording. Dit heeft echter niets
te maken met verval van de constructie, maar uitsluitend met het feit dat dit element
in de oudste sporenkappen nog niet werd toegepast. Uilkema's uitspraak getuigt hier
zowel van

106) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
107) UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 10.
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zijn vermogen tot observeren als van zijn gebrek aan bouwkundige kennis. Andere
keren beschreef hij algemeen bekende en veelvoorkomende constructies alsof hij ze
zelf zojuist had ontdekt - wat vanuit zijn standpunt bezien natuurlijk inderdaad het
geval was108).

Bouwsporen in het metselwerk van voorgevel van boerderij te Gilze (N.-Br.)

Bij zijn onderzoek van de oudere boerderijen besteedde hij ook veel aandacht

Doorsnedeschets van vóórmalig ankerbalkgebint in boerderij te Schipluiden, Z.-H. (KU-330)

aan bouwsporen waaruit kon worden afgeleid hoe de boerderij er in een voorgaand
stadium had uitgezien. Hij lette daarbij op onregelmatigheden in metselwerk en
houtconstructie en op eventueel hergebruikt materiaal. Zeker één op de vijf
opmetingen bevat aantekeningen als:
‘..andere steen, namelijk rood. (...) A1 en A2 zijn dichtgemetselde koevensters,
welke dus bewijzen dat de muur waarin ze zich bevinden eenmaal buitenmuur was.
(...) b = bergroeden, m = molenroeden, b1 = bergroede, waarvan het onderste deel
vergaan was; dit deel is gelascht met een nieuw stuk molenroede..’; ‘..De muur x-y
is 2 M. omhooggebracht om een inrij in deze schuur te brengen. Daartoe is op het
draaghout (het oorspronkelijke) een stuk stijl geplaatst van ± 1 M. Daarop is een
nieuw draaghout gelegd. Een “slaper” is toen aan deze dakzijde aangebracht naast
het oorspronkelijke kapgebint; dat bleef bestaan, en een nieuwe gording h werd op
deze slaper gelegd..’; ‘..Bij c-c-c-c hebben de
108) Zie bijvoorbeeld Uilkema's beschrijving van de kapconstructie met dekbalkjuk, in hoofdstuk
7.7, over het verloop van het onderzoek in de provincie Gelderland.
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Hergebruikte bergroede in constructie van boerderij te Nes, Fr. (KU-164)

stijlen gestaan; de oorspronkelijke stijlen zijn onder de balk afgezaagd. Het bovenstuk
van de oude stijl staat dus op de balk, die nu rust op de nieuwe stijlen d-d-d-d..’;
‘..Dit stuk ± 1890 onder het schuurdak gebracht. Bij c-d zit nog het geteerde schut
van de vroegere blokschuur tot aan de balk toe..’; ‘..Oorspronkelijk bestonden bij
dit huis alle muren uit horden. In de muurplaten zijn bij y nog de gaten te zien waar
de loodrechte stokken van de “horden” in hebben gestaan. Het vlechtwerk werd
besmeerd met klei. (...) Het gebint a-b stond vroeger in de gevel van de voorkamer.
Vandaar de gaten van de horden die in deze balk zijn aangeduid. In het midden van
de balk, waar de stijl x toen stond, ontbreken dan ook de gaten..’; ‘..Later weer een
gebint erbij gebouwd; a zijn de bergroeden van een vroegere zesroedenberg..’109),
etc.
In veel gevallen werden dergelijke gegevens gebruikt om tot een reconstructie

109) Respectievelijk opmetingen KU-161 uit Wartena (Fr.), KU-209 uit Nieuw-Beijerland (Z.-H.),
KU-328 uit Maasdijk (Z.-H.), KU-290 uit Broek (Fr.), KU-289 uit Fochtelo (Fr.) en KU-205
uit Zuid-Beijerland (Z.-H.).
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van de oorspronkelijke toestand te komen. Daarbij nam Uilkema vrijwel altijd aan
dat de hergebruikte onderdelen ook tevoren steeds op hetzelfde erf hadden dienst
gedaan. Nergens blijkt dat hij de mogelijkheid open hield in een dergelijk geval te
maken te kunnen hebben met van elders afkomstig, tweedehands materiaal. Overigens
werden bouwsporen en aanwijzingen voor hergebruik van bouwmaterialen
voornamelijk genoteerd waar ze mogelijk relevant waren voor de grote lijnen van
de boerderij-ontwikkeling. In de individuele objectgeschiedenis was hij in principe
maar weinig geïnteresseerd, wat zich ook uit, in het vrijwel ontbreken van
architectonische of kunsthistorische gegevens in de documentatie. Alleen waar
dergelijke aspecten ook in volkskundig of typologisch opzicht interessant lijken,
bijvoorbeeld in het geval van uileborden of geveltoptekens, of waar ze kunnen dienen
voor de datering van een gebouw, vinden we hierover in Uilkema's werk enige
informatie.
Ook de situering van de gebouwen werd door Uilkema in het onderzoek betrokken.

Boerderijcomplex te Ter Aa, Utr. (KU-248), met aanduiding van erfbegrenzing door middel van sloot
(schaal 1:800)

Op elke opmeting staat de globale erfsituatie weergegeven, doordat de verschillende
gebouwen in de juiste positie ten opzichte van elkaar en op de juiste onderlinge
afstand werden getekend. Indeling van het erf in de zin van beplanting en gebruik
(moestuin, boomgaard, etc.) vindt men in deze documentaties op een enkele
uitzondering na niet terug, maar wel staan zaken als mestvaalten, putten, drinkbakken
of -vijvers voor het vee, etc. op de tekening aangegeven. Gegevens over de situering
van de gebouwen in relatie tot de doorgemaakte ontwikkeling van het complex vindt
men vrijwel alleen in de uiteindelijke teksten; vermoedelijk begon dit aspect van het
onderzoek pas een rol te spelen tijdens de uitwerking van de gegevens. Slechts een
enkele keer kreeg dit onderwerp al direct tijdens de documentatie veel aandacht. Dit
gebeurde alleen wanneer het verband tussen bedrijfsgebouw en omgeving extreem
duidelijk was, bijvoorbeeld bij vaarboerderijen, kasteelhoeven, vloedschuren en bij
de Drentse boo's, die een geïntegreerd deel van hun omgeving vormden. Een paar
Limburgse opmetingen bevatten naast de gebruikelijke erfindeling ook een
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doorsnedeschets over het terrein110), op een Friese tekening zijn de windrichtingen
aangegeven111). In de uitgewerkte teksten komt op verschillende plaatsen zowel de
relatie tussen boerderij en grondsoort aan de orde, als de plaatsing van de verschillende
gebouwen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van wegen of waterlopen:
‘..op den ondankbaren, waterdoordrenkten veengrond van het oude land in het
midden der provincie, waar de voorwaarde voor een snelle evolutie - welvaart ontbrak, en deswegen de stolp in beide vormen het laatst verscheen, was ná de
Middeleeuwen hout het gewone bouwmateriaal. Hoogstens beschermde een lage
grondmuur het meest vergankelijke deel der weeg. Deze bodem kon zonder deugdelijke
fundeering geen steenen gebouwen dragen..’112); of ‘..Bij de boerderij te Schimmert,
plan 9, ligt het wagenpad aan den buitenkant der mestvaalt. Daar is ruimte voor de
kar om van den weg af den dèn te naderen. (...) Toen deze hoeve werd vergroot,
verplaatste zich de schuurpoort naar den achterkant der schuur; deze bleef nu voor
kar en wagen bereikbaar langs den rand van het erf. (...) De omstandigheden
veroorloofden het: de breede hof schonk vrijheid van beweging. Geheel anders was
de toestand in bebouwde kommen, waar de erven elkaar begrensden. Smal aangelegd
als de laatste waren, gevolg van opeenhooping der huizen en hun stand met den kop
naar den weg gericht, ontbrak de ruimte voor verleggen van het wagenpad, zoodra
de mestvaalt door vergrooting der stallen een geëvenredigde verwijding eischte. De
toegang tot de schuur langs dezen

Vloedschuur bij boerderij te Heteren (Gld.), op kunstmatige ophoging

put ondervond nu belemmering. Het correctief lag voor de hand: de schuur werd
aan den weg gebouwd..’113).
Daarnaast hield Uilkema ook de mogelijkheid open dat ergens een oudere

110) Opmetingen KU-80 uit Ubach over Worms, KU-81 uil Thorn, KU-82 uit Tegelen en KU-83
uit Linne.
111) Opmeting KU-358, uit Menaldum (Fr.).
112) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 143.
113) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 48.
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ontwikkelingsfase van de boerderij bewaard kon zijn gebleven, louter en alleen omdat
de erfsituatie een elders gebruikelijke modernisering niet toeliet of niet noodzakelijk
maakte: ‘..De schuur van het schetsje zooeven met ingang a is reeds zoo practisch,
dat het denkbaar was niet alleen, maar zelfs aannemelijk, dat ergens een erf aanwezig
kon zijn, waar de situatie (vorm van erf en toegangswegen daarheen, benevens de
ligging der landerijen, alles in onderling verband) in elke volgende nieuwe schuur
den achteringang minder rationeel deed zijn, dan de bestaande zijingang, zoodat
deze zich bij elke herstelling of vernieuwing der schuur handhaafde..’114).
Opvallend is tenslotte het grote aantal dateringsgegevens in de documentaties:

Inscriptie met jaartalaanduiding in deurstijl in boerderij te Oud-Schoonebeek (Dr.)

voor bijna de helft van de door hem zelf opgemeten gebouwen (164 stuks) gaf
Uilkema een jaartal of periode op, wat voor boerderij-onderzoek uitzonderlijk veel
mag worden genoemd. Ongeveer een derde deel daarvan berustte duidelijk op een
schatting: ‘..1600 à 1650..’, ‘..ongeveer 1700..’, etc. Waarop een dergelijke uitspraak
was gebaseerd, is meestal niet bekend; over het algemeen zal Uilkema hier op zijn
intuïtie zijn afgegaan, door bewuste of onbewuste vergelijking met andere,
wel-gedateerde objecten. Een enkele keer bevat het veldwerk notities over ‘oude’
kenmerken als glas-in-lood ramen of de mate van slijtage van de gebintstijlen, waarop
de datering vermoedelijk mede was gebaseerd. Bij een paar boerderijen werd de
bouwtijd gekoppeld aan de ontstaansgeschiedenis van het gebied, zoals bijvoorbeeld:
‘..Eén der oudste stelpen in de Purmer, gebouwd direct na de droogmaking..’115). In
109 gevallen staat op het veldwerk een exact jaartal; bij ongeveer een derde daarvan
(35 boerderijen) wordt bovendien de herkomst van de datering vermeld. Deze bleek
in alle gevallen uit het gebouw zelf afkomstig te zijn. Het jaartal stond dan te lezen
op gevelstenen, jaartalankers, in een afwijkende kleur dakpannen, in een vloer van
veldkeitjes, ingesneden in een kozijn, gekrast in een balk of in een trap, of op een
ingemetselde haardplaat. Of het jaartal in kwestie refereerde aan de bouwtijd, aan
een latere verbouwing van de boerderij, of aan een om een geheel andere reden
memorabel jaar is natuurlijk niet bekend. Uilkema schijnt zich hierover echter niet
het hoofd te hebben gebroken. Bij de overige 74 gedateerde objecten wordt wel een
114) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
115) Opmeting KU-191, uit Purmer (N.-H.).
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jaartal genoemd, maar zonder bronvermelding. In de meeste gevallen is de datering
echter zo specifiek (1643, 1728, etc.), dat dit niet op een schatting gebaseerd kan
zijn. Vermoedelijk moet de herkomst van een dergelijke datering vooral worden
gezocht in de mondelinge informatie die Uilkema verkreeg van de bewoners van de
onderzochte boerderij.

Mondelinge informatie als bron
Een tweede bron van gegevens bij Uilkema's onderzoek werd gevormd door de
mondelinge informatie die hij door het hele land heen verkreeg tijdens zijn
verkennings- en documentatietochten. De belangrijkste gegevens hierbij waren die
van de bewoners van de bezochte boerderijen, met wie Uilkema, als gezegd, meestal
een uitstekend contact had. Hun mededelingen verschaften de benodigde
achtergrondinformatie bij het onderzochte object en betroffen vooral
bedrijfstechnische aspecten zoals bedrijfsomvang, werkmethoden,
landbouwprodukten, ruimtegebruik en dergelijke:
‘..op deze plaats worden gehouden 4 à 2 koeien, 2 kalvers en 2 varkens en biggen..’;

Boerengezin te Morssum, op het Noordfriese eiland Sylt (Dld.)

‘..Nu nog 20 H.A. bouwland, vroeger 24 H.A...’; ‘..één of twee maal per week karnen.
Het roomen had plaats omdat de melk te vet was om verkaasd te worden..’; ‘..Men
bouwde 2 of 3 jaar veenboekweit, dan braak met miere. Het hoogveenland voor de
boekweitbouw verhuurd. De 6e garve of 7e of 8e was voor de verhuurder. Verder
was de “bijkerij”116) een hoofdbron van bestaan. En

116) ‘Bijkerij’ is bijenhouderij of imkerij.
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ook de schapenhouderij. De schapen 's nachts op stal. De schaapsmest was de
hoofdmest. Deze op het roggeland. Elk jaar bemest. Na drie jaar bouwde men
boekweit; deze behoeft geen mest..’, of: ‘..hierboven een luik, waardoor 't hooi op
den koestal wordt gebracht en ook naar beneden gegooid, dan naar de koeien, met
een vork in de trog. Ook in de trog drinkwater met emmers. Ook in de trog “sop”,
dat op de “voerrij” in de “voerketel” werd gekoekt..’117).
Dergelijke informatie kon niet rechtstreeks aan het gebouw zelf worden afgelezen,
maar was desalniettemin noodzakelijk voor een goed begrip van de boerderij als
bedrijfsgebouw of voor kennismaking met de landbouw in de betreffende streek in
het algemeen.
Daarnaast konden de bewoners ook attenderen op recente bouwkundige of
functionele veranderingen en - belangrijk! - de reden hiervoor toelichten:
‘..Kelder, vroeger ter bewaring van kaas, boter. De melk stond hier te roomen.
Koelbakken, waar de melkmouwen of testen kwamen om de melk te koelen. Dan was
de oprooming sneller (deze koelbakken in 1890 gekomen)..’118); of ‘..Hier boven in
den gevel een luik, waardoor het zaad naar beneden gaat (net als op Wieringen)
maar ook wel omhoog vanaf den wagen. Voor deze gevel heeft nog een vooreind
gestaan van 6 M. lang. Deze vooreind is vervallen omdat men later het voer kocht
en zelf geen zaad meer verbouwde..’119).
In een flink aantal gevallen baseerde Uilkema ook zijn reconstructietekening op
dergelijke mondelinge informatie door de boer. Waar een familie al verscheidene
generaties op dezelfde boerderij woonde, wist men vaak uit overlevering te vertellen
over vroegere verbouwingen120), of kon men behulpzaam zijn bij de datering. Een
enkele maal wist men zelfs nog welke boerderijvorm in de betreffende streek de
oudste was, of welke ontwikkelingen zich daar in vorige eeuwen hadden voorgedaan.
Hiermee werd door Uilkema in wezen hetzelfde lokaal aanwezige reservoir van
historische kennis aangeboord dat hem bij zijn Friese onderzoek zoveel had geholpen.
Behalve over de eigen boerderij konden de boeren soms ook specifieke informatie
verstrekken over andere mogelijk interessante objecten in de omgeving. Ook dit was
een zeer belangrijk soort hulp. Uilkema, wiens onderzoek tenslotte het hele land
omvatte, heeft voor een groot deel op dergelijke aanwijzingen moeten afgaan bij het
traceren van de oudste of meest waardevolle boerderijen in elke hem onbekende
streek. En vooral wanneer hij op zoek was naar een boerderij met bepaalde duidelijk
omschreven kenmerken bespaarde het hem soms vele weken werk wanneer men hem
rechtstreeks kon doorverwijzen naar het juiste adres. Verscheidene
veldwerktekeningen bevatten dan ook lijstjes met plaatsaanduidingen en
bijzonderheden van andere boerderijen. Vaak was dan de eerstvolgende
gedocumenteerde boerderij één van de hierin genoemde. Bij een opmeting in Twente
noteerde Uilkema bijvoorbeeld uit de mond van de bewoner: ‘..Te Lattrop staan
117) Respectievelijk opmetingen KU-8 uit Appelscha (Fr.), KU-328 uit Maasdijk (Z.-H.), KU-58
uit Venhuizen (N.-H.), KU-289 uit Fochtelo (Fr.) en KU-308, uit St. Odiliënberg (L.).
118) Opmeting KU-259, uit Rijswijk (Z.-H.).
119) Opmeting KU-51, uit De Waal op Texel (N.-H.).
120) Zo wist Uilkema met behulp van de bewoners bij een boerderij in Koumen (L.) maar liefst
zes verschillende stadia in de ontwikkeling van dezelfde boerderij te reconstrueren (opmeting
KU-323).
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huizen zonder “bovendeur” (= voordeur). (...) Op “Teiman”, Noord-Deurninge, is
het huis nog los, ook met wendezule en bovenkamer..’121). De eerste twee hierna
vervaardigde opmetingen betroffen respectievelijk het los hoes van erve Tijman in
Noord-Deurninge en een boerderij in Lattrop zonder voordeur. In een Drentse
boerderij vond hij eens een merkwaardige vorm koestal, die - naar de bewoners hem
meedeelden - echter al enigszins gemoderniseerd was. Zij stuurden hem vervolgens
door naar een boerderij in de omgeving, waar dit staltype nog geheel intact bewaard
was gebleven en in de oorspronkelijke staat kon worden gedocumenteerd122).

121) Opmeting KU-317, uit Noord-Deurninge (Ov.).
122) Opmetingen KU-239 en KU-240, uit Wapserveen (Dr.).
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Aanwijzingen over mogelijk interessante onderzoeksobjecten kreeg Uilkema ook
uit andere hoek, van timmerlieden die veel reparatiewerk hadden verricht in oude
boerderijen of van oude landarbeiders. En ten slotte benaderde hij hiervoor zelfs de
landlopers die hij op zijn tochten tegenkwam. Het idee om ook deze wel heel
ongebruikelijke categorie informanten te ondervragen, kwam bij hem op door een
wat smalend bedoelde opmerking van een boer, die vroeg ‘..of hij nu zoo het heele
land afliep..’123).
Over deze nieuwe bron van informatie schreef Uilkema onder meer: ‘..Gesprekken
met landlopers, waaronder merkwaardige geesten voorkomen, zijn bijzonder
leerzaam. (...) Die landlopers, met een onvoorstelbaar aantal juiste voorstellingen,
zijn vooral onschatbaar omdat ze zwerven langs de wegen en zich elk punt, elke
schuur in de hersens prenten, die vroeg of laat hun, al dan niet clandestien, tot
nachtverblijf kan strekken. (...) Deze gesprekken zijn inderdaad nuttiger dan die met
boeren, die alleen hun eigen omgeving kennen (met een radius van ca. 2 uren) en
voor wie vroeger is de tijd, waarin grootvader leefde. Een landlopershoofd is een
depot van vele evolutiestadia..’124). Het uit dit citaat sprekende vertrouwen in de
waarde van de aldus verkregen informatie moet echter grotendeels worden
toegeschreven aan Uilkema's enthousiasme een nieuwe bron van gegevens te hebben
aangeboord. Over het algemeen stelde hij zich in de praktijk namelijk heel wat
terughoudender op ten aanzien van de mondeling verkregen informatie. Ooit liet hij
zich in dit verband zelfs eens zeer kritisch uit over Gallée, die een groot deel van
zijn informatie zou hebben verkregen uit gesprekken met landbouwonderwijzers:
‘..Dit is wel de slechtste weg die men volgen kan. Men kan toch geen wetenschap
opdoen bij menschen die zelf nog geen elementaire kennis hebben van het object
waarover men ingelicht wenscht te worden. Onder de landbouwonderwijzers nu zijn
maar zelden boerenzoons, die in elk geval ook dan nog slechts het type kennen in
een zeer beperkt gebied. Een voorbeeld: midden in Zuid-Holland zei een boer tegen
me: “Nooit, nimmer en nergens wordt en werd in Zuid-Holland het hooi op de koestal
bewaard”. Het was te Pijnacker en een uurtje daarvandaan was het nog regel. De
menschen kennen overal alleen datgene wat binnen hun kleine kringetje ligt..’125). En
ook in zijn uiteindelijke teksten nam hij soms zeer uitdrukkelijk afstand van de
plaatselijk geldende ideeën over het verloop van de boerderij-ontwikkeling. Zo
schreef hij bijvoorbeeld bij een bespreking van het vooruitstekende woongedeelte
van sommige Noordhollandse stolpboerderijen: ‘..De Noordhollandse boer aarzelt
thans zulke gebouwen, die tot de uitzonderingen gaan behooren, met hun waren
naam aan te duiden: hij noemt ze een huis met voorend of met een staart aan den
voonkant. Timmerlieden gebruiken dezelfde terminologie en zijn algemeen van
oordeel, dat de voorend uit later tijd stamt en dus secundair zou zin, een opvatting,
die juist het tegendeel is van het werkelijk verloop der geschiedenis..’126).
Zegslieden van wie met meer vertrouwen informatie kon worden overgenomen,
waren oudheidkundigen en streekkenners die zelf studie maakten van een bepaald
facet van de plaatselijke boerderijbouw. Zo bleek een burgemeester van de gemeente
Gilze in de 19e eeuw onderzoek te hebben verricht naar de geschiedenis van de in
123)
124)
125)
126)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-7-1927.
UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 142.
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zijn streek veel voorkomende sopketel, waarin het veevoer werd gekookt. De
resultaten van deze studie werden Uilkema door de familie ter beschikking gesteld
en in het gestencilde hoofdstuk over de provincie Noord-Brabant maakte hij dankbaar
gebruik van deze gegevens, waarbij hij de herkomst van zijn gegevens uitgebreid
vermeldde127).
Een bijzondere plaats wordt in Uilkema's onderzoek ingenomen door de mondelinge
informatie betreffende streekbenamingen. Een groot deel van zijn aantekeningen,
zowel in de notitieboekjes als op het veldwerk, bestaat uit dialect-

127) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 116.
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termen voor bouwkundige onderdelen of bedrijfstechnische begrippen. Soms staat
zelfs bij elke balk de plaatselijke benaming daarvoor genoteerd. Bij het verzamelen
van deze gegevens noteerde Uilkema meestal fonetisch de uitspraak zoals hij die uit
de mond van de bewoners opving, mèt alle individuele eigenaardigheden. Dit had
onder meer tot gevolg dat hierin binnen een zeer klein gebied soms nog verschillen
konden worden genoteerd, zoals in Zuid-Limburg, waar Uilkema afwisselend ‘den’
en ‘din’ noteerde voor de deel. Het Drentse woord ‘boo’, dat plaatselijk werd
uitgesproken met een langgerekte ‘oe’-klank, schreef hij stelselmatig als ‘boe’.
Termen die niet door de boeren zelf werden gebruikt, wantrouwde hij ten zeerste.
Zo schreef hij eens aan Van Blom over bepaalde in eerdere boerderijpublikaties
gebruikte benamingen: ‘..Wat dunkt U, zou het niet het beste zijn later geen melding
te maken van de dwaze termen “krukhuis” en “staarthuis”? Het laatste woord is,
meen ik, uitgevonden door Dhr. van der Ven; hij bedoelt daarmee de Friesche
huizinge, geloof ik. Ik heb den heer van der Ven gevraagd, waar hij de term
“staarthuis” ontmoet had. Het antwoord was ontwijkend en onbevredigend. Tenzij
mij dus nog mocht blijken dat het woord “krukhuis” door boeren en timmerlui in de
streek zelve wordt gebruikt, gevoel ik er veel voor, dergelijke voor mij kinderachtige
woorden weg te laten..’128). En bij een schriftelijk verzoek aan een timmerman om
informatie over de benamingen van bepaalde constructieve onderdelen vroeg hij
nadrukkelijk alleen de traditionele, oude benamingen op te geven: ‘..juist zooals ze
bij U door de oude timmerlui worden genoemd, dus niet zooals de jongere vaklui ze
noemen, die op een ambachtsschool hebben geleerd..’129).

Groep Utrechtse landarbeiders

128) Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1921.
129) Uilkema aan J. Hamer, d.d. 10-11-1931.
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Soms staat op het veldwerk bij iedere balk de streekbenaming vermeld (opmeting KU-308, van
boerderij te St. Odiliënberg)

Aan de oude benamingen hechtte Uilkema om een aantal redenen grote waarde.
In de eerste plaats probeerde hij aanvankelijk, daartoe gestimuleerd door Van Blom
en geheel in de geest van zijn tijd, door middel van dialecttermen verband te leggen
tussen de diverse bevolkingsgroepen en boerderijtypen in de verschillende delen van
het land. Dit kwam het sterkst tot uiting in de correspondentie van de eerste jaren,
bij de veelvuldig terugkerende kwestie van het ‘al dan niet Fries zijn’ van de
onderzochte gebieden. Vooral bij het onderzoek in de provincie Zeeland, een gebied
dat ook door taalkundigen wel met Friesland wordt geassocieerd130) kende Uilkema
aanvankelijk grote waarde toe aan de streekbenamingen: ‘..het Zeeuws-Friesche huis.
Of dit Friesch is! Zeker! Een zeer sterke aanduiding is nog de omstandigheid dat de
Zeeuw het bedrijfsgedeelte, verbonden aan het woonhuis als schuur betitelt. Dit is
nergens anders het geval, dan in Zeeland, Friesland en N.-Holland. Altijd zag men
mij verwonderd aan, als ik in Gelderland, Drenthe, Brabant sprak van schuur als ik
op het oog had het bedrijfsgedeelte achter aan het woonhuis gekoppeld. Dat is overal
ook “hus”, behalve in Zeeland, Friesland, Groningen..’131).
In dezelfde brief zette hij de verschillende in Zeeland aangetroffen Friese
kenmerken eens op een rijtje. Naast de veeopstelling, de gebintconstructie en de
plaats van de deuren noemde hij daarbij ook allerlei taalkundige argumenten: ‘..Het
gebruik van Friesche woorden als “pet” (= drinkdobbe), en “schure”, dat herinnert
aan ons “skorre” (doffe o), “spinne” (= etenskast = ons woord “spiene”), woorden
als “wâeg”.. (...) ..Nu ben ik heelemaal geen taalkenner. Maar ik vind een
verbluffende gelijkenis in woorden en vooral in sommige karakteristieke klanken
(âe) met Friesche klanken..’. In de latere stadia van het onderzoek zou dit gebruik
van de terminologie, zeker in de theorievorming, echter steeds minder voorkomen
en in de voltooide hoofdstukken spelen dergelijke etymologische bewijzen amper
meer een rol. Waar een regionale verwantschap misschien onbedoeld door de lezer
zou kunnen worden afgeleid uit een bepaalde benaming, neemt Uilkema dan soms
zelfs zeer gedecideerd afstand van die gedachte. Bij de term ‘Vlaamse schuur’
waarschuwde hij bijvoorbeeld in een noot: ‘..De laatste naam is gekozen, omdat in
130) Zie voor meer gegevens over deze kwestie hoofdstuk 7.12 over de provincie Zeeland.
131) Uilkema aan Van Blom, 10-10-1922.
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de streek om Nijmegen een schuur met inrij langs de vakken een Vlaamsche schuur
wordt genoemd. Dat de onderhavige schuur uit Vlaanderen afkomstig zou zijn, is
nog onbewezen..’132).

132) UILKEMA, Het ontstaan der huistyien (1933), p. 90.
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In de tweede en voornaamste plaats hoopte Uilkema in de benamingen van
constructieve of ruimtelijke onderdelen van de boerderij een aanwijzing te vinden
voor inmiddels verdwenen vormen en functies. Van deze toepassing van de etymologie
bevatten ook zijn uiteindelijke teksten nog verscheidene voorbeelden. Bij zijn
onderzoek in Drenthe viel hem bijvoorbeeld op, dat de boeren het binnen de boerderij
gelegen hooivak betitelden als ‘heuschuur’. Dit bevestigde zijn vermoeden dat hier
in het verleden sprake moest zijn geweest van een afzonderlijke tasschuur, die pas
later met het hoofdgebouw was gecombineerd133). Uit het gebruik van de term ‘riikkist’
(rookkist) voor de in de nok van de oude Friese veestal aanwezige kistluiken leidde
hij af dat deze opening ooit niet alleen voor stalventilatie maar ook voor rookafvoer
moest hebben dienst gedaan. Hieronder zou men dan in het verleden op de stalvloer
een open vuur hebben gestookt, waarboven de melk kon worden verwarmd voor de
kaasmakerij134). De Friese benaming ‘tsjernherne’ (karnhoek) voor het vertrek waar
de zuivelbereiding plaatsvond, bracht hem op de gedachte dat deze ruimte
oorspronkelijk in open verbinding moest hebben gestaan met de rest van het
bedrijfsgedeelte135). In de hier gegeven voorbeelden lijken de getrokken conclusies
(die overigens nooit uitsluitend op de terminologie berustten) nog niet zo ongerijmd.
Maar het gebeurde ook wel dat Uilkema, die nu eenmaal geen taalkundige was, de
neiging vertoonde om in zijn enthousiasme tijdens het onderzoek wat al te vergaande
verbanden te willen leggen. Door latere onderzoekers is hij op dit punt dan ook wel
terecht bekritiseerd136).
Omgekeerd kwam het echter ook voor, dat men zich bij deze kritiek door de naïeve
toon van Uilkema's taalkundige beschouwingen liet verleiden tot een wat al te grote
onderschatting van de bijbehorende theorieën. Zo schreef Uilkema, die lange tijd
zeer werd geïntrigeerd door het in verscheidene delen van het land voorkomen van
de stam ‘bo’ of ‘boe’ of ‘boes’ in woorden die verband hielden met de stalruimte,
dat het wel logisch was dat de stal werd genoemd naar de dieren die erin werden
ondergebracht137). Op grond van deze uitspraak veronderstelde de Friese onderzoeker
Van der Molen dat Uilkema hier zou hebben gedacht aan een verband met het
‘boe-roepend vee’138)..! Deze had echter hiermee - naar uit de correspondentie139) blijkt
- niet gedoeld op het voortgebrachte geluid, maar op een mogelijke relatie met de
term ‘bos’, het Latijnse woord voor rund... Uilkema schreef over dit onderwerp
namelijk, naar aanleiding van nieuwe mededelingen door Van Blom: ‘..Dank voor
Uw kostelijke mededeeling over de boesen op Texel. Zoo moet het zijn. De boet - de
veeschuur - heeft dus ook al een veranderde naam. De juiste naam is dus boes.
Prachtig! Nu hebben we boe - boes, en boo - boos. Deze woorden stammen natuurlijk
van het oeroude woord bos = rund (Latijnsch). U begrijpt dat hieruit belangrijke
gevolgtrekkingen zijn te maken..’. In een volgend schrijven werd de mogelijk wat al
te stellige opmerking over de verwantschap van de verschillende termen door hem
133)
134)
135)
136)

UILKEMA, Notitieboek Drenthe.
UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 30.
UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 29.
Zie hiervoor onder meer: Van der MOLEN, Oanteikeningen oer it fryske boerehûs (1937);
Dez., Over de benamingen (1939).
137) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 83.
138) 138 Van der MOLEN, Aandacht voor het Friese boerenhuis (1982), p. 91.
139) Uilkema aan Van Blom, d.d. 8-2-1926.
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echter weer afgezwakt: ‘..U kreeg toch niet den indruk dat ik het woord “boe” als
woord afkomstig denk uit het Latijn? Wel hebben beide woorden precies denzelfden
oorsprong..’140).
Overigens speelde de terminologie in Uilkema's uiteindelijke teksten in alle opzichten
een veel minder belangrijke rol dan men op grond van de correspondentie,
aantekenboekjes en veldwerknotities zou verwachten. In veel gevallen lijkt het gebruik
van dialecttermen zelfs hoofdzakelijk voort te komen uit de behoefte een soort
‘couleur locale’ in de tekst aan te brengen. De streekbenamingen worden wel
genoemd, maar aan de gebruikte termen worden geen con-

140) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-2-1926.
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clusies verbonden wanneer daarvoor niet tevens andere bewijzen kunnen worden
aangevoerd. Misschien heeft invloed van buitenaf hierbij een rol gespeeld; minstens
éénmaal is Uilkema er door leden van de Boerenhuiscommissie op gewezen dat hij
met de streekbenamingen zeer voorzichtig diende om te gaann141). Uit de
correspondentie blijkt echter ook herhaaldelijk dat het nooit in zijn bedoeling heeft
gelegen de interpretatie van de streekbenamingen in de uiteindelijke publikatie zelf
voor zijn rekening te nemen. Dat wilde hij overlaten aan ‘de deskundigen van de
Commissie’. In 1923 schreef hij hierover aan Van Blom: ‘..Over de taalkwestie heb
ik sinds Uw laatste schrijven niet meer kunnen denken. (...) Maar dit kan wel
behandeld worden bij de vele taalkundige kwesties die ik aan de Commissie hoop
voor te leggen..’142). En, drie jaar later: ‘..Terwijl ik de tekst schrijf, zullen verschillende
woorden moeten worden terechtgebracht, hier en daar ontmoet (er zijn er nogal
wat); dan zullen verschillende deskundigen de helpende hand moeten uitsteken..’143).
De ongelukkige afloop van de samenwerking met de Boerenhuiscommissie heeft dit
plan helaas doorkruist. Uit de gestencilde hoofdstukken blijkt echter duidelijk dat
Uilkema zich zonder deze deskundige hulp niet op het gladde ijs van de etymologische
verklaring heeft durven begeven.

Archivalia als bron
In zijn eerdere werk, over het Friese huis, had Uilkema, zij het in bescheiden mate,
al archivalische gegevens in het boerderij-onderzoek betrokken. Daarbij waren zowel
schriftelijke als iconografische bronnen geraadpleegd, maar de nadruk had gelegen
op de laatste categorie en dan in het bijzonder op de boerderij-tekeningen op oude
landmeterskaarten. Een dergelijk gebruik van oude afbeeldingen was in het begin
van deze eeuw echter nog bepaald geen gemeengoed144), en zeker niet bij een
onderzoek dat zich verder zozeer op de praktijk richtte als dat van Uilkema. In eerste
instantie was hij indertijd op dit materiaal geattendeerd vanuit kringen van het Friesch
Genootschap, maar al snel was hij ook zelf overtuigd geraakt van de waarde die deze
gegevens konden hebben voor zijn onderzoek. Bij het uitkomen van het boek had
deze aanpak bovendien zoveel lof geoogst vanuit de academische wereld, dat het
wel enigszins voor de hand lag dat ook in het landelijke onderzoek opnieuw gegevens
uit deze bron zouden worden betrokken. Ook ditmaal zou echter het initiatief hiertoe
niet of slechts in beperkte mate van Uilkema zelf uitgaan.

141)
142)
143)
144)

Notitie Boerenhuiscommissie, d.d. oktober 1922.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-9-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-5-1926.
In een artikel over de Noordhollandse stolp uit het midden van de vorige eeuw werd voor
het eerst verwezen naar boerderijtekeningen op een oude landmeterskaart (BOUMAN, De
Nood-Hollandsche boer en zijn stolp van vroegeren tijd, 1860, p. 241). Ook GALLÉE, Het
boerenhuis in Nederland (1907-1908) maakte gebruik van iconografisch materiaal, zoals
boerderij-afbeeldingen op prenten en schilderijen. Van een systematisch gebruik van dergelijk
materiaal als bron van gegevens voor het historisch boerderij-onderzoek was hiermee echter
vooralsnog geen sprake.
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Gedurende de eerste jaren van het onderzoek bleef het bezoek aan de archieven
grotendeels uit tijdgebrek beperkt tot een incidenteel geval145). Wel werd in de
werkverslagen aan de commissie enige keren melding gemaakt van het nog te
verrichten archief-onderzoek, maar in de praktijk kwam hiervan niet veel terecht.
Uilkema werd daarom regelmatig zowel door Van Blom als door andere leden van
de Boerenhuiscommissie aan de archiefstudie herinnerd en aangespoord hiermee een
begin te maken. Uiteindelijk werd dit werk echter telkens opnieuw tot nader orde
uitgesteld en werd alle beschikbare tijd en geld besteed aan het onderzoek in het
veld. Een enkele maal werd ook vanuit het archiefwezen geattendeerd op mogelijk
interessant materiaal. Zo ontving Van Blom in 1924 een brief van de beheerder van
het Rijksarchief uit Haarlem, waarin deze

145) In de winter van het eerste onderzoekjaar 1920-1921 bekeek Uilkema landmeterskaarten in
het Groningse Rijksarchief. In de zomer van 1923 liet hij weten het Rijksarchief te Middelburg
te hebben bezocht.
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Achterhoekse landmeterskaart uit 1729: ‘Caerte der Landsnede tussen Gelderland en het Munsterse
omtrent Dinxperlo’ (Archief Hof van Gelderland, Krt. 66, R.A. Gelderland)

melding maakte van waardevolle oude landmeterskaarten.
In de loop van datzelfde jaar deden Boerenhuiscommissie en Uilkema - wellicht
mede naar aanleiding hiervan - een stencil uitgaan naar alle openbare archieven, om
hun medewerking te vragen bij het onderzoek. Daarin werd men op de hoogte gebracht
van Uilkema's voorgenomen bezoek en verzocht om alvast eens na te gaan wat zich
in de verschillende collecties aan waardevol materiaal bevond op het gebied van
boerderij-afbeeldingen of landmeterskaarten. Op deze wijze hoopte men de duur van
het archiefonderzoek zoveel mogelijk te kunnen beperken. De onderzoeker zou dan
namelijk in staat zijn ‘..in één bezoek dit materiaal door te zien en die kaarten en
prenten te noteeren, die voor nadere bestudeering of reproductie in aanmerking
komen..’146). Het stencil, dat half september werd rondgestuurd, vermeldde tot slot
optimistisch dat Uilkema zich voorstelde nog voor het einde van diezelfde maand
langs te komen. Desalniettemin werd het archiefbezoek ook ditmaal weer voor langere
tijd uitgesteld.
Uilkema's vooralsnog matige enthousiasme voor het archiefonderzoek in deze periode
moet zeker voor een niet gering deel worden toegeschreven aan het constante tijden geldgebrek waarmee hij te kampen had. Dit dwong hem om keer op keer zijn
prioriteiten te stellen en voor Uilkema had het onderzoek van de boerderijen altijd
voorrang. Minstens even belangrijk was echter dat hij als man van de praktijk in zijn
hart een diepgeworteld wantrouwen had ten aanzien van alle kennis die men niet aan
de gebouwen zelf ontleende: ‘..Op dit gebied, ik weet het al te goed, leert men niets
uit oude boeken of platen..’147). In feite verwachtte hij niet dat papieren kennis
wezenlijk aan het onderzoek zou kunnen bijdragen. De archivalische afbeeldingen
waren in zijn ogen toch vooral aardige illustraties en hij aarzelde dan ook voortdurend
of hij zijn schaarse tijd en geld wel daaraan moest besteden in plaats van aan nieuwe
speurtochten in het land.
In de nazomer van 1925, dus alweer een vol jaar na rondzending van het stencil
aan de archieven, schreef hij nog aan Van Blom: ‘..Het bezoek aan de archieven
moet uitgesteld worden, ook al omdat ik aan het eind van mijn Latijn ben wat de
146) Rondschrijven d.d. 14-9-1924.
147) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-6-1921.
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geldmiddelen betreft. Maar dit is van zeer ondergeschikt belang. De hoofdzaak is
thans dat ik tijd heb. Waarschijnlijk is het de meest doelmatige weg, de studie van
documenten in de archieven te beginnen, als het werk klaar is. We moeten nooit uit
het oog verkiezen, dat die plaatjes per slot van rekening maar een bijzaak-
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je vormen, hoewel ik graag erken dat de mogelijkheid blijft bestaan dat ze werkelijk
een bijdrage leveren tot de kennis van het boerenhuis..’148). En in 1926 overwoog hij
zelfs even het archiefonderzoek maar helemaal achterwege te laten: ‘..Zou het niet
het beste zijn de archievenstudie te laten rusten tot na de publicatie van mijn
onderzoek, dat toch verreweg het belangrijkste is? Dan kan later gegeven worden:
Het Boerenhuis in de Nederlandsche archieven. Dat lijkt me het beste. Ik wil ook
wel eens het einde zien..’149).
Toen Van Blom echter speciaal voor dit doel nog een bedrag bijeen wist te brengen
en opnieuw aandrong op een geïntegreerd onderzoek van de archivalia, stemde
Uilkema, zij het niet erg van harte, toe: ‘..ook wilde ik me bedenken op dat
archievenonderzoek. Maar het fonds van f.580, - gaf den doorslag; daarmee kan
nogal wat gedaan worden. En Uw andere argument ervoor woog ook. Inderdaad:
het zou den kijk op de historie kunnen veranderen, hoewel ik toch moet zeggen, dat
ik eerder bevestiging in de archieven verwacht te vinden van mijn conclusies dan
tegenspraak. Misschien valt het ook tegen!..’150). Korte tijd later, in de zomer van
1926, werd daadwerkelijk een begin gemaakt met het bezoeken van de archieven.
Al snel moest Uilkema toen ook zijn mening omtrent het belang van de archivalia
drastisch herzien: ‘..Zooals U ziet, is mijn opgave omtrent de tekst nu anders dan in
Mei 1926. Natuurlijk wordt deze ook sterk beïnvloed door het in de archieven
gevonden materiaal, dat inderdaad mijn verwachtingen heeft overtroffen. (...)
Inderdaad, de feiten hebben U in het gelijk gesteld, toen U er bij mij op aandrong
het archiefonderzoek te hervatten..’151).
En toen hij eenmaal daadwerkelijk met dit deel van het onderzoek was begonnen,
stortte hij zich daar met de hem kenmerkende gedrevenheid ook direct voor de volle
honderd procent in. Binnen de tijd van een jaar bezocht hij vrijwel alle belangrijke
Nederlandse gemeente- en rijksarchieven en verscheidene prentenkabinetten152).
Daarbij werden ontelbare kaarten en tekeningen bekeken en meer dan 500
afbeeldingen gefotografeerd. Van een diepgaand archiefonderzoek in de huidige
betekenis kon door de grote omvang van het onderzochte gebied en de beperkte tijd
natuurlijk geen sprake zijn. De schriftelijke bronnen werden noodgedwongen buiten
beschouwing gelaten en het onderzoek bleef volledig beperkt tot het iconografisch
materiaal: prenten en landmeterskaarten. Vanuit de huidige optiek zou men hier dan
ook eerder spreken van een breed opgezette, maar vrij globale inventarisatie.
Desalniettemin was Uilkema

148)
149)
150)
151)
152)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 28-9-1925.
Uilkema aan Van Blom, voorjaar 1926.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-5-1926.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 16-1-1927.
Uit de correspondentie blijkt dat Uilkema voor zijn archiefonderzoek in ieder geval de
volgende instellingen heeft bezocht: de Rijksarchieven in Leeuwarden, Groningen,
's-Gravenhage, Haarlem, Maastricht, Middelburg, Utrecht, 's-Hertogenbosch en Assen. De
gemeentearchieven van Zutphen, Amsterdam, Alkmaar, Dordrecht, Amersfoort, Zwolle,
Breda en Goes, het Archief van het Hervormd Weeshuis alsmede het archief van het
Leprooshuis en Heilig Geesthuis te Haarlem en het archief van de Kroon-Domeinen te
's-Gravenhage. Verder bekeek hij prentenverzamelingen in het Provinciehuis te Groningen,
het Friesch Museum te Leeuwarden, en in de Prentenkabinetten van Amsterdam en Leiden.
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hiermee voor ons land de eerste die op een werkelijk grote schaal archivalisch
materiaal in het historisch boerderij-onderzoek heeft betrokken153).
Wat hij precies in de archieven hoopte te vinden, werd door Uilkema op een
schriftelijke vraag van een archivaris eens als volgt uiteengezet: ‘..Van belang voor
de vaststelling van het oorspronkelijke huistype in een streek zijn: 1. Oude
landmeterskaarten. Vóór het midden der 18e eeuw ongeveer duidden de landmeters
op hunne kaarten de huizen aan met figuurtjes als op de ingesloten afdrukken

153) Later, in de tweede helft van de jaren twintig, heeft ook de Friese onderzoeker Postma zich
intensief bezig gehouden met het archiefonderzoek in relatie tot de historische ontwikkeling
van de boerderijen. Postma, die zijn gegevens hoofdzakelijk aan schriftelijke bronnen
ontleende, beperkte zich echter weer volledig tot de studie in de archieven, waarmee hij zich
onderscheidde van de prakticus Uilkema die zijn onderzoekgegevens in eerste instantie in
het veld opdeed. Het heeft zeker tot eind jaren dertig geduurd voordat het gecombineerde
archief-en praktijkonderzoek ook door anderen (Van der Molen, en later Hekker) zou worden
toegepast bij het historisch boerderij-onderzoek.
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Tekening uit 1723 door J. Stellingwerf van Friese boerderij, met onderschrift: 't slot Baerda te Beetgum
in Menaldumadeel, behoort den heere J.H. Schultens, raet des hofs van Vrieslant'

(...) voorkomen. Zoo men er verstand van heeft, kan men uit deze figuren de plaats
opmaken van hooiberging (of graanberging), koestal, dorschvloer enz. 2. Teekeningen
van boerderijen, door schilders of teekenaars. Deze tekenden vrijwel even nauwkeurig
als wij thans door middel van een foto alles vastleggen. Jammer echter, dat de
teekeningen niet altijd vermelden den streek, waar de geteekende gebouwen stonden.
Een voorbeeld van zoo'n teekening is foto III. 3. Van zeer veel belang zijn ten slotte
werkelijke bouwkundige teekeningen. Foto IV is hiervan een voorbeeld. Deze is
gemaakt naar een teekening berustende in het Kroon-Domein te 's-Gravenhage en
stelt voor een oude Zeeuwsche schuur op Noord-Beveland. (...) Het is dus niet
uitsluitend om deze laatste soort van teekeningen te doen..’154). In de praktijk zou
verreweg het grootste deel van de door hem verzamelde gegevens uit de
eerstgenoemde categorie, de landmeterskaarten, bestaan.
In de zomer van 1927, na een vol jaar archiefonderzoek, was de stand van zaken
als volgt: ‘..Reeds zijn vele honderden kaarten bestudeerd en ruim 200 kaartgedeelten
en teekeningen gefotografeerd. Dit aantal zal in de komende maanden nog toenemen,
doch niettemin slechts ten dele als demonstratiemateriaal kunnen worden benut.
Toch is deze methode van werken onvermijdelijk om een behoorlijk resultaat te
bereiken, omdat kaarten op eenzelfde gebied betrekking hebbende, vaak in
verschillende archieven berusten, niet gelijktijdig kunnen worden bestudeerd, en
eerst na onderlinge vergelijking op juiste waarde kunnen worden geschat..’155).
Niet alleen de bestudering en reproduktie van de afbeeldingen zelf kostte veel tijd,

Gedeelte van Gelderse landmeterskaart (plaats en jaartal onbekend)
154) Uilkema aan A. Roebroek te Klundert, d.d. 3-3-1927.
155) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 12-7-1927.
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maar ook indirect bracht dit deel van het onderzoek nog veel extra werk met zich
mee. In verschillende gevallen bleek, na kaartonderzoek, het eerder verzamelde
documentatiemateriaal onvoldoende informatief. Dan moesten nieuwe reizen worden
ondernomen om andere voorbeelden van een bepaalde ontwikkelingsfase te
documenteren, of moest bij al opgemeten boerderijen nog eens gericht worden gezocht
naar bouwsporen die eerder wellicht over het hoofd waren gezien156). In andere
gevallen inspireerde de studie van de landmeterskaarten tot nieuwe ontdekkingsreizen
in een bepaald gebied. En tenslotte had het archiefonderzoek ook consequenties voor
de samen te stellen tekst, door een aanmerkelijke vergroting van de hoeveelheid te
verwerken gegevens. In zijn uiteindelijke verhandelingen over de
boerderij-ontwikkeling in de verschillende provincies zou Uilkema inderdaad
uitgebreid gebruik maken van

156) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-3-1927 en Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1927.
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het door hem verzamelde iconografische materiaal. In de stenciluitgave werden maar
liefst 70 archivalische afbeeldingen (meest afkomstig van landmeterskaarten)
opgenomen en in twee van de drie voltooide tekstgedeelten (over Noord-Brabant en
Noord-Holland) werd zelfs een compleet hoofdstuk gewijd aan het oude
kaartmateriaal.
In de eerste plaats boden de oude landmeterskaarten Uilkema een mogelijkheid tot
verbreding van de eigen waarneming in de tijd. De tekeningen speelden daarmee een
centrale rol in de theorievorming, doordat ze een antwoord konden geven op vragen
als: welke elementen zijn in de loop der eeuwen uit de onderzochte streek verdwenen
en welke werden pas later geïntroduceerd? Of: in welke periode deden de
gesignaleerde ontwikkelingen zich voor? De tijdens het archiefonderzoek geschreven
brieven en ook de uitgewerkte tekstgedeelten bevatten diverse voorbeelden van een
dergelijk gebruik van de kaarten. Bijvoorbeeld waar het ging over de ontwikkeling
van de Limburgse gesloten hoeve: ‘..Dat betrekkelijk kort geleden vele huizen een
dergelijk proces hebben doorgemaakt, treedt aan den dag bij kennisneming van den
inhoud van 18e eeuwsche landmeterskaarten. Duidelijk bewijzen deze, dat inderdaad
voor twee eeuwen de huidige toestand bij lange na niet bestond..’157). Over de relatief
late verschijning van de Noordhollandse stolp: ‘..In de loop nu van dit jaar kwam
bij de bestudeering van een aantal kaartboeken uit de 16e en 17e eeuw, aanwezig
in het Algemeen Rijksarchief en het archief van het Hervormde Weeshuis te Haarlem,
aan het licht, dat in den genoemden tijd de stolp in Noord-Holland niet bestond..’158)
en ‘..Daar vindt men de bergen en de blokschuren in volle glorie naast de huizen.
En nooit komt daar een stolp voor op die kaarten..’159). Of, over het Brabantse
langgeveltype: ‘..Het langgeveltype in Noord-Brabant schijnt nog jonger te zijn dan
ik dacht..’160). Waar mogelijk werden zowel oudere als nieuwere kaarten van hetzelfde
gebied geraadpleegd, waardoor een idee kon worden verkregen van de snelheid
waarmee een bepaalde ontwikkeling zich had voltrokken en van de eventuele
overgangsfasen161). Veel voorkomende boerderijvormen op de kaarten werden door
Uilkema in bepaalde gevallen geteld en in percentages uitgedrukt, waarna de
uitkomsten voor verschillende perioden werden vergeleken’162).
Ook kon het door praktijkonderzoek gevormde historische beeld door de kaarten
worden bijgesteld of verfijnd: ‘..Uit het voorgaande blijkt dat het Brabant der
zeventiende eeuw een ander beeld oplevert dan dat van onzen tijd. De kaarten
bewijzen de jeugd van het langgevelhuis. Maar dit is niet haar eenige dienst. Ze
bevatten ook onloochenbare aanwijzingen, dat zelfs de oudste vormen onder de
gegeven omstandigheden ons niet in onveranderden staat hebben bereikt. Bijna al
deze hoeven163), die betrekking hebben op het uitgestrekte gebied tusschen Gemert
UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 45.
Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 12-7-1927.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1927.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1927.
UILKEMA, onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 36; Dez., Het ontstaan der
huistypen (1933), p. 163, e.a.
162) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), onder meer p. 98 en 166.
163) Uilkema verwijst hier naar de door hem opgemeten en elders in de tekst besproken
voorbeelden.
157)
158)
159)
160)
161)
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en Roosendaal, bezitten twee breede, tegenover elkaar geplaatste staldeuren. De
aanwezigheid van deze dubbele deuren nu blijkt nimmer uit de schetsjes der
archivalia. (...) Brengen de kaarten dus eenerzijds het verwachte bewijs der
betrekkelijke jeugd van den thans in Brabant verre overheerschenden huisvorm,
tevens treffen zij door het opmerkelijke feit, dat het hoofdgebouw er geregeld slechts
één deur in de lange zijde bezit..’164). Onbekende of onverwachte vormen op de
tekeningen konden vragen oproepen en aanleiding geven tot het heropenen of
voortzetten van het onderzoek in het betreffende gebied165). Ook konden niet meer in
de praktijk te controleren gegevens, zoals bijvoorbeeld het vroegere gebruik van
bouwmaterialen, - met wat goede wil - uit de tekeningen

164) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 99.
165) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-3-1927 en Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 14-3-1927.
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worden afgelezen: ‘..De voorkomende huizen zijn geheel bruin geschilderd, dus van
hout of leem opgetrokken, en met riet of stroo gedekt. Nader blijkt dit door vergelijking
met de kerk te Wognum, die van het penseel een blauw (lei-) dak en roode (steenen)
muren ontving..’166). En elders merkte Uilkema op: ‘..dat het hoofdgebouw gemakkelijk
door den schoorsteen van het bijgebouw kan worden onderscheiden. Opgemerkt zij
nog, dat de muren der huizen op de kaart rood zijn gekleurd en dus uit steen bestaan,
terwijl de wanden der schuren door het ontbreken van verf als wichten zijn
gekenmerkt..’167)
Op al deze punten dienden de archivalia werkelijk als bron van informatie in die
zin dat hieruit iets nieuws kon worden toegevoegd aan het reeds bekende. Veel vaker
werd het materiaal door Uilkema echter gebruikt voor controle en bevestiging van
zijn in deze fase van het onderzoek al grotendeels gevormde theorieën: ‘..Brabantsche
kaarten zijn er maar in gering getal. Ook Limburgsche. Doch die er zijn bevestigen
mijn meening omtrent het Brabantsche en Limburgsche huis zoo volkoomen, als ik
maar wenschen kan. Trouwens, zoo behoort het ook te zijn, nietwaar? Wat doe je
anders in de kou!..’168). En over een in het Rijksarchief van Zuid-Holland gevonden
kaart van een hoeve uit Nieuw-Beijerland169) schreef hij enthousiast: ‘..De kaart is
van het allergrootste belang voor een hoofdstuk over het Zuiderzeetype. Niet, dat ze
mij iets geleerd heeft, dat ik niet wist, doch vanwege de bevestiging, die er in zit..’170).
Uilkema raadpleegde de kaarten in dergelijke gevallen vooral om na te gaan of de
voorstelling die hij zich op grond van zijn praktijkonderzoek van een bepaald
boerderijtype in het verleden had gemaakt wel correct was. Maar ook de omgekeerde
strategie was mogelijk. Verschillende op oude landmeterskaarten aangetroffen
Limburgse boerderijen werden door Uilkema na het archiefonderzoek ook in
werkelijkheid opgezocht, om te controleren of ze in de tussenliggende periode
inderdaad de door hem veronderstelde ontwikkelingsgang hadden doorgemaakt171).
En tenslotte was er nog een groot aantal afbeeldingen dat uitsluitend werd verzameld
als illustratiemateriaal: ‘..Het materiaal sluit volmaakt aan bij datgene, wat ik in
vroegere jaren verzamelde aan plattegronden en foto's..’172).
Het feit dat de archivalia pas werden geraadpleegd in een vèrgevorderd stadium van
het onderzoek, wanneer de theorieën al grotendeels waren gevormd, had het voordeel
dat het materiaal daardoor met meer kennis van zaken kon worden beoordeeld: ‘..De
landmeterskaarten bevestigden volkomen het vroegere bestaan der thans verdwenen
hoeve173). Hieruit blijkt meteen dat deze kaarten een hulpmiddel kunnen vormen bij
deze studie. Maar slechts in zoverre, dat zij kunnen dienen als bewijsmateriaal voor
waarheden, gevonden door het onderzoek van de boerderijen zelve. Kent men niet
166)
167)
168)
169)

170)
171)
172)
173)

UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 141.
UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 95
Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1927.
Deze kaart door Simon Dammasz van Dueren dateert uit 1583, en toont een boerderij die
deel uitmaakte van het bezit van Johan van Oldenbarneveld. Na Uilkema is deze kaart ook
door verscheidene andere onderzoekers bestudeerd.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1927.
Zie in dit verband hoofdstuk 7.10 over het onderzoek in de provincie Limburg.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1927.
Het betrof hier een beschrijving van het verloop van het onderzoek naar de oude Friese
boerderij.
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het verloop der evolutie in een bepaalde streek, dan zijn de kaarten waardeloos en
leiden zij zelfs op een dwaalspoor. Merkwaardige bewijzen voor dit laatste zijn reeds
geheel onopzettelijk geleverd. (...) Zonder voorafgaande studie der objecten zijn
oude kaarten, die op een bepaald gebied betrekking hebben, ook voor den onderzoeker
geschreven in een onbekend schrift. Maar zijn ze eenmaal leesbaar geworden, dan
is de waarde dezer documenten voor de studie onschatbaar. Zij verdubbelen
inderdaad het tijdsbestek dat kan worden overzien..’174).
Deze wijze van werken had echter ook een aantal minder positieve consequenties.
Van een onbevooroordeelde blik van de onderzoeker was zo zeker geen

174) UILKEMA, De methode van onderzoek (1929), p. 10.
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sprake meer en de wens om een reeds gevormde hypothese bevestigd te zien, kan
ongewild van invloed zijn geweest op de aan de afbeeldingen toegekende betekenis.
Vanuit zijn overtuiging het ware verloop van de boerderij-ontwikkeling al te kennen,
had Uilkema bovendien de neiging bij de verklaring van de tekeningen op de
landmeterskaarten zeer ver te gaan. Bij schetsjes die door hun geringe afmetingen
en beperkte gedetailleerdheid volstrekt ongeschikt

Gedeelte van landmeterskaart van de omgeving van Wognum (N.-H.), door Uilkema gedateerd op
rond 1600 (zie hoofdstuk 7.3 met Uilkema's betoog over de provincie Noord-Holland)

moeten worden geacht voor een zo vèrgaande interpretatie, durfde hij soms aan de
kleinste onderdelen nog grote betekenis toe te kennen: ‘..Het huis van Wijbrant
Sijmonsse, dat (landmeter) Sinck omstreeks 1600 zag, was een groot gebouw. Het
bestond uit voorhuis (met geveldeur), kelder en woonkamer met koehuis, welke
afdeelingen tezamen een gerekt geheel vormden met steilen vóóren achtergevel. Ter
zijde van en tegen het hoofdgebouw bevond zich een uitbouwsel zonder
buitenstijlruimten. Aan weerszijden daarvan was een vijzelberg (met beweegbare
kap dus en zonder wanden) geplaatst - één voor graanberging naast het voorhuis,
de andere voor hooi bij de stallen. De dorschvloer bevond zich in de nabijheid van
het voorhuis, waarschijnlijk in den uitbouw..’175), of: ‘..Uit teekening 18, welke op
dat punt volmaakt duidelijk is, bemerken we, dat dit venster niet slechts in den
achtermuur ligt, maar direct achter de schoorsteen in het stalgedeelte van het
hoofdgebouw. Geen der hoeven laat twijfel toe omtrent zijn plaats en dienst: het was
daar aangebracht voor lichtschepping op den dorschvloer met het oog op den
arbeid..’176). Nog afgezien van de onverantwoorde stelligheid van een dergelijke
interpretatie, werd daarbij bovendien uitgegaan van een welhaast fotografische
nauwkeurigheid van de tekeningen.
Dat Uilkema zich bewust was van mogelijke kritiek op dit punt, blijkt uit een bij
voorbaat verdedigend pleidooi dat hij hield voor de betrouwbaarheid van de
kaarttekenaars, waarbij hij evenzeer de lezer als zichzelf leek te willen overtuigen:
‘..Onhoudbaar is bij voorbaat de opvatting, dat landmeters, die zo nauwkeurig een
geveldeur op de juiste plaats zetten, (...) kleine zoldervensters en “manegaten” hun
aandacht waard keurden en met zooveel juistheid de buiging van “den heusel”177)
aangaven, doch zijn lijn recht lieten als het een Brabantsche schuur gold - dat deze

175) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 141.
176) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 99.
177) Streekbenaming voor dakvoet.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

landmeters stelselmatig meerdere deuren in de lange zijden van het hoofdgebouw
of tot één zouden hebben herleid, of geheel zouden hebben verwaarloosd..’178).
Elders in de voltooide teksten vindt men echter her en der kanttekeningen die erop
wijzen dat Uilkema zich wel degelijk de nodige vragen heeft gesteld over de
gebruikswaarde van de geraadpleegde kaarten, de mate van betrouwbaarheid en het
realisme van de weergegeven boerderij-afbeeldingen. Zo constateerde hij ergens dat
het kaartmateriaal eigenlijk alleen goed bruikbaar was voor die gebieden, waar de
grondvorm of bouwmassa van de boerderijen in de loop der geschiedenis een werkelijk
ingrijpende verandering had ondergaan: ‘..Ook in betrekking tot Zeeland en Friesland
leveren de oude landmeterskaarten prachtig materiaal voor de kennis van het
oorspronkelijk huistype in deze streken, wijl ook daar de evolutie zich vooral heeft
geuit in een veranderende plaatsing der deelen van het bedrijfsgebouw ten opzichte
van elkander. (...) Waar de evolutie zich heeft beperkt tot verandering van de
inwendige inrichting daarvan, daar kunnen, eveneens uit den aard der zaak, de
figuren op landmeterskaarten weinig zeggen..’179). Elders herinnerde hij eraan dat de
conclusies beperkt moesten blijven tot het exterieur van de gebouwen, omdat de
indeling en dus ook de hoofdkenmerken zich aan de waarneming onttrokken180). En:
‘..Ook de moeilijkheid, aan het in klein bestek herkenbaar weergeven van vormen
(...) was voor de teekenaars niet gering; bovendien bestaat het gevaar, dat slordig
omgaan met verf en penseel de lijnen verdoezeld of de tijd den inkt heeft verbleekt.

178) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 111.
179) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 12-7-1927.
180) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 159.
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Gedeelte van landmeterskaart van het eiland Putten (Z.-H.), gedateerd 1542

Ten slotte dient te worden bedacht, dat voor landmeters het huis een bijkomstig
object, het betrokken terrein de hoofdzaak was..’181).
Van een systematische afweging van de gebruiksmogelijkheden en beperkingen
van het kaartmateriaal was met dit alles echter nog geen sprake en maar al te vaak
hield Uilkema zich in zijn enthousiasme niet aan het hier door hem zelf gemaakte
voorbehoud. Dan verbond hij weer onbekommerd de meest stellige conclusies aan
allerlei nauwelijks zichtbare details en bracht de verschillende op de kaarten
aangetroffen vormvarianten zonder veel omslag onder in de eerder opgestelde
hypothesen. Bij die gelegenheden gaat van zijn ongecompliceerde en hoopvolle
benadering van de archivalia een onweerstaanbare charme uit, zelfs al moet worden
geconstateerd dat hier soms sprake was van een wetenschappelijk minder verantwoord
gebruik van het materiaal.

Literatuur als bron
De literatuur was bij Uilkema het stiefkind onder de onderzoeksbronnen. De
hoeveelheid geraadpleegd materiaal was hier in verhouding gering en ook de invloed
die de literatuur op het onderzoek had, bleef uiterst beperkt.
Aan het begin van zijn loopbaan in het boerderij-onderzoek bezat Uilkema nog
geen enkele kennis van publikaties op dit gebied buiten de incidentele vermeldingen
over boerderijbouw in de landbouwkundige werken die hij als landbouwonderwijzer
onder ogen had gekregen. Pas rond 1915 werd hij geattendeerd op uitgaven die zich
vooral op de historische aspecten van de boerderijbouw richtten. Voor zijn boek uit
1916 maakte hij voor het eerst gebruik van deze bron van gegevens voor het historisch
boerderij-onderzoek. De in deze publikatie opgenomen literatuurlijst was vooralsnog
echter uiterst kort, zelfs als men in aanmerking neemt dat er toen op dit gebied nog
niet veel beschikbaar was. Naast Gallée wordt daarin alleen melding gemaakt van
de studie van de Duitse onderzoeker Lasius en van de geschriften van de Friese auteur
Halbertsma. Met deze werken, en dus ook met het in zijn boek zo centraal staande
boek van Gallée, had Uilkema bovendien pas kennisgemaakt toen het eigenlijke
onderzoek al was afgerond182).
181) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 163.
182) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916), p. 6; Dez. Inleiding bij Het ontstaan der
huistypen (1933).
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Ook bij zijn opdracht voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde zou
de literatuur Uilkema's minst belangrijke bron van gegevens blijken te zijn. Weliswaar
werd hij door Van Blom of door andere leden van de Boerenhuiscommissie af en
toe geattendeerd op mogelijk interessante uitgaven op zijn vakgebied, maar men
drong er nergens op aan deze ook inhoudelijk te verwerken in het onderzoek.
Integendeel! Prof. De Blecourt verwoordde het standpunt van de Commissie in dezen
als volgt: ‘..Hoe meer literatuur over zijn onderwerp de heer Uilkema leest, hoe beter
natuurlijk, maar toch de kennis die hij in de praktijk heeft opgedaan, behoedt men
voor veel, waartoe lectuur hem allicht zou verleiden. Deze leidt zoo licht tot gewaagde
hypothesen. Als de heer Uilkema eenvoudig goed uit zijn oogen ziet, zooals hij pleegt
te doen, noteert wat hij ziet (in woord en teekening) dan hebben wij daaraan m.i.
meer, dan als hij er nog conclusies, op grond van literatuur aan toe voegt; op het
eerste kunnen wij zeker afgaan, op het tweede soms wel en soms niet..’183). Ondanks
de onbedoeld wat kleinerende toon van deze uitspraak stond de Commissie op dit
punt duidelijk op één lijn met Uilkema zelf, die ook maar weinig vertrouwen had in
papieren kennis.
In de loop van zijn onderzoek raakte hij desalniettemin bekend met de nodige
uitgaven op zijn vakgebied, zowel uit eigen land als van over de grens. Namen als
Le Francq van Berkhey, Kops, Peters, Van der Ven, Schrijnen, Gallée, Van der Kloot
Meijburg, Postma, Folkers, Junge, Pessler, Stephani, Meitzen en anderen werden
ofwel incidenteel door hem zelf genoemd in de correspon-

183) Notitie Boerenhuiscommissie, d.d. 23-10-1922.
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dentie of kwamen voor op hem toegezonden literatuurlijsten. Verscheidene werken
had hij zelf in eigendom. Toch zouden ook in Uilkema's uiteindelijke teksten over
de boerderij-ontwikkeling slechts een enkele maal gegevens uit andermans werk
worden gebruikt en dan ging het meestal ook nog om praktische informatie zoals de
inhoud van kapbergen, de omrekening van de pondemaat, etc. Wat de in de boeken
verkondigde theorieën betrof, vertrouwde hij duidelijk meer op zijn eigen bevindingen.
Dit ging soms zelfs zover dat hij er de voorkeur aan gaf om een hem aanbevolen
werk pas te lezen nadat hij het betreffende onderwerp of gebied zelf had onderzocht,
zodat hij niet meer bevooroordeeld kon raken door de ideeën van een ander. Zo
schreef hij eens aan Van Blom: ‘..Mijn dank, dat U me attent maakte op het boek
van Paul Ehwig. Ik zal trachten het te krijgen. Wat dit geeft kan later wel vergeleken
worden met het zelf gevondene. De ervaring heeft me geleerd dat dit de veilige
methode is..’184).
Slechts één boek, het standaardwerk van Gallée, nam vanaf het moment dat hij ermee
kennismaakte een belangrijke en bijzondere plaats in binnen Uilkema's onderzoek.
Zowel in de uitgewerkte teksten als in de correspondentie komen het werk, de
theorieën en de persoon van Gallée opvallend vaak ter sprake. Vooral bij lezing van
het brievenmateriaal kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat Gallée voor
Uilkema ‘de maat van alle dingen’ was. Bijna alle nieuwe theorieën werden eerst
aan diens werk getoetst en er tegen afgezet, werkwijzen werden vergeleken:
‘..Zuid-Holland: Gallée heeft daar Friesche huizen gevonden..’185); ‘..Hoe ik voorloopig
denk over Gallée's langgeveltype weet U, meen ik, reeds..’186); ‘..Maar hoe is het
mogelijk, dat Gallée langgeveltypen gevonden heeft in Noord-Holland! Heeft de man
misschien de lengte van de huizen genomen als aanwijzer voor de gelijkheid van de
Brabantsche huizen en de huizen in de duinstreek Alkmaar - Noordzeekanaal, waar
hij dat langgeveltype signaleert? Een rare indicator, voorwaar!..’187); ‘..Er is geen
reden Gallée hard te vallen over onjuiste waarnemingen. Hij, een pionier, roeide
met de riemen die hij had. Als hij mistastte hier en daar, dan zal ik de eerste zijn om
dat te vergoelijken en te begrijpen..’188); ‘..Nu krijgt Gallée nog gelijk, wat hij over
Zuid-Oost Groningen zegt!..’189); ‘..Sylt is Friesch. Als Gallée er geweest was, had
hij bijna zeker daar het langgeveltype gerapporteerd..’190), etc. etc.
Deze uitzonderlijk sterke klankbordfunctie kan ten dele worden verklaard uit het
feit dat Gallée tot dan toe de enige was, die hier tot een echt totaaloverzicht van de
historische boerderijbouw was gekomen. Diens studie, ‘Het boerenhuis in Nederland’,
gold algemeen als hèt standaardwerk over de Nederlandse boerderij. Voor veel
gebieden was naast dit werk bovendien nog in het geheel geen andere literatuur
beschikbaar en Uilkema kwam Gallée zodoende noodgedwongen op vrijwel ieder
punt van zijn onderzoek tegen. Deze werd daardoor voor hem de belichaming van
de autoriteit, wat nog aanzienlijk werd versterkt door het feit dat Gallée een exponent
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-7-1917.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 5-5-1921.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-7-1922.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-5-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-9-1924.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-9-1926.
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was van de academische wereld waarvan hij zelf als autodidact geen deel uitmaakte.
Ondanks dit grote maatschappelijke verschil wist Uilkema zich echter als onderzoeker
de gelijke van Gallée. In zijn boek uit 1916 had hij tenslotte diens theorieën over het
Friese huistype drastisch weten te verbeteren en dit had hem ook in de
wetenschappelijke wereld heel wat prestige opgeleverd. Uit de correspondentie tijdens
het latere onderzoek blijkt duidelijk dat het ook op landelijk niveau evenaren of
overtreffen van Gallée voor Uilkema gelijk stond met het slagen van de opdracht.
De vraag of hem dit zou lukken, loopt als een rode draad door het hele onderzoek.
Daarbij kwam dat zijn werk bij de start van het landelijke onderzoeksproject overal
was aangekondigd als het vervaardigen van een ‘verbeterde uitgave’
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of ‘herziening’ van het werk van Gallée. Zo sprak de commissie in haar voorstel aan
de Leidse universitaire raad van het ‘..overdoen en verbeteren van Gallée..’191). En
ook in het rondschrijven ten behoeve van de werving van fondsen en in verscheidene
aankondigingen van het onderzoek in de landelijke pers werd Uilkema's onderzoek
in verband gebracht met het verouderde werk van Gallée, dat verbetering behoefde.
Het noemen van deze algemeen bekende uitgave had uiteraard vooral een publicitair
doel en beoogde de verkrijging van de nodige financiële toezeggingen, maar
langzamerhand ging men ook zelf blijkbaar steeds meer in deze richting denken. Op
de map met nagelaten stukken van de Boerenhuiscommissie in het archief van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde gaf een anonieme hand de volgende
(postume) karakterisering van het project: ‘..Deze commissie had tot taak een opnieuw
bewerkte heruitgave te verzorgen van Gallée's “Het Boerenhuis”..’. Het feit dat ook
anderen - en niet in het laatst de Boerenhuiscommissie zelf - zijn opdracht zagen als
het vervaardigen van een ‘verbeterde uitgave’ van het werk van Gallée, zal Uilkema's
eigen gevoel van competitie met dit werk sterk hebben gevoed. Het onderzoek kreeg
hiermee nog eens te meer het karakter van een persoonlijke uitdaging.
Desondanks zou zijn appreciatie voor het werk van deze voorganger in de loop
der jaren alleen maar toenemen, vooral toen hem steeds meer bleek dat het
vervaardigen van een landelijk overzicht veel gecompliceerder was dan hij zich
aanvankelijk had voorgesteld. Ook ontdekte Uilkema verscheidene malen dat hij met
zijn geheel andere werkwijze en volstrekt afwijkende kijk op de boerderijen langs
allerlei omwegen soms toch weer op een punt belandde waarop hij moest erkennen,
dat Gallée's karakterisering van deze of gene boerderijvorm nog zo gek niet was:
‘..Nu krijgt Gallée nog gelijk, wat hij in Z.O.-Groningen zegt!..’192), of: ‘..één ding
heeft Gallée goed gezien en dat is een zeer belangrijk punt: “De stapel hooi- of
veldvruchten vormt het centrum, waaromheen alles zich groepeert bij het Friesche
huis”. Deze uitspraak verraadt de genialiteit van den onderzoeker..’193). En zelfs in
Uilkema's laatste tekst over zijn onderzoek, de inleiding op zijn stenciluitgave uit
1933, waarin hij melding maakte van het mislukken van zijn onderzoek, wordt het
werk van Gallée met uitgesproken waardering genoemd: ‘..Een komende generatie,
die meer zal weten van den ontstellenden chaos van huisvormen in Nederland en de
invloeden, die hun ontstaan veroorzaakten, zal - met kennis van zaken oordeelende
- zijn arbeid hoog waardeeren en dien zien in het licht van zijn tijd. Die tijd was wat betreft het door hem betreden terrein, gekenmerkt door een volslagen gebrek
aan besef van den samenhang der daar plaats grijpende verschijnselen. Zijn
conclusies mogen deswege ten deele herziening behoeven, het door hem verzamelde
materiaal heeft blijvende waarde en het bestaan van zijn boek leidde tot een nieuw
onderzoek dezer materie. Het werd aan ondergeteekende opgedragen..’.
Werd hem de literatuur gedurende de eerste jaren grotendeels door anderen aangereikt,
in de loop der jaren lijkt Uilkema geleidelijk ook zelf wat alerter te zijn geworden
op mogelijk interessante uitgaven op zijn vakgebied. In zijn brieven verschenen soms
zelfs verwijzingen naar door hem zelf ontdekte publikaties: ‘..heden zag ik bij een
191) Voorstel Boerenhuiscommissie aan Universitaire Raad van de Rijksuniversiteit Leiden, d.d.
25-3-1918.
192) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-9-1924.
193) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
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timmerman te Eibergen een groot Duits werk “Das Bauernhaus im deutschen Reich”
uit 1906..’194). Bij een andere gelegenheid schreef hij aan Van Blom dat hij een
omvangrijk Belgisch werk zelf had aangeschaft: ‘..het boek van A. Ronse en Th.
Raison: “Types et constructions rurales”..’195) Over de inhoud merkte hij echter alleen
op dat het hier ging om ‘..geweldig veel papier..’. Uit het Duitse werk nam hij een
schetsje over van een boerderij op het Noordfriese eiland Sylt die hij later ook in
werkelijkheid zou opmeten en aan andere publikaties ontleende hij, zoals eerder al
werd vermeld,

194) Briefkaart Uilkema - Van Blom, d.d. 24-11-1926.
195) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-7-1927.
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soms volledige opmetingen196). Of hij aan dergelijke boeken ook gegevens of theorieën
over de boerderij-ontwikkeling ontleende, mag echter worden betwijfeld.
Slechts in één geval is het absoluut zeker dat Uilkema's theorievorming over een
bepaald huistype direct werd beïnvloed door de resultaten van andermans studie. Bij
zijn voortgezette onderzoek van het Friese huistype zocht hij vele jaren lang zonder
enig succes naar de ‘oervorm’ van de Friese bouwboerderij. Hij had het antwoord
op zijn vragen nog steeds niet gevonden toen hem uit een lezing door O. Postma
bleek, dat de gezochte stamvorm niets anders kon zijn dan het eerder door hem zelf
beschreven woonstalhuis, waarvan hij altijd had gedacht dat dit uitsluitend voor het
veeteeltbedrijf had dienst gedaan. Deze huisvorm had hij dan ook steevast betiteld
als ‘Oud-Friesche greidboerderij’. In de correspondentie ging hij nergens op deze
kwestie in, maar in zijn concepttekst over de provincie Friesland, die geschreven
werd rond 1932, bleek deze benaming ineens te zijn vervangen door de veel neutralere
term ‘schuurloze hoeve’197). De resultaten van Postma's studie, die een grote
persoonlijke teleurstelling voor Uilkema moeten hebben betekend (Friesland werd
door hem bij uitstek beschouwd als zíjn gebied), waren daarmee impliciet in zijn
eigen theorieën opgenomen. Het betreffende artikel werd door Uilkema echter nergens
genoemd. Zijn tekst beperkte zich tot de ontwikkeling van het weidebedrijf; de
geschiedenis van de bouwboerderij - en daarmee het werk van Postma - kwam niet
aan de orde. Dit is echter, voor zover kon worden nagegaan, tevens de enige keer
dat geraadpleegde literatuur niet door Uilkema werd genoemd. Over het algemeen
was hij, zoals uit de uitgebreide citaten uit het werk van Van der Kolk198), Le Francq
van Berkhey199), Gallée en Duitse onderzoekers200) blijkt, er maar al te zeer op gebrand
om ondanks het feitelijk bescheiden gebruik van de literatuur geen onbelezen indruk
na te laten.
Gedurende de laatste fase van het onderzoek kreeg Uilkema's belangstelling voor
de literatuur tenslotte nog een onverwachte dimensie en een nieuwe impuls, alhoewel
niet in de kwaliteit van informatiebron. Vanaf dat moment begon hij namelijk te
letten op recente uitgaven op boerderijgebied, om te zien of deze zijn eigen studie
niet teveel overlapten. Toen hij meende bij andere auteurs zijn eigen gegevens en
theorieën terug te vinden, leidde dit tot grote problemen met zijn opdrachtgevers,
die hij ervan ging verdenken onzorgvuldig te zijn omgesprongen met het hen
toegeleverde materiaal201). De literatuur hield hem vanaf dat moment alleen nog bezig
in die zin, dat hij probeerde te voorkomen voortijdig zelf als bron van gegevens te
gaan functioneren.

196)
197)
198)
199)
200)

Opmetingen KU-169, KU-269 en KU-303.
Zie hoofdstuk 7.1 over het verloop van het onderzoek in de provincie Friesland.
UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Friesland, p. 15-20.
UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Zuid-Holland, p. 176-188.
Zie Uilkema's integraal in hoofdstuk 7.10 opgenomen tekstgedeelte over Zuid-Limburg uit
zijn stenciluitgave van 1933 (Het ontstaan der huistypen), waar hij in enkele noten zeer
uitgebreid naar oudere literatuur verwijst.
201) LEB-Fonds aan Uilkema, d.d. 11-9-1933.
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5 Het onderzoek in historisch perspectief
De voorgeschiedenis
Het zuiver wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse
boerderij dateert van rond 1900 en is daarmee een vrij jonge tak van wetenschap.
Nederland was op dit punt betrekkelijk laat. Andere delen van Europa, zoals Duitsland
en vooral de Scandinavische landen, waar al vanaf het begin van de 19e eeuw werken
verschenen die de geschiedenis en verspreiding van de daar aanwezige
boerderijvormen als onderwerp hadden, liepen hierin ver op ons voor1). Toch was
ook in ons land de belangstelling voor de boerderijen al eerder aanwezig; deze had
hier echter een overwegend praktische grondslag en strekte zich - een enkele later
te bespreken uitzondering daargelaten - aanvankelijk nog niet uit tot de bouw- of
cultuurhistorische achtergrond van de gebouwen.

Dwarsdoorsnede van Zeeuwse boerenschuur, door J. Poley (1770)

De oudste Nederlandse publikatie waarin gedetailleerde tekeningen van
landbouwkundige bedrijfsgebouwen waren opgenomen, dateert uit 1770 en was een
bouwkundig werk, geschreven door de Zierikzeese bouwmeester Jacob Poley2). Deze
nam voor de bespreking van houtconstructies in zijn boek naast voorbeelden van
burgerlijke bouwkunst ook enkele afbeeldingen van Zeeuwse landbouwschuren op.
Het ging Poley echter uitsluitend om de bouwtechnische aspecten; functie en indeling
van de afgebeelde gebouwen of hun geschiedenis waren daarbij niet van belang en
van boerderij-onderzoek kan men hier ondanks de documentaire waarde van dit
materiaal dan ook nog niet spreken.
De eerste publikaties waarin werkelijk sprake was van onderzoek naar de
hoofdopzet, indeling en functie van de verschillende Nederlandse boerderijvormen
als zodanig kwamen uit de landbouwkundige hoek. Deze belangstelling had een
rationalistische achtergrond; de studie stond in dienst van de wens tot verbetering
van de agrarische bedrijfsvoering. De boerderijen werden daarbij eenvoudig
beschouwd als één van de aan de landbouw ter beschikking staande instrumenten
die moesten worden onderzocht ten behoeve van de modernisering van deze
bedrijfstak. Om de beste oplossingen voor de toekomstige bedrijfsgebouwen te
kunnen bepalen, hield men zich bezig met de bestudering en vergelijking van de in
1) De eerste publikaties op dit gebied verschenen in Denemarken (1814), Noorwegen (1836),
Zweden (1830-1877) en Duitsland (1855). HEKKER, Het boerenhuisonderzoek (1948), p.
105-106; BEDAL, Historische Hausforschung, (1978), p. 1-10.
2) J. Poley, Architectura civilis of naauwkeurige ontwerpen en verzamelingen van verscheydene
zeer fraaye groote kap-werken, van huizen, schuuren, pakhuizen etc., Amsterdam 1770.
Algemene gegevens over deze en andere vroege publikaties over de landelijke bouwkunst
werden vooral ontleend aan: HEKKER en Van der POEL, De Nederlandse boerderij in het
begin van de 19de eeuw (2de herziene druk 1989).
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de verschillende streken voorkomende boerderijvormen. De belangstelling richtte
zich daarbij logischerwijze op de in die tijd meest kenmerkende en algemeen
voorkomende typen. Aan primitieve huisvormen of relicten uit vroeger tijd werd
geen aandacht besteed en ook de geschiedenis van de onderzochte gebouwen of hun
mogelijke typologische verwantschap was geen onderwerp van studie. Toch kan men
stellen dat hier voor de eerste maal sprake was van boerderij-onderzoek, waaraan
echter vooralsnog het historische aspect ontbrak.
Het onderzoek vanuit deze hoek zou in Nederland pas na 1800 tot tastbare resultaten
leiden, maar de belangstelling voor landbouwkundige zaken waaruit deze studie
uiteindelijk voortkwam, dateerde al uit de tweede helft van de 18e eeuw. In ons land
met zijn bij uitstek stedelijke cultuur ontstond in deze periode voor de eerste maal
een wetenschappelijk getinte belangstelling voor de land-
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bouw3). Deze nieuwe waardering had niet in de laatste plaats een economische oorzaak;
handel en scheepvaart, de traditionele peilers van de Nederlandse economie, gingen
in deze periode stek achteruit. Daarnaast bracht echter ook het opkomende
rationalisme in intellectuele kringen een groeiende interesse voor technische en
economische wetenschappen in het algemeen met zich mee. Talrijke
wetenschappelijke genootschappen werden opgericht en her en der verschenen
publikaties over wetenschappelijke onderwerpen, waaronder ook op landbouwkundig
gebied. De belangstelling voor dit laatste onderwerp werd bovendien sterk
gestimuleerd door invloeden uit het buitenland, waar de landbouw al eerder onderwerp
van wetenschappelijke studie was geworden.
Het vroegst gebeurde dit in Engeland, waar, in tegenstelling tot Nederland, een
sterke plattelandscultuur bestond. De bovenlaag van de maatschappij werd daar niet
gevormd door stedelijke kooplieden, zoals hier het geval was, maar door de landadel,
die vanouds in nauw contact was gebleven met het agrarisch bedrijf. Platteland en
landbouw stonden hier dientengevolge traditioneel ook meer in de belangstelling en
in hoger aanzien dan in landen waar zulks niet het geval was. Hier werden al in het
begin van de 18e eeuw nieuwe landbouwwerktuigen en methodes ontwikkeld en
verschenen de eerste innovatieve landbouwkundige publikaties, die al snel ook buiten
Groot-Brittannië grote bekendheid kregen. De nieuwe ontwikkeling sloeg eest over
naar Frankrijk, waar de Engelse publikaties als eerste waren vertaald en bewerkt, en
belandde via Frankrijk tenslotte ook in de op dat moment in cultureel opzicht sterk
Frans-georiënteerde Nederlanden.
Het ging daarbij aanvankelijk nog vooral om een modeverschijnsel. Theoretiseren
over de landbouw werd een tijdverdrijf voor de betere kringen, waar ook de Romantiek
met zijn geïdealiseerde beeld van het arcadische buitenleven de belangstelling voor
het platteland sterk had vergroot. De bij de elite al in de 17e eeuw aangevangen en
geleidelijk ook tot de gegoede burgerij doorgedrongen opkomst van het buitenverblijf
voor de zomer ging met deze ontwikkeling hand in hand, waardoor men meer dan
vroeger in contact kwam met het buitenleven en het boerenbedrijf. In navolging van
de Franse sociétés d'agriculture werden in het laatste kwart van de 18e eeuw ook op
diverse plaatsen in Nederland landbouwverenigingen opgericht, waar men enthousiast
debatteerde over landbouwkundige onderwerpen. Er verscheen een toenemende
stroom publikaties over dit onderwerp en enkele vooruitstrevende grootgrondbezitters
lieten op hun landgoederen experimentele werktuigen en nieuwe landbouwmethoden
testen. De kringen waarin deze ontwikkelingen zich afspeelden waren echter niet die
van de plattelander zelf; de gereedschappen die in deze periode werden ontwikkeld
en de nieuwe landbouwkundige inzichten bereikten daardoor vooralsnog niet de
groep die deze vernieuwingen in praktijk zou moeten brengen.
In navolging van de groeiende particuliere belangstelling ontstond ook bij de overheid
tegen het einde van de 18e eeuw om allerlei redenen de wens, zich intensiever met
de landbouw bezig te houden. De Franse tijd bracht een grondige herziening van het
staatsbestel met zich mee en de onzekere economische situatie maakte het voor de
3) De gegevens over de opkomende belangstelling voor de landbouw en de daaraan ten grondslag
liggende maatschappelijke en economische achtergronden zijn grotendeels ontleend aan de
volgende publikaties van J.M.G. van der POEL, Heren en boeren (1949); Het
boerenhuisonderizoek in Nederland (1962); en Het Kabinet van Landbouw (1989).
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nieuwe gecentraliseerde overheid van groot belang snel een beeld te krijgen van haar
economisch potentieel, waaronder uiteraard ook de landbouw viel. Over dit onderwerp
bleken echter vrijwel geen gegevens beschikbaar te zijn. De landbouw was onder de
sterk handelsgerichte en zeevarende republiek lange tijd een verwaarloosd gebied
geweest, waarin van overheidswege eeuwenlang slechts weinig interesse was getoond.
Men had daardoor geen enkel inzicht in de omvang van de agrarische produktie en
wist dus ook niet in hoeverre deze voldoende was om het land zelfstandig te kunnen
voeden wanneer import door de oorlogssituatie onmogelijk zou worden ge-
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maakt. Men vreesde echter dat de binnenlandse produktie niet toereikend zou zijn
en de angst voor hongersnood was voor de overheid één van de belangrijkste
drijfveren om zich eindelijk nader met de landbouw te bemoeien. Daarnaast was het,
als gezegd, ook voor het opstellen van een adequaat centraal economisch beleid
noodzakelijk dat een juist beeld werd verkregen van de situatie op het platteland.
Maatschappelijke tendensen en economische noodzaak voerden aldus samen tot het
besef, dat aan de landbouw een meer wetenschappelijke grondslag moest worden
gegeven en dat hierin een taak was weggelegd voor de overheid.
Om daaraan invulling te kunnen geven, moesten in de eerste plaats gegevens
worden verzameld over de staat waarin de Nederlandse landbouw verkeerde en over
omvang en kwaliteit van de agrarische produktie. Hiertoe werd in 1800 de
doopsgezinde predikant J. Kops door de overheid aangesteld tot ‘Commissaris tot
de Zaken van den Landbouw’, met als opdracht zich op de hoogte te stellen van de
situatie in de verschillende gewesten.4) Om de ontbrekende basiskennis op te bouwen
werd door deze, na een uitgebreide oriëntatiereis, allereerst een landelijke enquête
gehouden, waarvoor een lijst met meer dan 250 vragen werd rondgestuurd naar
landbouwkenners door het gehele land. Verder werden door Kops gewestelijke
adviesorganen opgericht, de zogenaamde ‘Commissiën van Landbouw’, die hem
moesten adviseren over de stand van zaken in de verschillende regio's, en er werd
opdracht gegeven een statistieke beschrijving van de Nederlandse landbouw te
vervaardigen. Toen eenmaal een beeld was verkregen van de feitelijke situatie, werd
overwogen welke maatregelen konden worden getroffen om de landbouw te
bevorderen en de agrarische bedrijfsvoering hier ten lande te verbeteren.

Friese kophalsrompboerderij, gravure door A. Gatses, opgenomen in artikel uit 1807, ‘Beschrijving
van een vee-boereplaats in Friesland’, door H.W. van der Kolk

Een belangrijk instrument om tot de gewenste modernisering van de Nederlandse
landbouw te komen, vond men in landbouwkundig onderzoek en voorlichting.
Regionale werkwijzen, gereedschappen en produktiemethoden dienden te worden
vergeleken; landbouwkundige vernieuwingen en nieuwe werktuigen moesten nader
worden onderzocht en op hun merites getoetst. De aldus verkregen kennis zou
vervolgens in landbouwkundige kringen zo algemeen mogelijk moeten worden
verspreid. Om dit te bereiken werd door Kops onder meer een verzameling moderne
4) Van der POEL, Heren en boeren (1949), p. 58-71; dez., Het Kabinet van Landbouw (1989),
p. 3.
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landbouwwerktuigen aangelegd, die vanaf 1808 werd tentoongesteld in het Kabinet
van Landbouw, een speciaal voor
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dit doel opgericht technisch museum met een educatieve taakstelling5). Eerder was
al, in 1803, een landbouwkundig tijdschrift in het leven geroepen, getiteld het
‘Magazijn van Vaderlandschen Landbouw’, waarin de verschillende
overheidsmaatregelen wereldkundig konden worden gemaakt en nieuwverworven
kennis kon worden verspreid.
In dit tijdschrift verscheen in 1807 van de hand van H.W. van der Kolk, een lid
van de Friese commissie van landbouw, een artikel over het Friese weidebedrijf6),
waarin als onderdeel van een uitvoerig landbouwkundig verslag ook een beschrijving
was opgenomen van een Friese veeteeltboerderij. Constructie en indeling daarvan
werden verduidelijkt door opmetingstekeningen van een illustratief voorbeeld van
een dergelijk gebouw. De informatieve waarde van dit artikel was bijzonder groot
en vooral de wijze waarop het bedrijfsgebouw door middel van tekeningen ook voor
lezers elders in het land aanschouwelijk was gemaakt, oogstte veel bewondering en
trok in brede kring de aandacht.
Naar aanleiding van deze publikatie werd tijdens een vergadering van de
commissies van landbouw in 1808 het idee geopperd om ook voor andere delen van
het land dergelijke tekeningen te laten vervaardigen, zodat de inrichting van de
verschillende regionale typen bedrijfsgebouwen kon worden vergeleken. Het plan
werd in 1810 ten uitvoer gebracht en daarmee vond in Nederland voor de eerste maal
een georganiseerde documentatie van enige omvang plaats. De ‘oogst’ van deze actie
was een verzameling van 51 boerderijtekeningen7), die ter bezichtiging werden
opgenomen in het Kabinet van Landbouw. Men hoopte dat bestudering en vergelijking
van de verschillende regionale oplossingen de landbouwers ertoe zou aanzetten om
bij vernieuwing van de gebouwen een bewustere keuze te maken voor de meest
efficiënte variant. De tekeningen hadden daarmee een overwegend praktisch en
educatief doel.

Boerderij met daglonershuis te Verwolde (Gld.), tekening collectie Kops (SHBO, Arnhem)

5) Van der POEL, Het Kabinet van Landbouw (1989), p. 15-16.
6) Van der KOLK, Beschrijving van een Veeboereplaats (1807).
7) Van deze collectie tekeningen, die na de sluiting van het Kabinet lange tijd verloren werd
gewaand, is het grootste gedeelte (42 tekeningen) inmiddels teruggevonden en sedert 1961
ondergebracht bij de SHBO te Arnhem. De collectie werd uitvoerig beschreven door R.C.
Hekker in: HEKKER en Van der POEL, De Nederlandse boerderij in het begin van de 19de
eeuw (1989), p. 21 e.v.
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Een opmetingstekening van een traditionele boerderij uit dezelfde periode is ook
te vinden in het werk van de Leidse lector in de ‘Natuurlijke Historie’ J. Le Francq
van Berkhey. Deze had zich in de tweede helft van de 18e eeuw,
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uit liefde voor de eigen regio en gestimuleerd door de opkomende natuur- en
landbouwkundige belangstelling, tot taak gesteld de natuurlijke historie van Holland
zo volledig mogelijk te beschrijven, ‘..tot des grooten Scheppers eere en tot nut
mijner Landgenooten..’8). In het negende deel van zijn omvangrijke werk, dat in 1811
uitkwam, ging hij, als onderdeel van het tekstgedeelte over het rundvee, tevens nader
in op de bedrijfsgebouwen, waarbij hij om te beginnen een opsomming gaf van de
verschillende huisvormen in dit gebied: ‘..De meeste en beste onzer Boerderijen nu
zijn doorgaans aan den oever van eene of andere rivier, polder, wetering of dijkaadje
geplaatst, en dus zijn in Zuidholland de landen aan den Rijn, de Schie, de Vliet, de
Rotte, de Gouwe, den Binnenijssel enz overal met Boerderijen bebouwd. (...) Wat
betreft de Boerderijen in en aan de Veenen, deze zijn weinige en slechts kleine
Stallingen, waar men zoo veel vee houdt als men tot dageliksche nooddruft van melk,
boter enz. benoodigd heeft. (...) Aan den Bovenrijn, waar men het Sticht nadert (...)
zijn de woningen aldaar laag, eenvoudig en ouderwetsch, en dikwerf het muurwerk
niet hooger dan halfmans hoogte, de gevels uitgezonderd..’9), enzovoort. Vervolgens
werd een zeer uitvoerige en gedetailleerde beschrijving gegeven van de constructie
en indeling van het op dat moment meest algemene Zuidhollandse boerderijtype,
ofwel een ‘..geregelde Hollandsche Boerenwoning en Veestal..’. Bij deze tekst werden
tevens enkele door een timmerman vervaardigde opmetingstekeningen afgedrukt,
‘..om hier van nu een goed denkbeeld te doen bekomen, en den vermogenden of
weetgierigen de inrigting van eene Boerenwoning, Huis, Stal en Schuur te leeren
kennen..’10).

Zuidhollandse boerderij uit de omgeving van Leiden, uit: J. Le Francq van Berkhey, Natuurlijke
Historie van Holland dl. IX (1811), pl. XXXXIV

8) Le FRANCQ van BERKHEY, Natuurlijke Historie van Holland dl. IX (1811), p. 2. Het
eerste deel verscheen in 1769.
9) Le FRANCQ van BERKHEY, Natuurlijke Historie van Holland dl. IX (1811), p. 10-11.
10) Le FRANCQ van BERKHEY, Natuurlijke Historie van Holland dl. IX (1811), p. 21.
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Elders in dezelfde tekst wordt ook melding gemaakt van de beschrijving van Van
der Kolk en het is dan ook niet onmogelijk dat Le Francq van Berkhey hierdoor,
zeker wat het gebruik van bouwkundige tekeningen betreft, was geïnspireerd. Zijn
verhandeling over de afgebeelde gebouwen had bovendien, evenals het eerdere
landbouwkundige werk, een beschrijvend karakter, waarbij
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de lezer min of meer aan de hand van de auteur door het gebouw werd geleid. De
aandacht was ook hier primair gericht op de meest kenmerkende boerderijtypen van
dat moment. Ondanks al deze overeenkomsten lag Le Francq van Berkhey's
belangstelling echter op een wezenlijk ander vlak; zijn beschrijving had veeleer een
encyclopedisch-wetenschappelijk dan een praktisch uitgangspunt en met de
verbetering van de landbouw hield hij zich niet bezig.
Gedurende het grootste gedeelte van de 19e eeuw zou echter de meeste aandacht
voor de boerderijen opnieuw uit de landbouwkundige hoek komen, waarbij het veelal
ging om van tekeningen voorziene beschrijvingen van de bestaande toestand of om
de bespreking van bouwplannen11). De Nederlandse publikaties over boerderijbouw
zouden nog lang in overgrote meerderheid in het teken staan van de verbetering van
de bedrijfsgebouwen voor de zich geleidelijk vernieuwende landbouw. Ook de eerste
landelijke overzichtspublikatie van Nederlandse boerderijvormen, die in 1875
verscheen, droeg nog geheel dit stempel. In dit werk door de architect en latere
rijksbouwmeester C.H. Peters werd in de inleiding geen enkele twijfel gelaten over
het doel van de publikatie: ‘..nu men den landbouw meer en meer op
wetenschappelijken grond gaat beoefenen en langs het pad van onderzoek tracht
vooruit te brengen, nu vooral dient veelzijdig de vraag te worden overwogen, welke
de beste inrichting eener boerderij is, en die vraag kan men niet beter overwegen
dan door na te gaan, door te zien hoe men elders die vraag praktisch meent te hebben
opgelost. Het doel van dit werk is dan ook om aan te toonen, hoedanig in de
verschillende provinciën de boerenplaatsen zijn ingericht..’12). De in dit werk
opgenomen voorbeelden toonden uiteraard de plaatselijk meest kenmerkende,
algemeen voorkomende en aan de toenmalige eisen des tijds beantwoordende
boerderijtypen.

11) Beschrijvingen en plattegronden van bestaande boerderijen zijn onder meer te vinden in:
Statistieke beschrijving van Gelderland (1826) en ALLERSHOF, Landhuishoudkundige
beschrijving (1881). Bouwplannen, voorzien van een raming van de bouwkosten vindt men
in: WARDENBERG, Verhandeling over de ontginning der woeste zand- en veengronden
(1829) of Ontwerpen voor bouwhoeven, in: Bouwkundige Bijdragen, dl. VIII, 5e stuk
(vermoedelijk 1853), waarin drie ontwerpen voor nieuwe ‘bouwhoeven’ werden afgedrukt,
die waren ingezonden op prijsvragen door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in
de jaren 1849, 1851 en 1852.
12) PETERS, Overzicht der boerenplaatsenbouw in Nederland (1875), p. 3-4.
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Noordhollandse boerderij uit de Beemster, uit: C.H. Peters, Overzicht der boerenplaatsenbouw in
Nederland (1875), pl. XIV)

Oudere huisvormen, die vanuit bedrijfstechnisch opzicht niet meer interessant
waren, kwamen gedurende het grootste gedeelte van de 19e eeuw slechts een
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heel enkele maal ter sprake, in regionale landbouwhistorische beschrijvingen of
volkskundige verhandelingen. De gegevens die in dergelijke werken werden
opgenomen over de boerderijen waren meestal niet het resultaat van historisch
onderzoek, maar bestonden voor het overgrote deel uit plaatselijke kennis en
overlevering. Hoewel de boerderijen in de meeste gevallen alleen zijdelings aan de
orde kwamen, werd hiermee soms buitengewoon waardevolle informatie gegeven
over oudere vormen of over de historische ontwikkeling in de betreffende regio. Zo
gaf de Friese volkskundige J.H. Halbertsma in 1840 bij de uitleg van een oud
volksgedicht een korte toelichting op de hoofdvorm van de oude Friese boerderij13).
Vergelijkbare informatie werd een halve eeuw later ook gegeven in een verhandeling
over het Friese boerenleven in de kleistreken door T.J. de Boer14). In Groningen nam
H. Dijkema in 1851 in een landbouwhistorische beschrijving een beknopte
uiteenzetting op van het oude Groningse schuurtype15). In al deze gevallen ging het
daarbij om vrijwel verdwenen en sterk van de latere boerderijtypen afwijkende
vormen, waarvan de auteur een beschrijving opnam als curiositeit of omdat hij vreesde
dat zijn lezers het verhaal anders niet meer konden volgen.
Een uitzondering vormt de beschrijving door J. Bouman uit 1860, die in een
oudheidkundige verhandeling over de Noordhollandse landbouw verscheidene
bladzijden besteedde aan de historische ontwikkeling van de boerderijen in die
provincie: ‘..Het is niet moeijelijk na te gaan, dat in zeer overoude tijden, toen de
boer zelf nog weinig behoeften kende, en zich meestal op het land of in den krijg
onledig hield, de boerenwoningen nog uiterst eenvoudig waren. (...) Toen later
handelsverkeer en afzet van producten de welvaart vermeerderden, werden de
woningen verbeterd en voor het bedrijf meer doelmatig ingericht. De schuursgewijs
ingerigte koestallen werden iets ruimer en langer uitgebouwd; en toen men er eindelijk
meer op gesteld begon te worden, dat ook het hooi onderdak gebragt werd, bouwde
men aan het einde van den koestal eene kap op vier staken. (...) Het zijn deze vierkante
kapbergen, die in Noord-Holland de stolpvormige boerenhuizen hebben doen
ontstaan..’16). Ook deze gegevens waren ongetwijfeld voor een belangrijk deel ontleend
aan plaatselijk overgeleverde kennis. Daarbij was hier echter voor de eerste maal
sprake van een specifieke historische interesse in de boerderijbouw als zodanig.
Navolging kreeg deze merkwaardige publikatie echter niet; het betrof hier een
individuele benadering die lange tijd uniek zou blijven.
Pas tegen de eeuwwisseling werd in Nederland voor het eerst een grootscheeps
historisch onderzoek naar de traditionele boerderijbouw uitgevoerd vanuit een zuiver
wetenschappelijke vraagstelling. De aanzet hiertoe kwam uit de volkskundige hoek,
waar de oude landelijke bouwkunst in navolging van Duitse romantische stromingen
werd gezien als bron van gegevens voor het volksstammenonderzoek17). De boerderijen
13)
14)
15)
16)
17)

HALBERTSMA, Letterkundige Naoogst (1840), p. 168-169.
De BOER, De Friesche kleiboer (1898), p. 91.
DIJKEMA, Proeve van eene Geschiedenis (1851), Dl. II, p. 403-404.
BOUMAN, De Noord-Hollandsche boer en zijn stolp van vroegeren tijd (1860), p. 237.
De gedachte dat er een verband zou bestaan tussen huisvorm en oorspronkelijke
bevolkingsgroep zou in Duitsland voor het eerst naar voren zijn gebracht door de volkskundige
Mone in 1837 (HEUTER, Die ländliche Bauweise (1961), p. 56, noot 148). Noch het in die
noot genoemde week van Wirth, noch de publikatie van Mone konden echter voor het
onderhavige onderzoek worden geraadpleegd. Verder werd deze visie vertolkt door Von
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werden daarbij primair beschouwd als dragers van oeroude cultuurhistorische
kenmerken, die mogelijk nog zouden kunnen worden teruggevoerd tot de verschillende
bevolkingsgroepen die zich her en der in het land hadden gevestigd.
Deze visie werd in Nederland geïntroduceerd door de Utrechtse hoogleraar in de
Germanistiek J.H. Gallée, die geïnteresseerd was geraakt in de begrenzingen van het
woongebied van de verschillende volksstammen door problemen die hij in de
dialectologie ontmoette. In navolging van de in Duitsland heersen-

Keller (1855), Landau (1857), Henning (1882), Meitzen (1882), Schäfer (1883) en Pessler
(1906). BEDAL, Historische Hausforschung (1978), p. 7-8.
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de opvattingen ging hij uit van de gedachte, dat de oorspronkelijke bevolkingsgroepen
hun sporen blijvend zouden hebben nagelaten in de cultuur van de door hen bewoonde
landstreken. Dergelijke oeroude kenmerken zouden dan vooral bewaard zijn gebleven
op het platteland, waar de traditie een sterkere rol speelde dan in de dynamischer
stadscultuur. Indien men door een breed volkskundig onderzoek de plattelandscultuur
in het gehele land in kaart zou kunnen brengen, zo meende Gallée, dan zouden zich
de oorspronkelijke woongebieden van de diverse volksstammen vanzelf weer
aftekenen. Aanvankelijk was het zijn bedoeling daarbij aan alle streekgebonden
aspecten van de plattelandscultuur, zoals kleding, sieraden, dialect, grondgebruik,
etc. aandacht te besteden. Al spoedig bleek hem echter dat sommige vanouds als
traditioneel beschouwde zaken, zoals bijvoorbeeld de streekdrachten, minder historisch
constante factoren waren dan hij had gehoopt. Persoonlijke ervaringen brachten hem
tenslotte tot de overtuiging dat de oorspronkelijke stamkenmerken het best bewaard
waren gebleven in de landelijke bouwkunst: ‘..Bleek de kleederdracht hierbij van
geene groote waarde, geheel andere resultaten werden verkregen uit een onderzoek
van het boerenhuis. Toevallige omstandigheden deden mij de waarde van huis en
schuur der boeren op dit punt inzien. Een boer uit Gelderland in Grand-Rapids in
Amerika gevestigd, (...) vertelde mij, dat zij hun huis daar net gebouwd hadden als
dat, waarin hij was opgegroeid. Later vernam ik dat Friezen in Holland (Michigan)
gevestigd, daar huizen gebouwd hadden op dezelfde wijze als in Friesland, met
hooivak en dorschvloer onder één dak met den koestal. Ook in ons eigen land zijn
tal van bewijzen te vinden van het groote conservatisme van den boer op het punt
van bouw van huis en schuur. (...) Wat nu is was vroeger ook het geval. (...) Men
mag dus wel met goede grond aannemen, dat het huis, zooals dat heden ten dage bij
de verschillende stammen in gebruik is, in hoofdtrekken overeenkomt met dat van
de oudere tijden..’18).
Voor Gallée, die ondanks zijn jeugd op het platteland het boerenbedrijf alleen van
de buitenzijde kende, was het een alleszins aanvaardbaar idee dat in de eenvoudige
en in zijn ogen ongetwijfeld ‘primitieve’ plattelandsbouwkunst oeroude kenmerken
bewaard zouden zijn gebleven. Vanuit deze grondgedachte maakte hij dan ook vanaf
het einde van de vorige eeuw studie van de boerderijvormen die hij in de diverse
delen van het land aantrof. Daarbij zocht hij in de veelheid aan vormen vooral naar
de onveranderlijke en daarmee voor zijn onderzoek mogelijk essentiële kenmerken:
‘..Bij de studie der boerenhofstede was mijn eerste taak het hoofdplan der
verschillende typen te leeren kennen. Dit blijft overal hetzelfde, al wijzigt zich door
ligging, bodem en bedrijf de vorm en veel van hetgeen zich daarom of daarin bevindt.
Heeft men eenmaal het hoofdbeginsel gevonden, dan zal men, goed toeziende, dit
ook in andere hofsteden van denzelfden stam, al is het uiterlijk veranderd, in de
inwendige structuur kunnen terugvinden..’19).
Dit hoofdbeginsel liet zich dus niet altijd aflezen aan de buitenkant van de boerderij;
onderzoek van de indeling was noodzakelijk om de essentie van het gebouw te kunnen
vaststellen. Om deze reden liet Gallée van een groot aantal boerderijen de
plattegronden en gevelaanzichten vastleggen, waarbij tevens aandacht werd besteed
aan het gebruik van de verschillende ruimten. Hiermee werd in Nederland voor de
18) GALLÉE, Over het boerenhuis (1907), p. 5-7.
19) GALLÉE, Over het boerenhuis (1907), p. 7-8.
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eerste maal bewust studie gemaakt van de hoofdopzet en indeling van speciaal de
oudere boerderijen, door middel van documentatie van bestaande voorbeelden.
Wat Gallée in dit alles zocht was, als gezegd, het statische, het onveranderlijke
(‘..Juist het constante van bepaalde eigenaardigheden is zoo opvallend..’), omdat
hierin wellicht ook het stamgebondene bewaard zou zijn gebleven. Hij onderkende
wel dat de boerderijen in de loop der tijd een ontwikkeling hadden doorgemaakt,
maar legde de nadruk op het gelijkblijvende, dat in zijn ogen het belangrijkst was.
De verschillende later ontstane vormvarianten waren in deze visie niet meer dan een
storende vertroebeling, die een belemmering vormde
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Inwoonsters van Staphorst, afb. 9 van blad XVI uit platenatlas bij het werk van J.H. Gallée, Het
boerenhuis in Nederland en zijn bewoners (1907-1908)

voor het vrije zicht op de kern van de zaak. In het hoe en waarom van de
boerderij-ontwikkeling was Gallée dan ook amper geïnteresseerd; zijn aandacht
richtte zich op de statische aspecten en niet op de dynamiek van de ontwikkeling.
De resultaten van zijn onderzoek werden door Gallée voor het eerst beknopt naar
buiten gebracht in een tweetal artikelen, respectievelijk uit 1898 en 190220), en in de
lezing die hij in 1907 hield voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen21). Een uitvoeriger uiteenzetting werd gegeven in zijn grote,
gedeeltelijk postuum verschenen werk ‘Het Boerenhuis in Nederland en zijn
Bewoners’, dat met de bijbehorende platenatlas in de jaren 1907-1908 uitkwam. In
dit boek, waarin ook enkele andere bijdragen op het etnografische vlak waren
opgenomen, werd de Nederlandse boerderij ingedeeld in een aantal hoofdtypen,
waarvan de verspreiding in grote lijnen overeen zou komen met de oorspronkelijke
bewoningsgebieden van de Friese, Frankische en Saksische volksstammen; in
Zuid-Limburg zou de boerderijvorm beïnvloed zijn door de Romeinse occupatie.
Daarmee was voor Nederland de eerste landelijke typologie van boerderijvormen
opgesteld, en was voor het ontstaan van de vele verschillende typen voor het eerst
een min of meer sluitende verklaring gegeven.

20) GALLÉE, Moeurs et Coutumes (1898); Het boerenhuis (1902).
21) GALLÉE, Over het boerenhuis (1907).
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Opmeting van twee Zuidlimburgse boerderijen en reconstructie van opgegraven Romeinse villa, blad
XXX uit platenatlas bij het werk van J.H. Gallée, Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners
(1907-1908)

Dit volkskundig-historische stramien, dat op verleidelijk eenvoudige wijze in één
keer orde en logica leek te scheppen in de tot dat moment onbegrepen chaos aan
regionale vormen, sprak algemeen sterk tot de verbeelding. Gallée's theorieën en zijn
typologische indeling werden al snel in brede kring overgenomen. Waar Gallée echter
zijn ideeën over de stamgebonden achtergronden van de boerderijen vrij genuanceerd
had beschreven en zorgvuldig had nagelaten om in navolging van de Duitse publikaties
te spreken van het ‘Saksische’ of ‘Frankische’ huis22), daar kenden zijn volgelingen
dergelijke scrupules veelal

22) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), gebruikte zelf de benamingen halletype
en langgeveltype. Over het halletype schreef hij zelfs: ‘..Men noemt deze huisvorm ook wel
het Saksische boerenhuis, m.i. minder juist, daar het dan dit huistype aan één volksstam
toeschrijft, terwijl het toch ook bij anderen dan Saksen gevonden wordt. Of het bij de Saksen
zich ontwikkeld heeft, is evenzeer aan twijfel onderhevig..’, p. 44.
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niet. Dit had onder meer tot gevolg dat de zo kwistig door hen gehanteerde termen
Saksisch en Frankisch nog tot in onze tijd het historisch boerderij-onderzoek zouden
achtervolgen en tenslotte volkomen ten onrechte algemeen aan Gallée zelf zouden
worden toegeschreven. Ook diens stamgebonden visie zou een taai leven leiden; nog
lang nadat verscheidene van zijn theorieën door verder onderzoek waren
tegengesproken, en zijn opvattingen in wetenschappelijke kring allang hadden
afgedaan, zouden deze ideeën de populaire boerderij-literatuur blijven beheersen23).
Het grote succes van Gallée's uitgave droeg er echter mede toe bij dat ook andere
historisch geïnteresseerde onderzoekers uit andere disciplines meer aandacht gingen
besteden aan de landelijke bouwkunst.

Afbeelding uit: W.L. Bouwmeester, De ontwikkeling van Nederlands landschappen (1911), p. 398

In enkele grote volkskundige en historisch-geografische uitgaven uit de eerste
decennia van deze eeuw werd naast het eigenlijke onderwerp van de studie voor het
eerst ook de landelijke bouwkunst aan de orde gesteld24). En ook het aantal regionale
publikaties waarin de boerderijen op de een of andere wijze ter sprake werden
gebracht, nam in de eerste twee decennia langzaam maar zeker toe25). In de meeste
gevallen werden daarbij - indien er al sprake was van een typologische benadering
- de theorieën van Gallée nageschreven of tenminste als uitgangspunt gebruikt. Slechts
in een enkel geval, zoals bijvoorbeeld in de historisch-geografische beschrijving door
Bouwmeester26), werd getracht langs andere wegen tot een typering te komen. Zijn
opmerkelijke poging om de verschillende huisvormen in te delen naar bodemtype,
23) De door Gallée geformuleerde typologie zou onder meer nog worden gebruikt in de volgende
werken: Van HOUTEN, Onze boerderijen (1938); 't HOOFT, Nederlandsche boerderijen
(1941); Boerderijtypen in Nederland, uitgave Kon. Ned. Zuivelbond (z.j. vermoedelijk rond
1970).
24) BOUWMEESTER, De ontwikkeling van Nederlands landschappen (1911), p. 380-407;
SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 28-44; Van der VEN, Neerlands
volksleven (1920), p. 168-178.
25) Bijvoorbeeld: PETERS, Oud-Groningerland (1912), p. 109-119; SINIA, Een merkwaardige
hoeve (1912); LANDWEER, De boo-en te Schoonebeek (1915); HERWIG, Oude boerderijen
in Drente (1917), e.a.
26) BOUWMEESTER, De ontwikkeling van Nederlands landschappen (1911).
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landschap of landbouwkundig gebruik (‘het veeteelthuis’, het landbouwhuis’, ‘het
huis in de drooggelegde landen’, ‘luxe-bewoning op 't laagveen’, etc.) zou echter
geen navolging vinden.
Daarnaast was rond 1900 ook sprake van een zekere geleidelijk toenemende
waardering voor met name de uiterlijke aspecten van de oude landelijke bouwkunst.
Deze ontwikkeling was voor een belangrijk deel het gevolg van de ingrijpende
veranderingen die zich vooral in de tweede helft van de 19e eeuw overal in het land
voltrokken. De toenemende welvaart27), gecombineerd met een over het algemeen
geringe waardering voor de oude bouwkunst, leidde in deze periode tot een versnelde
afbraak en vervanging van historische gebouwen. Wat voor het oude in de plaats
kwam, werd door velen - al dan niet terecht - architectonisch van mindere kwaliteit
geacht dan wat verdween. Ook de industrialisatie, die in Nederland in het laatste
kwart van de 19e eeuw op gang kwam, bracht ingrijpende wijzigingen met zich mee
voor het stads- en plattelandsbeeld. De nieuwe bedrijfsgebouwen die in deze periode
verrezen, weken zowel in uiterlijk als in schaal sterk af van de omringende bebouwing.
De met de industrialisatie en een overschot op de agrarische arbeidsmarkt
samenhangende trek van het platteland naar de stad leidde bovendien tot een snelle
eerstede lijking en tot het ontstaan van eenvormige, door speculatiebouw gestichte
arbeiderswijken28). Als reactie hierop viel onder de welgestelden een uittocht in
omgekeerde richting waar te nemen, wat mogelijk werd gemaakt

27) Hierbij dient vanzelfsprekend een uitzondering te worden gemaakt voor de economische
depressie van de jaren tachtig. Afgezien van deze inzinking viel echter vanaf ca. 1850 een
geleidelijke toename van de welvaart te constateren, terwijl vanaf de eeuwwisseling zelfs
sprake zou zijn van een grote economische bloei. Algemene geschiedenis der Nederlanden
(1978), dl. 13, p. 485-486 en 499-503.
28) Van TIJN, Het sociale leven in Nederland (1978), p. 306-313.
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Boerderij met villa-achtig woonhuis in burgerlijke bouwtrant te Eexta (Gr.)

door de verbeterde infrastructuur en de nieuwe vervoermiddelen. Het buitenwonen
deed in deze kringen steeds meer opgang en aan de rand van de grote steden verrezen
villawijken, waarvan de afzonderlijke gebouwen opvielen door hun soms overdadige
architectuur. Dergelijke veranderingen beperkten zich niet tot de stedelijke omgeving.
De verhoogde mobiliteit van de bevolking zorgde voor een snelle verbreiding van
de bij de villabouw toegepaste stijlkenmerken naar het platteland, waar na 1900 de
hoogconjunctuur in de landbouw tot grootschalige vernieuwing van het oude
boerderijbestand leidde. Her en der verschenen boerderijen die vooral voor wat betreft
de architectuur van het woongedeelte sterk afweken van de traditionele bouwkunst
uit de betreffende streek. Ook op kleinere schaal, door middel van deelverbouwingen
of modernisering van het interieur, viel een verburgerlijking van de landelijke
bouwkunst waar te nemen. De oude streekgebonden vormen werden steeds minder
toegepast en het eigen karakter en de variëteit in de boerderijbouw nam hierdoor snel
af.
Al deze aantastingen van het vertrouwde stads- en plattelandsbeeld leidden in
kringen van oudheidkundig geïnteresseerden en streekliefhebbers tot grote
bezorgdheid over wat men noemde de verdwijnende schoonheid van Nederland. In
de hieruit voortkomende initiatieven stond het behoud van de landelijke schoonheid
in algemene zin centraal; de wijze waarop men deze voor de toekomst dacht te kunnen
waarborgen liep echter uiteen. Enerzijds gingen voorzichtig de eerste stemmen op
voor behoud en bescherming van het oude bouwbestand, anderzijds werd gepleit
voor de ontwikkeling van een eigentijdse architectuur, waarin de vormentaal van de
oude bouwkunst een nieuwe plaats zou krijgen. Beide visies, die men zou kunnen
samenvatten onder de noemer heemschutgedachte, droegen door de hierover
handelende publikaties bij tot een verhoogde belangstelling voor de oude gebouwen
en het eigen land in het algemeen.
Hoewel de wens tot bescherming en behoud van het oude bouwbestand zich
uiteraard eerst op de monumentale gebouwen richtte, drong rond de eeuwwisseling
geleidelijk onder historici en architecten het inzicht door dat ook eenvoudige
gebouwen en lokale bouwwijzen een eigen waarde bezaten29). Tevens nam de aandacht
voor het object in zijn omgeving toe en groeide het besef van de waarde die deze
gebouwen bezaten voor het cultuurlandschap in zijn geheel: ‘..Onder de landelijke
bouwwerken, die voor de schoonheid van ons land van overwegende beteekenis zijn,
nemen de boerenwoningen een zeer belangrijke, zoo niet dè belangrijkste plaats in.
Zij zijn steeds de hoofdelementen in den opbouw van ons landschapsbeeld, waaraan
zij meenigmaal een zeer bijzonder en hoogst aantrekkelijk karakter verleenen. (...)
Meer en meer begint hierin echter verandering te komen; onder de oude boerenhuizen
wordt een groote opruiming gehouden en de nieuwe, die er voor in de plaats komen,
29) MEISCHKE, Beschouwingen over de Nederlandse Monumentenzorg (1988), p. 18-19.
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verkrijgen overal ongeveer dezelfde geestelooze uitdrukking. Zoodoende wordt de
eigenaardige, onderlinge afwisseling steeds meer opgeheven en dreigt ons platteland
in een groote eentonigheid te worden gedompeld..’30).
Bij de langzaam van de grond komende officiële monumentenzorg zouden de
boerderijen echter nog lange tijd een totaal veronachtzaamd terrein vormen31). Het
waren vooralsnog particuliere initiatieven, door de in 1911 opgerichte Bond
Heemschut of door individuele architecten en streekliefhebbers, die bij tijd en wijle
de aandacht vestigden op de aantasting van het oude bouwbestand op het platteland.
In kranteartikelen en andere publikaties vielen dan passages te lezen zoals de
volgende: ‘..De ongekende economische ontwikkeling der laat-

30) Van der KLOOT MEIJBURG, Bouwkunst (1917), p. 119-120.
31) In de oudste monumentenbeschrijving, uit 1912, is nog geen half procent van het totale aantal
pagina's gewijd aan de boerderijen, die toen toch nog een aanzienlijk deel van het totale
historische bouwbestand uitmaakten. KALF, De Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst in de provincie Noord-Brabant, de monumenten in de voormalige
Baronie van Breda (1912). Overigens vormden de boerderijen bepaald niet de enige categorie
gebouwen, waarnaar vooralsnog weinig aandacht uitging; hetzelfde gold bijvoorbeeld ook
voor het kleinere stedelijke woonhuis.
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ste decenniën heeft vooral in onze streken ten platten lande reusachtige veranderingen
medegebracht. (...) Wie heden ten dage het oosten van ons land doortrekt, ziet hoe
er overal ingrijpend aan dat oude type van Saksisch huis is getimmerd. - ..maar hoe?!
(...) Gij kunt het zoo abnormaal niet bedenken of gij vindt het in de vernieuwingen
en herstellingen van ons oude boerenhuis. En met de nieuwe boerenhuizen is het
waarlijk dikwijls niet beter gesteld. (...) Zoo is werkelijk een heel groot stuk karakter
aan ons platteland ontnomen en karakterloos is hetgeen daarvoor in onzen tijd
hergeven werd. Wie helpt hier ten platten lande het Saksisch type in huis en huisraad
voor volslagen ondergang?..’32).
Tot feitelijke bescherming van de gebouwen konden dergelijke noodkreten niet
veel bijdragen, maar wel vestigden zij regelmatig de aandacht van het publiek op de
oude boerderijen, waardoor men zich ook in bredere kring meer dan tevoren van hun
cultuurhistorische betekenis bewust werd.
Een aanzienlijk bijdrage aan deze ontwikkeling werd geleverd door architecten die
in hun publikaties wezen op de grote esthetische waarde van de oude landelijke
bouwkunst. In de eenvoudige en functionele vormgeving van de traditionele
boerderijen zochten zij een nieuw schoonheidsideaal, dat als voorbeeld zou kunnen
dienen voor een nieuwe plattelandsarchitectuur. Buitenlandse invloeden, en dan met
name uit Engeland, speelden hierbij een belangrijke rol. Daar was al in de tweede
helft van de 19e eeuw een architectuurbeweging ontstaan die zich, moe van de als
gekunsteld ervaren neogothiek, tot de oude landelijke bouwkunst wendde voor
inspiratie33). Deze nieuwe stroming ging hand in hand met de daar in dezelfde periode
opkomende Arts and Crafts Movement, waar de nadruk werd gelegd op het gebruik
van natuurlijke materialen en ‘eerlijke’ vormen, zoals men meende dat deze in het
verleden waren toegepast. Het resultaat was de Vernacular Revival stijl, ‘..finding
significance in the ordinary, vernacular, buildings of untutored countrymen, using
simple, direct means to solve simple functional problems, using local materials in a
direct, unsophisticated manner..’34). Belangrijke vertegenwoordigers van deze
landelijke stijl waren de architecten Webb, Baillie Scott en Voysey, die met hun
ontwerpen in binnen- en buitenland bekendheid genoten. Hun invloed strekte zich
ook uit tot Nederland, waar het Engelse voorbeeld niet alleen werd geïmiteerd, maar
ook tot een verhoogde aandacht voor de eigen landelijke bouwkunst als inspiratiebron
leidde. De architect Henri Evers schreef hier in 1908: ‘..Waardeering van eenvoudig
architectuur-schoon is een teeken des tijds. (...) De bouwmeesters zoeken naar een
beknopten, streng economischen kunstvorm en trachten door de studie van eenvoudige,
schoone architectuurtypen uit het verleden, hun esthetisch inzicht te versterken. In
dit verband heeft het eenvoudige, landelijke architectuurtype, de oude boerenwoning,
groote belangstelling en waardeering ondervonden. Buitenlandsche periodieken
gaven in afbeelding en geschrift reeds belangrijke studiën over dit onderwerp. (...)
Zelfs achten architecten of schrijvers van erkenden naam, Baillie Scott, Voysey,

32) Ter KUILE, Ons Saksisch boerenhuis (1912).
33) BRUNSKILL, Illustrated handbook of vernacular architecture (1978), p. 206-207;
CUMMING, Architecture in Britain (1991), p. 31-66.
34) BRUNSKILL, Vernacular architecture (1978), p. 140-141.
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Muthesius en anderen, de studie van dit vaak zoo karakteristieke architectuurtype,
van groot belang voor de vorming van een moderne esthetiek..’35).
De eerste Nederlandse architect die zich vanuit deze achtergrond intensief bezig
hield met de traditionele boerderijbouw was de al eerder geciteerde H. Van

Schets van boerderij te Oud-Beijerland door H. van der Kloot Meijburg, Uit: Onze oude boerenhuizen
(1912), p. 21

der Kloot Meijburg, die in het begin van deze eeuw overal in het land schetsen maakte
van oude boerderijen. De aanleiding voor zijn interesse in deze gebouwen omschreef
hij zelf als volgt: ‘..Werd menig stadsdeel door eene gezochte pralerij met zinloos
vormvertoon vaak tot eene verzameling van wansmaak verlaagd (...), ook bij den
villabouw vallen deze verschijnselen in niet minder mate waar te nemen. (...) Nochtans
ontbreken in onze naaste omgeving niet de voor-

35) EVERS, Voorrede bij Tachtig schetsen van boerenhuizen door Van der Kloot Meijburg
(1908).
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beelden, waaraan men zich, bij deze dankbare uiting der bouwkunst, met goed gevolg
kan spiegelen. In onze boerenwoningen (...) ligt een kern van onmiskenbare waarde,
waardoor zij niet minder de aandacht verdienen dan de landhuizen van “Voysey”
en andere bouwmeesters aan de overzijde van het kanaal..’36).
Behalve Van der Kloot Meijburg zouden in de daaropvolgende decennia ook
anderen, zoals J. Verheul Dzn en J. Jans37), zich vanuit vergelijkbare overwegingen
bezighouden met de oude boerderijen. Om hun ideeën te illustreren en de landelijke
schoonheid van de gebouwen nog tijdig vast te leggen, werd door al deze architecten
veel documentatie verzameld in de vorm van tekeningen en foto's. De door hen
vervaardigde schetsen geven een wat geromantiseerde, maar in architectonisch opzicht
over het algemeen nauwkeurige impressie van bouwmassa en gevelarchitectuur. De
tekeningen beperken zich tot het exterieur; van indeling en functioneren van de
boerderij krijgt men alleen een beeld door de plaats van de op de tekening zichtbare
schoorstenen, ramen en deuren.

Schets van boerderij te Beuningen door H. van der Kloot Meijburg, Uit: Onze oude boerenhuizen
(1912), p. 32

Het benadrukken van de schoonheid of schilderachtigheid van de architectuur stond
centraal. Deze voorliefde voor het pittoreske had overigens wel weer tot gevolg dat
niet alleen de voorgevel van de boerderij werd afgebeeld, maar dat ook het
bedrijfsgedeelte met zijn grote deeldeuren en ‘rustiek’ materiaalgebruik in de schetsen
de nodige aandacht kreeg. Om dezelfde reden werden behalve monumentale
boerderijen ook keuterijtjes, landarbeiderswoningen, plaggenhutten en bijgebouwen
afgebeeld38).
De publikatie van Van der Kloot Meijburgs tekeningen in een populaire uitgave
had de uitdrukkelijke bedoeling dat ook het grote publiek op de schoonheid van de
landelijke bouwkunst werd geattendeerd: ‘..De landelijke bouwkunst vertoont in ons
land een zeer afwisselend beeld van groote bekoring.. (...) Met deze architektonische
schetsen wordt dan ook getracht daarop de aandacht te vestigen en een beknopt
beeld te geven van onze profane bouwkunst ten platte lande in hare verschillende
uitingen. Zij wenden zich echter niet zoozeer tot vakgenooten, als wel tot de veel
grootere schaar van leeken, die zich tot ons landelijk schoon voelen aangetrokken..’39).
Naast het groeiende bewustzijn dat Nederland veranderde en de daaruit voortvloeiende
onzekerheid en herwaardering voor wat tevoren nog vanzelfsprekend was, speelden
36) Van der KLOOT MEIJBURG, Boerenwoningen (1906), p. 314.
37) Hun werk zal later nog uitgebreider aan de orde komen.
38) Van de tachtig in het boek van Van der Kloot Meijburg opgenomen schetsen betreffen zeker
acht stuks armelijke boerderijen, keuterijen, plaggenhutten en landarbeiderswoningen. Vijftien
tekeningen geven het gebouw van de bedrijfskant te zien en op drie tekeningen staan vooral
bijgebouwen afgebeeld.
39) Van der KLOOT MEIJBURG, Onze oude boerenhuizen (1912), p. VII.
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bij de geleidelijk toenemende belangstelling voor het platteland en de landelijke
bouwkunst ook andere factoren een rol. De verbetering van infrastructuur en
vervoersmogelijkheden, in combinatie met een toeneming van de vrije tijd, maakten
dat men meer reisde dan vroeger. Waar grote groepen van de bevolking voorheen
slechts zelden buiten de eigen woonplaats of streek kwamen, trok men nu op de vrije
dag of in de vakantie het land in, te voet, per fiets of met de trein. De technische
mogelijkheden om fotografische afbeeldingen door middel van druk te
vermenigvuldigen, zorgden ervoor dat men ook thuis kennis kon nemen van wat er
elders in het land voorkwam. In populaire tijdschriften zoals ‘Buiten’ of ‘De vrouw
en haar huis’40) en in fraaie plaatwerken41) werd de schoonheid van het eigen land
bezongen. Naast foto's van stedelijke monumenten en landschappen werden in al
dergelijke uitgaven ook met grote regelmaat afbeeldingen van schilderachtige oude
boerderijen opgenomen42).
Mede door het opkomend nationalisme nam rond 1900 ook de belangstelling

40) Respectievelijk voor het eerst uitgebracht in 1907 en 1905.
41) Bijvoorbeeld de jubileumuitgave van de ANWB ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan
in 1908: Ons eigen land (1910).
42) In het in de vorige noot genoemde werk, dat half uit fotobladen en half uit tekst bestond,
waren de plattelands- en boerderijfoto's zelfs in de meerderheid.
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voor volkskundige onderwerpen sterk toe. Verschillende publikaties zowel op landelijk
als op regionaal niveau zagen in de eerste decennia van deze eeuw het licht, waarin
de plattelandscultuur in al haar facetten aan de orde kwam en waarin als uiting van
volkscultuur ook de boerderijbouw werd genoemd43). De oprichting van het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem, in 1912, was zowel een uiting van de groeiende
belangstelling voor de verdwijnende plattelandscultuur, als een stimulerende factor
om deze in alle lagen van de bevolking nog verder te doen toenemen. In de pers werd
aan het nieuwe museum en haar doelstellingen veel aandacht besteed, waarbij vooral
ook de gebouwen regelmatig ter sprake werden gebracht. Zo zou bijvoorbeeld het
Leeuwarder Nieuwsblad naar aanleiding van een door de oprichter van het museum,
F.A. Hoefer, gehouden lezing schrijven: ‘..Het werd hoog tijd, dat er iets gebeurde
in dezen geest. Het oude boerenhuis en -bedrijf verdwijnt, en dat verdwijnende wil
men daar vastleggen. (...) Het doel is om alle verdwijnende types van boerenwoningen
daar saam te brengen..’44). Later zou ook aan de plaatsing van het eerste gebouw,
een los hoes uit Vasse, en aan alle volgende nieuwe aanwinsten van het museum
steeds landelijke bekendheid worden gegeven45).
Van een wezenlijke bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek van de historische
boerderijen kan men met deze toegenomen belangstelling - enkele hieruit
voortvloeiende publikaties uitgezonderd - natuurlijk nog niet spreken. De waarde
van de hierboven geschetste ontwikkelingen lag dan ook niet zozeer in de concrete
opbrengst voor het onderzoek, alswel in de geleidelijke totstandkoming van een
klimaat waarin werk als dat van Uilkema op brede maatschappelijke waardering en financiële steun - zou kunnen rekenen.
Het feitelijke boerderij-onderzoek stond vooralsnog geheel in het teken van
enerzijds de architectonisch-esthetische, anderzijds de historisch-volkskundige
benadering. Behalve de grote studie van Gallée en de grotendeels summiere gegevens
vermeld in de overige landelijke of regionale publikaties, kon men halverwege het
tweede decennium van deze eeuw voor het boerderij-onderzoek nog slechts
beschikken over het door de landbouwkundigen en de architecten bijeengebrachte
documentatiemateriaal.

Het optreden van Uilkema
Tegen deze achtergrond van groeiende belangstelling voor de oudere landelijke
bouwkunst maar vooralsnog slechts weinig concrete kennis over dit onderwerp,
kwam in 1916 door zijn Friese uitgave de figuur van Uilkema uit de anonimiteit
43) Regionale publikaties waren onder meer: EBBINGE WUBBEN, Mededeelingen over
Staphorst en Rouveen (1906); TIESING, Uit en over de Drentsche dorpen (1906); HEUVEL,
Volksgeloof en volksleven (1909), e.a. Als landelijke publikaties kunnen vooral worden
genoemd: SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915) en Van der VEN, Neerlands
volksleven (1920).
44) Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 9-1-1913.
45) Over de aanschaf van het eerste boerderijgebouw dat naar het terrein van het
Openluchtmuseum zou worden verplaatst, verschenen onder meer artikelen in: De
Gelderlander d.d. 18-5-1916, Algemeen Handelsblad d.d. 15-8-1916, het N.R.C., en diverse
andere provinciale en landelijke dagbladen.
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tevoorschijn. Zijn werk, zowel het voltooide Friese onderzoek als de latere onvoltooide
landelijke studie, had, zoals uit de vorige hoofdstukken mag blijken, een volstrekt
eigenzinnig en persoonlijk karakter en week in een aantal essentiële opzichten af van
dat van eerdere onderzoekers. Dit betrof niet alleen zijn wijze van documenteren of
zijn visie op de herkomst en historische ontwikkeling van de verschillende vormen,
maar vooral ook het doel dat hij met zijn werk voor ogen had. Uilkema was de eerste
onderzoeker die de Nederlandse boerderijen en hun historische ontwikkeling zou
bestuderen louter omwille van het vergroten van de kennis van het object zelf. Voor
alle eerdere auteurs was het boerderij-onderzoek nog overwegend een bouwsteen
geweest voor het bereiken van een ander wetenschappelijk doel of een praktisch
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cq. esthetisch ideaal, of een middel om uiting te geven aan regionaal chauvinisme;
voor Uilkema waren de boerderijen voor de eerste maal geen middel maar doel.
In zijn benadering van de boerderijen was het meest kenmerkende, dat hij deze a
priori beschouwde als het produkt van een voortdurend proces van verandering.
Uilkema richtte zich bij zijn onderzoek - en hierin stond hij lijnrecht tegenover Gallée
- bij uitstek op het traceren van deze ontwikkeling en niet op de statische aspecten.
Dat bij alle veranderingen in de boerderijen bepaalde kenmerken meer constant leken
te zijn dan andere werd wel degelijk door hem onderkend. Zelfs was een belangrijk
deel van zijn inspanningen erop gericht deze ‘vaste eigenschappen’ te lokaliseren,
omdat hij hoopte hierin een aanwijzing te kunnen vinden over de herkomst van het
betreffende type. In zijn onderzoek als geheel speelden ze echter uitsluitend een rol
bij het afbakenen van de verschillende huisgroepen en als bewijs van het feit dat
sommige in de loop der tijd sterk veranderde huisvormen wel degelijk van hetzelfde
uitgangstype afstamden. Het ging hem echter essentieel om het blootleggen van het
mechaniek van de ontwikkeling, het opsporen van de oudste vorm van elk type en
het traceren van de opeenvolgende stadia die daarmee moesten zijn doorlopen.
In Uilkema's visie was de boerderij-ontwikkeling bovendien een volgens de strenge
lijnen der logica verlopend, organisch proces van voortdurende verbetering en
aanpassing van het gebouw aan de zich wijzigende bedrijfsomstandigheden. Zelf
gebruikte hij in dit verband vaak het woord ‘boerderij-evolutie’, waarmee hij impliciet
verwees naar de in zijn tijd populaire Darwinistische theorieën, die hij hiermee als
eerste ook op de bouwhistorie toepaste. Deze evolutie zag hij als een min of meer
rechte lijn, waarlangs ieder boerderijtype zich in de loop der tijd ontwikkelde tot
steeds grotere perfectie. Wat de ideale vorm was, verschilde uiteraard voor elke tijd
en plaats en hing af van de omstandigheden. Elk huistype kon dan ook in de loop
van zijn ontwikkeling verscheidene stadia hebben gekend waarin het gebouw optimaal
aan de op dat moment geldende eisen voldeed. Zodra de beste vorm voor de gegeven
situatie was gevonden, zou deze plaatselijk op grote schaal zijn toegepast, waardoor
een streektype ontstond. Wanneer dan na enige tijd de omstandigheden en
bedrijfseisen opnieuw veranderden, moest ook voor de gebouwen weer worden
gezocht naar een nieuwe optimale oplossing. De weg van de ene naar de andere
‘ideale’ vorm verliep in Uilkema's gedachtengang meestal via een serie logische en
zinvolle tussenstappen, die hij overgangsfasen noemde. Zijn speurwerk richtte zich
vooral op het achterhalen van al deze verschillende stadia en op de bedrijfstechnische
oorzaken die tot hun opkomst en verdwijning hadden geleid. Daarbij ging hij
bovendien in navolging van de natuurwetenschappen uit van de gedachte, dat een
dergelijke evolutie een zekere wetmatigheid moest bezitten die door onderzoek kon
worden achterhaald. Aan Van Blom schreef hij hierover bij gelegenheid: ‘..'t Zal me
niet verwonderen, dat de studie van het Nederlandsche boerenhuis tenslotte leidt tot
eenige wetten, volgens welke de evolutie der huistypen verloopt..’46) en ‘..zoo
langzamerhand moest wel een zekere wetmatigheid aan het licht treden, die den
evolutie hier beheerscht..’47).
Naast deze evolutie, waarbij de ontwikkeling in essentie van binnenuit plaatsvond,
onderscheidde Uilkema nog een tweede soort verandering, namelijk het principe van
46) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1927.
47) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-7-1927.
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verdringing van bepaalde huisvormen door andere. In zijn historische visie nam deze
vorm echter een ondergeschikte plaats in. In het werkverslag over 1922-1923 liet hij
weten dat naar zijn mening: ‘..overal evolutie een veel sterkere factor is geweest bij
het verschijnen en verdwijnen van huistypen, dan verdringen van het eene huistype
door het andere. Wel bestaan er voorbeelden van dit laatste..’. Overdracht van
kenmerken zou hoofdzakelijk een rol hebben gespeeld bij de verbreiding van bepaalde
nieuwe aanpassingen of verbeteringen binnen dezelfde huisgroep. Slechts in
uitzonderlijke gevallen zou in vroeger
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tijden het plaatselijke type geheel zijn opgegeven ten gunste van volstrekt vreemde
invloeden. Uilkema zag de verschillende huisgroepen in het verleden in essentie als
betrekkelijk geïsoleerde eenheden, zowel ten opzichte van elkander als ten opzichte
van de burgerlijke architectuur. Van wederzijdse beïnvloeding of overname van
‘vreemde’ bouwprincipes zou volgens hem vroeger slechts zelden sprake zijn geweest.
Het principe van geleidelijke en autonome optimalisering zou in zijn benadering van
de geschiedenis van de boerderijvormen dan ook altijd meer nadruk krijgen dan dat
van verdringing.
De logica achter dit systeem van voortdurende ontwikkeling zocht hij, in tegenstelling
tot de meeste vroegere onderzoekers, primair in de funktionalistische,
bedrijfstechnische hoek. Voor Uilkema was de boerderij in essentie een
bedrijfsgebouw; aan woonhuis en wooncultuur besteedde hij in verhouding slechts
weinig aandacht. Als boerenzoon en landbouwonderwijzer was hij maar al te goed
bekend met de pragmatische en zakelijke houding van de boeren waar het de
bedrijfsgebouwen betrof. Het sprak voor hem vanzelf dat iedere wijziging aan een
boerderij in eerste instantie een landbouwkundige of economische oorzaak moest
hebben. Daarbij keek hij vooral naar de interne drijfveren van de individuele of in
de betreffende streek toegepaste bedrijfsvoering; met de bredere maatschappelijke
of economische achtergronden van de veranderingen hield hij zich over het algemeen
niet bezig. Binnen de regionale landbouwkundige omstandigheden ging hij echter
wel steeds uit van een complex systeem van invloeden die op de
boerderij-ontwikkeling inwerkten. Zo onderscheidde hij bij de Alblasserwaardse
boerderijen drie verschillende factoren die zouden hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van dit type (‘..De evolutie verschijnt dus in dit gebied als de
resultante van drie stuwkrachten: traditie, bedrijfsinrichting en gevaar voor
overstroming..’48)). Ook stelde hij dat verschillende oplossingen voor in essentie
hetzelfde probleem uiteindelijk tot een eender resultaat konden leiden zonder daarbij
in uiterlijk vergelijkbare vormen te resulteren. Aan Van Blom schreef hij eens
hieromtrent: ‘..U ziet hoe dezelfde bedrijfseischen, dus oorzaken, op dit gebied voeren
tot gevolgen die niet altijd dezelfde zijn, echter vrijwel herzelfde resultaat hebben..’49).
Bij het vaststellen van de doorlopen ontwikkeling van elk boerderijtype vroeg hij
zich bovendien voortdurend af wat de bedrijfstechnische consequenties van de
verschillende veranderingen waren50). En ook bij de reconstructie van de
overgangsstadia die de veronderstelde ontwikkeling zou moeten hebben gekend,
ging hij er steeds van uit dat iedere afzonderlijke fase in bedrijfstechnisch oogpunt
opnieuw een sluitend geheel moest hebben gevormd. Onpraktische oplossingen
werden, als zijnde onmogelijk, consequent verworpen. Uilkema probeerde in feite
de boerderijen en hun historische ontwikkeling te beoordelen met de ogen van de
boer die daarin zijn bedrijf moest uitoefenen en trok op grond van deze gegevens
zijn conclusies. Hiermee week hij vooral sterk af van een theoretisch ingestelde
academicus als Gallée. Voor zover deze zich al realiseerde dat een boerderij voor de
boer in de eerste plaats een bedrijfsgebouw was, ontbrak hem ten enenmale de
landbouwkundige kennis voor een dergelijke functionele analyse.
48) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1922-1923.
49) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1918.
50) Zie ook hoofdstuk 4, het regionale onderzoek.
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Ook voor wat betreft de te gebruiken bronnen voor het onderzoek volgde Uilkema
een geheel eigen lijn. In de eerste plaats verkeerde hij in de unieke positie dat hij
door zijn agrarische achtergrond de kloof kon overbruggen tussen de academische
wetenschap en het bij het historisch boerderij-onderzoek nog vrijwel niet op
vruchtbare wijze aangeboorde reservoir van lokale kennis. Zijn Friese werk bewijst
op overtuigende wijze de grote waarde van een dergelijke synthese. Ook in het latere
onderzoek buiten zijn eigen provincie zou hij deze bron van gegevens niet
verwaarlozen, maar zoveel mogelijk gebruik maken van de lokaal aanwezige kennis
door ruime aandacht te schenken aan monde-
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linge informatie door de streekbewoners. Daarnaast was Uilkema, zoals in het vorige
hoofdstuk werd aangetoond, de eerste die in zijn onderzoek op grote schaal de
documentatiegegevens van bestaande gebouwen combineerde met het gebruik van
archivalisch materiaal. Vooral zijn systematische onderzoek van de in de Nederlandse
archieven aanwezige boerderij-afbeeldingen op oude landmeterskaarten en prenten
was in dit verband van grote betekenis. Hoewel het gebruik dat hij van deze
afbeeldingen maakte en de betekenis die hij eraan de toekende later terecht zijn
bekritiseerd, kan men zijn werk toch betitelen als de eerste poging om de
iconografische bronnen op systematische wijze in het onderzoek te betrekken.
Veel belangrijker nog voor het latere onderzoek was echter zijn benadering van
de boerderij zelf als bron van gegevens. Hoewel ook Gallée de nog bestaande
boerderijen als uitgangspunt had genomen bij zijn historische studie, was Uilkema
de eerste die de individuele gebouwen ook aan een werkelijk diepgaand onderzoek
onderwierp. In de eerste plaats besteedde hij bij de documentatie uitzonderlijk veel
aandacht aan indeling en gebruik van de boerderijen. Waar Gallée genoegen had
genomen met een simpele weergave en vermelding van de hoofdfunctie van iedere
ruimte, daar trachtte Uilkema de boerderij werkelijk te doorgronden als
bedrijfsgebouw. Werkwijzen, gebruik in de verschillende jaargetijden, omvang en
samenstelling van de veestapel, soorten landbouwprodukten en hun verwerking,
toegepaste bouwmaterialen, al deze zaken waren voor hem essentieel om de
onderzochte gebouwen te leren kennen. In de tweede plaats zocht Uilkema, omdat
hij zich voortdurend rekenschap gaf van het feit dat elke oude boerderij in de loop
der eeuwen verscheidene malen was verbouwd, bewust naar verbouwingssporen in
metselwerk of constructie, die een aanwijzing konden bevatten over een voorgaande
situatie. Hij was hiermee feitelijk de eerste die zich in Nederland bezig hield met het
bouwhistorisch onderzoek van de oude boerderijen. De benadering van het gebouw
als potentiële bron van gegevens over de eigen individuele ontwikkeling vormde een
wezenlijke verrijking van het historisch boerderij-onderzoek.
Een ander en zeer essentieel aspect waarin Uilkema's werk afweek van dat van
voorgaande auteurs was tenslotte dat hij zich als eerste bezig hield met diepgaand
regionaal deelonderzoek. Door zijn Friese resultaten was overtuigend aangetoond
dat men op deze wijze meer inzicht kon krijgen in de ontwikkeling van de individuele
boerderijtypen dan met Gallée's geografische methode. Door latere onderzoekers
zou deze benadering dan ook algemeen worden overgenomen en daarmee zou, zoals
hierna nog ter sprake zal komen, het Nederlandse onderzoek als geheel een volstrekt
eigen richting gaan volgen, die sterk afweek van die in de ons omringende landen.
De diepgang van het verrichte onderzoek zou door het volgen van deze nieuwe koers
aanzienlijk worden vergroot, maar het zou zeer veel tijd kosten voor op deze wijze
een goed overzicht over het hele land kon worden verkregen. Maar ook voor Uilkema's
eigen werk zou het gebruik van deze methode ingrijpende gevolgen hebben. Het
grote succes van zijn vroege onderzoek had namelijk tot gevolg dat hij zijn werkwijze
en methodiek niet herzag toen hij na zijn geografisch beperkte Friese studie begon
met een project dat het gehele land omvatte. Weliswaar leverde de in Friesland zo
succesrijk gebleken formule voor de gebieden waar het onderzoek volledig kon
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worden afgesloten opnieuw opvallend goede resultaten op51), maar de gehanteerde
werkwijze was zo arbeidsintensief dat het hem niet lukte dit gigantische werk ook
voor alle andere delen van het land te voltooien. Het onderzoek kon hierdoor niet
worden afgerond, wat uiteindelijk leidde tot de dramatische afloop van het project.
Uilkema had zich onvoldoende gerealiseerd dat het samenstellen van een landelijk
overzichtswerk een geheel andere, veel globalere werkwijze vereiste dan een regionale
studie. Het diepgaande

51) De in de stenciluitgave (Het ontstaan der huistypen, 1933) neergelegde theorieën over de
boerderij-ontwikkeling in Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland zouden voor het
onderzoek in deze provincies ook op langere termijn van grote waarde blijken. Zie hiervoor
de hoofdstukken 7.10, 7.11 en 7.3.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

168
deelonderzoek, dat in het vroege onderzoek zijn grootste kracht was geweest, zou in
het landelijke project in zekere zin ook zijn grootste zwakte blijken.
Resumerend kunnen als meest kenmerkende nieuwe aspecten van Uilkema's werk
in de eerste plaats worden genoemd zijn dynamisch visie op de boerderij-ontwikkeling
als optimaliseringsproces onder invloed van vooral bedrijfstechnische factoren, in
de tweede plaats zijn gebruik van het gebouw als bron van historische gegevens in
combinatie met mondelinge informatie en archivalisch materiaal, en in de derde
plaats het door hem ontwikkelde principe van regionaal begrensd diepte-onderzoek.
De vraag die zich vervolgens opdringt, is waar deze specifieke invalshoek vandaan
kwam en wat Uilkema tot de onderzoeker maakte die hij uiteindelijk was. Stond hij
door zijn autodidactische achtergrond bij het begin van zijn onderzoek werkelijk los
van de heersende ideeën of was hij, bijvoorbeeld via publikaties, daardoor toch op
enige wijze beïnvloed? Ook kan men zich afvragen in hoeverre zijn uiteindelijke
kennismaking met de resultaten van eerder onderzoek nog van invloed is geweest
op de ontwikkeling van zijn visie.
Op voorhand lijkt duidelijk dat hij niet beïnvloed is geweest door de primair op
de vormentaal van de boerderijbouw gerichte architecten-esthetici. Bedrijfstechnische
overwegingen zouden bij Uilkema altijd boven het esthetische aspect worden gesteld
en schoonheid op zich had voor hem maar weinig betekenis, hetgeen later
verscheidene malen zou blijken uit zijn documentatiewerk. Zelfs bij opmeting van
boerderijen die landelijke bekendheid zouden verwerven door hun fraaie architectuur,
zoals bijvoorbeeld De Eenhoorn uit Beemster52), maakte Uilkema uitsluitend melding
van functionele, bedrijfstechnische aspecten. Zijn latere conflicten met de tot de
Leidse Boerenhuiscommissie behorende architect Van der Kloot Meijburg moeten
dan ook voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de volstrekt verschillende
opvattingen die beiden hadden van de historische boerderij en van het te verrichten
onderzoek.
Evenmin als tot dergelijke esthetici zal Uilkema zich in zijn vroege periode
aangetrokken hebben gevoeld tot diegenen die uit nostalgische overwegingen pleitten
voor het behoud van oude bouwkunst. Hoe eerder het oude en onpraktische
bedrijfsgebouw was vervangen door een moderne, optimaal aan de bedrijfseisen
aangepaste nieuwe boerderij hoe liever het hem persoonlijk was. Pas veel later zou
hij de snelle teloorgang van de landelijke bouwkunst gaan betreuren, maar dit was
toen vooral omdat hij vreesde dat daarmee zijn studieterrein voortijdig zou worden
beperkt.
Ook de volkskundige visie, waarmee hij overigens pas in 1915 kennismaakte, lijkt
weinig of geen invloed te hebben gehad op Uilkema's eigen vorming. Door zijn
agrarische achtergrond was hij te goed op de hoogte van de veelal prozaïsche realiteit
van het boerenleven om zich te kunnen overgeven aan romantische bespiegelingen
over het leven op het platteland of de diepere betekenis van de volkscultuur. Hoewel
hij tijdens zijn latere onderzoek de door de volkskundigen geïntroduceerde en
toentertijd algemeen verbreide benamingen als Fries, Saksisch en Frankisch
incidenteel wel zou hanteren, was de achterliggende statische gedachtengang hem

52) Opmeting KU-64.
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in wezen volkomen vreemd. Zijn eerste reactie op het werk van Gallée was er dan
ook één van volslagen onbegrip53) en vervolgens van pertinente afwijzing.
Voor zover men in zijn geval kan spreken van vorming, was Uilkema vooral een
produkt van de 19e-eeuwse rationalistische visie op de boerderij, die in
landbouwkundige kringen geheel los van de latere romantische en esthetische
benadering een eigen leven was blijven leiden. Hier werd de boerderij - uiteraard uitsluitend gezien als een instrument ten behoeve van de boer. Een werktuig, dat in
principe altijd voor verbetering vatbaar was en dat moest worden bestudeerd om in
de toekomst uit de gemaakte fouten en verworvenheden te

53) Uilkema zou hieromtrent stellen: ‘..Vooral omdat zijne voorstelling zoo geheel afwijkt van
hetgeen de feiten leeren, heeft het mij groote moeite gekost, mij in zijne opvatting in te
denken..’. Het Friesche boerenhuis (1916), p. 13.
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kunnen leren en aldus te komen tot een nog geperfectioneerder produkt. Dit was de
geest van vooruitstrevende boeren en landbouwkundigen waarin Uilkema door zijn
achtergrond en latere opleiding was grootgebracht. Ook als landbouwonderwijzer
stond zijn interesse in de boerderijen, getuige zijn vroege artikelen, aanvankelijk
geheel in het teken van de boerderij-verbetering. Doel van zijn onderzoek was het
definitief vaststellen van ‘de ideale stal’ voor de nieuwe Friese boerderij. En daarmee
week hij, behalve door zijn grotere praktijkkennis en zijn boerenachtergrond, niet
wezenlijk af van 19e-eeuwse boerderij-onderzoekers als Kops en Peters. Het
boerderij-onderzoek was in deze beginjaren óók voor hem in eerste instantie alleen
een hulpmiddel bij het zoeken naar een ideaaltype dat, eenmaal gevonden, zo
algemeen mogelijk moest worden toegepast.
Later, toen hij onder invloed van zijn groeiende historische interesse enigszins afstand
had genomen van deze zuiver landbouwkundig-rationalistische benadering van de
boerderijen, zou hij zich ten behoeve van de verwerving van fondsen in 1920 nog
eenmaal bezighouden met het ‘economisch nut’ van het boerderij-onderzoek. Van
Blom, die de hem hieromtrent gestelde vragen niet zelf kon beantwoorden, had
Uilkema verzocht hem wat ideeën aan de hand te doen die de geldschieters over de
streep konden halen en hen ervan zouden overtuigen dat zij wel degelijk iets tastbaars
konden terug verwachten voor hun investeringen. Uilkema voldeed, zij het met enige
tegenzin, aan dit verzoek: ‘..Nu zal ik proberen iets te vertellen over het economisch
nut van het onderzoek, zooals ik dat zie. Veel is het niet, maar ik geloof dat er niet
meer van te zeggen valt, dan hier volgt. (...) Bekend is dat, sedert de
landbouwwetenschap het boerenhuis als bedrijfsgebouw onder haar invloedssfeer
heeft getrokken, er overal een krachtig streven merkbaar is, om dat gebouw aan te
passen 1. aan de gewijzigde arbeidsmethoden, 2, aan de verbeterde inzichten en 3.
aan de nieuwe mogelijkheden. (...) Men zoekt dus naar het ideale bedrijfsgebouw
voor het gemengd-oftewel akkerbouwbedrijf en het veehouders- of graslandbedrijf.
Vooreerst zal nu moeten worden opgemerkt, dat men hierbij minder spoedig den
steen der wijzen zal vinden, dan velen denken. Want de financieële draagkracht der
bedrijven is binnen zekere grenzen beperkt en de bouwkosten zijn niet evenredig aan
omvang en bergruimte der schuren en stallen. Een groot gebouw op een groot bedrijf
kan rationeel ingericht zijn en niet te duur, terwijl datzelfde gebouw op kleiner schaal
voor een kleiner bedrijf even doelmatig zal zijn, maar onbestaanbaar vanwege de te
hooge bouwkosten. Bij het zoeken naar de ideale inrichting van het moderne
boerenhuis kan men dus niet volstaan met het - vergeef me 't woord - “daarstellen”
van twee modelboerderijen, maar zal men èn voor het gemengde bedrijf èn voor het
graslandbedrijf meerdere plannen moeten ontwerpen, die elk voor zich, in verband
met de grootte van het bedrijf, model zijn ingericht. Nu meen ik dat een studie der
huistypen in het geheele land met betrekking tot het bovenstaande terug te brengen
is tot de volgende twee punten: a. Het onderling vergelijken van de verschillende
schuurtypen naar de beschikbare bergruimte in verhouding tot de bouwkosten zal
gegevens opleveren omtrent de keuze van het schuurtype voor een eventueel
modelplan. (...) b. Het verzamelen van nieuwigheden - detailverbeteringen - die hier
en daar zijn bedacht en toegepast zal materiaal leveren, dat het scheppen van een
ideaal bedrijfsgebouw vergemakkelijkt..’54).
54) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-5-1920.
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De toon van het betoog maakt echter voldoende duidelijk dat hij persoonlijk het
belang van dit praktische nut allang niet meer zo inzag. De wetenschappelijke waarde
van zijn onderzoek stond voor hem inmiddels voorop. Daaraan was echter een hele
ontwikkeling voorafgegaan.
Zoals in de eerste hoofdstukken werd uiteengezet, raakte Uilkema tijdens zijn Friese
stallenonderzoek steeds meer geïnteresseerd in de geschiedenis van de door hem
bezochte gebouwen als geheel. Deze geleidelijke verschuiving binnen zijn
aandachtsveld kan enerzijds worden verklaard uit zijn jeugd op oude boer-
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derijen en de daaruit voortvloeiende affiniteit die hij met deze historische objecten
moet hebben gehad. Anderzijds moet bij hem ook sprake zijn geweest van een zekere
persoonlijke neiging tot een meer wetenschappelijke en bovenfunctionele
vraagstelling. De secretaris van het Friesch Genootschap, P.C.J.A. Boeles, die de
inleiding schreef voor Uilkema's publikatie uit 1916, noemde hem daarin dan ook
volkomen terecht een ‘van nature wetenschappelijk aangelegde, scherpe waarnemer’.
In het historisch onderzoek, waarin hij zo toevallig verzeild was geraakt, was Uilkema
aanvankelijk volledig autodidact en hij ontwikkelde op deze wijze, los van iedere
stroming, een van al het eerdere werk afwijkende, verfrissende visie op dit onderwerp.
Daarbij maakte hij in eerste instantie uitsluitend gebruik van zijn jeugdervaringen,
lokaal overgeleverde informatie, de kennis die hij had verworven uit het
landbouwonderwijs en eigen waarnemingin. Zijn belangstelling had een
landbouwkundige en wellicht in mindere mate ook oudheidkundige achtergrond;
voor architectuur of kunsthistorie en voor volkskundige of etymologische kwesties
had Uilkema van huis uit geen enkele interesse meegekregen. De historische visie
op het boerenhuis die hij aldus ontwikkelde, week daardoor zeer sterk af van de op
dat moment gebruikelijke.
Door zijn kennismaking met de historisch onderlegde kringen van het Friesch
Genootschap werd hij voor de eerste maal geconfronteerd met het bestaan van een
andere benadering van de boerderij-ontwikkeling. Zijn ontzag voor de hier aanwezige
kennis en het verlangen om in deze kringen te worden geaccepteerd, maakten hem
blijkbaar ontvankelijk voor beïnvloeding. Suggesties om bij zijn voortgezette
onderzoek ook aandacht te besteden aan archivalia en literatuur werden door hem
tenminste dankbaar overgenomen, wat leidde tot een uitbreiding van de bij het
onderzoek gehanteerde bronnen. De kwaliteit van zijn publikatie uit 191655) en het
grote succes dat dit werk sorteerde, is zeker voor een belangrijk deel te danken aan
deze verbreding van het onderzoeksterrein, die maakte dat het werk aan het niveau
van de gemiddelde regionale uitgave ontsteeg. Door de literatuur waarop Uilkema
bij het Genootschap was gewezen, kwam hij bovendien in contact met andere
invloeden en met een andere visie op het historisch onderzoek dan die waarvoor
hijzelf instinctief had gekozen. Vooral het werk van Gallée zou grote gevolgen hebben
voor zijn verdere studie. Doordat hij echter pas met al deze nieuwe ideeën in aanraking
kwam toen zijn theorieën over de plaatselijke ontwikkeling al volledig waren gevormd,
kon hij deze invloeden ondergaan zonder zichzelf daarbij te verliezen. Tegenover
de academische benadering van Gallée stelde hij zelfbewust zijn eigen superieure
kennis van het gebied en zijn grotere landbouwkundige inzicht; zijn kennis lag
weliswaar op een ander gebied maar dit maakte hem zeker niet de mindere. Overtuigd
van het eigen gelijk, kon hij bij de afronding van zijn Friese onderzoek uit al het
nieuwe waarmee hij kennismaakte bewust alleen datgene overnemen wat een
aanvulling en werkelijke verrijking van zijn werk zou betekenen. De essentie van
zowel zijn benadering als van zijn historische visie bleef daarbij intact, en waar
anderen het werk van Gallée klakkeloos naschreven, daar gebruikte Uilkema dit
vooral om er zijn eigen ideeën tegen af te zetten.
Toen hij na de uitgave van zijn Friese boek vervolgens ook met Van Blom en via
deze met de Leidse universitaire kringen in contact kwam, bevond hij zich echter in
55) Het Friesche boerenhuis.
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een geheel andere positie. Het onderzoek strekte zich ditmaal buiten Friesland uit,
wat maakte dat hij op onbekend terrein kwam, waar hij de voorsprong van
jeugdervaringen miste en waar zijn vooral op de Friese situatie geënte
landbouwkundige kennis van betrekkelijk weinig waarde was. Tegenover de
boekenkennis van de academici kon hij hier veel minder eigens stellen, wat hem
vooral gedurende de eerste fase van zijn onderzoek onzekerder en daardoor aanzienlijk
meer beïnvloedbaar maakte. Het ontzag dat Uilkema voor het academische wereldje
voelde en zijn angst om hier niet voor vol te worden aangezien, brachten hem in deze
periode soms tot een tijdelijke ver-
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schuiving in aandachtsgebieden en benadering. Zo legde hij in de vroege
correspondentie met Van Blom een overmatige belangstelling aan den dag voor
etymologische en volkskundige vraagstukken - allemaal zaken die wel op het terrein
lagen van Van Blom, maar in het geheel niet thuishoorden in zijn eigen interesseen kennissfeer. In de brieven uit deze periode werd soms overdreven uitvoerig melding
gemaakt van streektermen en hun diepere betekenis, van mogelijk op
stamverwantschap terug te voeren kenmerken van huistypen, oervormen etc. Ook
werd bij kennismaking met een nieuw gebied bij gebrek aan beter vaak in eerste
instantie Gallée's typologie aangehouden56) en zelfs diens statische visie is in sommige
van Uilkema's vroege uitlatingen terug te vinden. Zo schreef hij in 1917 aan Van
Blom, na een eerste kennismaking met de boerderijen uit noordwest-Drenthe: ‘..Nu
moeten we in de eerste plaats nagaan, of deze huizen door de bewoners (de boeren)
zelf worden gebouwd of door timmerlui. In het eerste geval veranderen ze dus niet,
in geen eeuwen (gegeven de armoede van den bodem) en zijn ze dus typisch..’57). Een
groter contrast met de teneur van zijn Friese onderzoek is haast niet denkbaar.
Naarmate hij echter in de loop van zijn onderzoek steeds beter thuis begon te raken
in de diverse delen van het land en daarmee zijn zelfverzekerdheid herwon, vielen
al deze voor hem feitelijk vreemde elementen de één na de ander af, en kreeg zijn
rationalistische, dynamisch-landbouwkundige benadering van de
boerderij-ontwikkeling opnieuw de overhand. Dit proces zou zich gedurende de
eerste jaren van het landelijke onderzoek bij iedere kennismaking met een nieuw te
onderzoeken gebied opnieuw afspelen. In de meeste gevallen slaagde Uilkema er
vroeger of later echter weer in, de aanvankelijk voornamelijk als reddingsboei
gebruikte bagage van het oudere stamgerichte onderzoek af te schudden en zelfstandig
tot een geheel nieuwe visie te komen, waarin nòch de invloed van Gallée nòch die
van Van Blom merkbaar was. Een vergelijking tussen zijn latere werk en dat uit de
eerste periode laat zien dat tussen de onderzoeker van ‘Het Friese boerenhuis’ en die
van de stenciluitgave van achttien jaar later uiteindelijk maar weinig verschil
bestond58). Uilkema maakte tijdens zijn landelijke onderzoek niet zozeer een
ontwikkeling door, als wel een voortdurende worsteling om na de onzekerheid van
de eerste verkenningsperiode en de daarbij behorende beïnvloeding in ieder nieuw
gebied zichzelf weer terug te vinden.

Het latere onderzoek
Hoewel Uilkema's hoofddoel, de publikatie van een landelijk overzicht van de
historische boerderij-ontwikkeling in Nederland, door de voortijdige afbreking van
het project nooit werd bereikt, is zijn werk niet zonder gevolgen gebleven. Nog
afgezien van de omvangrijke documentatie en de verschillende op schrift gestelde
nieuwe theorieën, zou zijn werk ook in een aantal opzichten resulteren in een
belangrijke koerswijziging binnen het onderzoek.
56) Zie hoofdstuk 7.10, over het verloop van het onderzoek in Limburg.
57) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-7-1917.
58) Alleen in de voetnoten bij de stenciltekst is hier en daar nog een residu terug te vinden van
de hem door de commissieleden aangereikte ideeën in de zin van vermeldingen van oudere
literatuur, uitgebreide Latijnse citaten, en volkskundige vergelijkingen.
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Eén van de voornaamste gevolgen was wel, dat met Uilkema's optreden voor het
eerst algemeen het idee was geaccepteerd dat het historisch boerderij-onderzoek niet
uitsluitend behoefde te worden gezien als hulpwetenschap voor ander onderzoek,
maar dat dit ook zelf recht van bestaan had als volwaardig studieterrein59). Het
onderzoek van de boerderijen zou in Nederland voortaan niet meer noodzakelijkerwijs
ondergeschikt zijn aan de verbetering van de land-

59) Deze gedachte kwam onder andere naar voren in enkele van de meer uitgebreide recensies
van Het Friesche Boerenhuis. Zo stelde BUITENRUST HETTEMA in De Amsterdammer
van 18-11-1916: ‘..De geschiedenis van het boerenhuis in zijn ontwikkeling is de geschiedenis
van een belangrijk deel kultuur. Er weerspiegelen zich in, verschillende ekonomiese
toestanden, en sociale verhoudingen..’
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bouw, de architectonische ontwerppraktijk, dialectonderzoek of volkskundige
vraagstellingen. Het besef was doorgedrongen dat men de boerderijen en hun
geschiedenis ook kon bestuderen vanuit een zuiver wetenschappelijke interesse in
deze gebouwen als zodanig. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de banden met de andere
disciplines werden verbroken, maar de oude situatie waarbij het boerderij-onderzoek
uitsluitend een toeleverende rol vervulde, had hiermee zijn langste tijd gehad. Het
besef dat de boerderijen niet het produkt waren van geheimzinnige, oeroude tradities
maar zich integendeel ontwikkelden als gevolg van rationele en daarmee traceerbare
invloeden, legde bovendien binnen het boerderij-onderzoek de weg open voor de
toepassing van gegevens uit andere vakgebieden, zoals landbouwhistorie,
sociaal-economische geschiedenis en historische geografie. In plaats van het vroegere
eenrichtingverkeer zou in toenemende mate sprake zijn van een uitwisseling van
kennis tussen het boerderij-onderzoek en de andere vakgebieden op een meer
gelijkwaardige basis60). Met Uilkema had het historisch boerderij-onderzoek de eerste
stap gezet om zich een zelfstandige plaats te verwerven in de historische
wetenschappen.
Daarnaast werd door Uilkema's werk voor het eerst in brede kring het belang
onderkend van diepgaand deelonderzoek als bouwsteen voor een verantwoorde
typologie. De opzienbarende resultaten van zijn Friese studie hadden op overtuigende
wijze aangetoond dat een overzichtswerk als van Gallée zonder voorafgaand
diepte-onderzoek ieder fundament miste en daarmee een zeer wankel bouwwerk
vormde. Met vooruitziende blik schreef Boeles al in de inleiding van Uilkema's boek
uit 1916: ‘..De hier volgende studie toont duidelijk, dat het van Gallée een waagstuk
was om nu reeds een werk te willen geven over de geschiedenis van de boerenhuizen
in alle Nederlandsche provinciën..’. Waar men werkelijk de boerderijgeschiedenis
wilde leren kennen: ‘..daar dient de plaatselijke ontwikkeling nauwkeurig bekend te
zijn, voordat aan het vaststellen der groote lijnen gedacht kan worden..’. Een
diepgaande kennis van de individuele ontwikkeling van de verschillende huisvormen
zou in Nederland voortaan algemeen worden beschouwd als onmisbaar voor een
wetenschappelijk verantwoorde typologie.
Dit besef had positieve maar, vooral op kortere termijn, ook negatieve gevolgen
voor het boerderij-onderzoek in Nederland. Enerzijds leidde de erkenning van het
belang van serieuze deelstudie hier tot een aanzienlijke verdieping van het onderzoek
als geheel. Anderzijds heeft hetzelfde besef het onderzoek naar de grote lijnen en
bredere verbanden tussen de verschillende huistypen vele jaren belemmerd. Waar
in de ons omringende landen door de regelmatige verschijning van globale overzichten
van wisselend niveau de kennis van de historische boerderijen geleidelijk maar wel
meer over de volle breedte werd verdiept, zou hier worden gekozen voor een
benadering van de typologie vanuit een serie voorgaande deelstudies61). Dit had in
de praktijk echter tot gevolg dat er geruime tijd in het geheel geen wetenschappelijke
overzichtswerken meer zouden verschijnen. De oude benadering had afgedaan en
de nieuwe vroeg een hoeveelheid voorkennis die voor de meeste gebieden nog niet
60) HEKKER, De ontwikkeling van de Gooise hoeve (1943), zou pleiten voor een intensiever
gebruik in het boerderij-onderzoek van wat hij noemde de ‘hulpwetenschappen’ zoals folklore,
sociale geografie, archeologie, etc.
61) HEKKER, Het boerderij-onderzoek in Noord- en Zuid-Nederland (1955).
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voorhanden was. Het onvoltooid blijven van Uilkema's levenswerk maakte bovendien
een ieder duidelijk dat over het invullen van de witte plekken niet licht mocht worden
gedacht; hier was nog heel wat werk te verzetten. Vele jaren lang zouden vanuit
wetenschappelijke hoek alleen nog deelstudies worden verricht en zou Gallée's werk
uit 1907 het enige volledige overzichtswerk van de Nederlandse historische
boerderijvormen blijven. Pas in 1941 verscheen de eerste publikatie waarin weer een
serieuze poging werd gedaan om tot een nieuw landelijk overzicht te komen op basis
van de resultaten van het tot dan verrichte onderzoek62).

62) Van der MOLEN, Het boerenhuis in Nederland (1941). Dit artikel verscheen eerst in Volksche
Wacht, Maandblad van de Germaansche Werkgemeenschap en in november 1941 en in 1943
opnieuw in de bundel Volk van Nederland.
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In dit artikel door Van der Molen werden de theorieën van Gallée door invoeging
van de resultaten van later verricht onderzoek (waaronder dat van Uilkema) op
verscheidene punten verbeterd. Tot een doorbraak heeft dit overzicht echter niet
geleid, waaraan behalve het ontbreken van een breder historisch kader vermoedelijk
ook de omstandigheden waaronder dit werk verscheen debet moeten zijn geweest.
Het zou nog tot 1957 duren voor in Nederland een werkelijk vernieuwend en van
een brede wetenschappelijke visie getuigend overzichtswerk over de traditionele
boerderijbouw zou verschijnen, waarin de oogst van de tussenliggende halve eeuw
onderzoek na Gallée was verwerkt63).
Naast deze meer algemene gevolgen voor het Nederlandse boerderij-onderzoek als
geheel, zou Uilkema's werk ook in andere opzichten tot belangrijke verschuivingen
leiden. De meest principiële verandering was wel dat hiermee de statische visie van
de romantici definitief werd ingeruild voor een dynamischer opvatting van de
boerderijgeschiedenis. Het Friese onderzoek uit 1916 toonde duidelijk aan dat zich
in het verleden ook op het platteland een voortdurend en ingrijpend proces van
ontwikkeling had afgespeeld. En hoewel de veranderlijkheid van de huisvormen
hiermee vooralsnog slechts voor één gebied was bewezen, lag het wel voor de hand
dat hetzelfde ook voor andere delen van het land zou kunnen opgaan. De summiere
gepubliceerde werkverslagen van Uilkema's latere onderzoek leken inderdaad al in
een dergelijke richting te wijzen en in zijn particuliere stenciluitgave uit 1933 werd
een even ingrijpende ontwikkeling als bij het Friese huis had plaatsgevonden ook
aangetoond voor de Noordhollandse, Limburgse en Noordbrabantse huisvormen64).
De acceptatie van de veranderlijkheid van de boerderijvormen leidde tot een werkelijk
nieuwe benadering van het onderzoek, waarbij de statische visie van Gallée al snel
geheel werd verlaten. Dit laatste gold echter vooralsnog alleen voor het
wetenschappelijke werk; in de populaire literatuur zou men nog lang aan de oudere
ideeën vasthouden en zouden de hier beschreven inzichten pas na de Tweede
Wereldoorlog doordringen. Uilkema's werk leidde daardoor in zekere zin ook tot
een duidelijker scheiding dan voorheen tussen het populaire en wetenschappelijke
onderzoek.
Daarnaast won in de loop der tijd in historische kring ook Uilkema's visie terrein,
dat een boerderij in de eerste plaats een bedrijfsgebouw is. De haast mystieke
betekenis die men vooral in volkskundige kringen soms aan de verschijningsvormen
van de oude landelijke bouwkunst hechtte, maakte in toenemende mate plaats voor
het besef dat de specifieke opzet en indeling van deze gebouwen meestal een
bedrijfstechnische oorzaak hadden. Belangrijke bouwkundige wijzigingen waren
daarmee in principe rationeel te verklaren en het zwaartepunt binnen het onderzoek
zou geleidelijk verschuiven van de verspreiding van de verschillende vormen naar
de ontwikkeling en de achterliggende oorzaken daarvan. Nederland sloeg hiermee
in het onderzoek van de landelijke bouwkunst een duidelijk eigen richting in. Bij
een vergelijking tussen het onderzoek in ons land en dat in de omringende landen
zou later het volgende opvallende verschil worden geconstateerd: ‘..in het algemeen
heeft men hier meer oog voor de oorzaken van een bepaalde ontwikkeling en
beschouwt men een boerenhuis niet slechts als een merkwaardig stuk volkskunst,
63) HEKKER, De ontwikkeling (1957).
64) Zie hiervoor respectievelijk de hoofdstukken 7.3, 7.10 en 7.11.
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maar in de eerste plaats als een bedrijfsgebouw, dat de ontwikkeling van wonen en
werken weerspiegelt..’65).
Een ander punt dat algemeen ingang zou vinden was het gecombineerde gebruik
van bouwkundige en archivalische gegevens, alsmede de overtuiging dat voor het
onderzoek naar de geschiedenis van de boerderijvormen een zo uitgebreid mogelijke
documentatie noodzakelijk is. De hiermee samenhangende benadering van het gebouw
als bron van historische gegevens en het belang van

65) HEKKER, De studie van het boerenhuis (1953), p. 6.
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bouwsporenonderzoek zou eveneens, maar pas veel later, gemeengoed worden. En
tenslotte zou ook de door Uilkema in het boerderij-onderzoek geïntroduceerde
methode van retrograde geschiedschrijving in het latere onderzoek algemeen ingang
vinden. In de jaren vijftig werd al eens gesignaleerd dat men er in Nederland inmiddels
algemeen van overtuigd was dat men bij het onderzoek ‘..van exacte feiten dient uit
te gaan; in de eerste plaats van de constructie, indeling en het gebruik van de laatste
traditionele gebouwen zelf, dan van de onmiddellijke voorgangers en zo steeds verder
terug tot men bij de oudste nog bestaande typen dus omstreeks 1600 belandt..’66).
Deze gehele verandering in benadering van de historische boerderij zou echter geruime
tijd beslaan, wat voor een belangrijk deel te maken had met het aanvankelijk nog
geringe aantal wetenschappelijke publikaties over dit onderwerp. Hoewel de groeiende
populariteit van de landelijke bouwkunst langzaam maar zeker leidde tot een
toeneming van het aantal particulieren dat zich met dit onderwerp begon bezig te
houden, was daarbij maar zelden sprake van werkelijk historisch onderzoek. De
meeste publikaties die gedurende de jaren van Uilkema's eigen landelijke onderzoek
(1920-1934) over de oude boerderijen verschenen, kwamen uit de
architectonisch-esthetische hoek, waar het verrichte werk, hoewel zeer omvangrijk,
voornamelijk van documentaire aard was.

Aquarel van boerderij te Hoogmade (Z.-H.) door J. Verheul Dzn.

Zo vervaardigde in Zuid-Holland de architect J. Verheul Dzn vanaf het begin

Schets van boerderij te Broekheurne (Ov.) door J. Jans, uit: J. Jans, Landelijke bouwkunst in
Oost-Nederland (1967), p. 88

66) HEKKER, De studie van het boerenhuis (1953), p. 6.
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van de jaren twintig grote aantallen zeer nauwkeurige, op foto's gebaseerde, aquarellen
van de landelijke bouwkunst in de wijde omgeving van zijn woonplaats Rotterdam67).
Verheuls redenen om zich met de boerderijen bezig te houden, lagen voor een
belangrijk deel in de snelle veranderingen die zich op het platteland voltrokken. Door
documentatie wilde hij op papier vastleggen wat bezig was te verdwijnen en tevens
hoopte hij met zijn tekeningen het publiek te attenderen op de noodzaak van het
behoud van het landelijk schoon. Naar verluidt, speelde voor Verheul ook het feit
mee dat hij de Zuidhollandse boerderij in het werk van Gallée onderbelicht vond.
Tot meer inzicht in deze gebouwen zou echter ook zijn eigen werk niet leiden; de
documentatie bleef hier geheel beperkt tot een romantische weergave van het exterieur.
In het oosten van het land hield de Twentse architect J. Jans zich in dezelfde periode
bezig met de boerderijen vanuit een al evenzeer esthetische visie, en ook hij legde
grote aantallen boerderijen in schetsen vast. Jans, die een afschuw had van de moderne
gebouwen die hij op het platteland zag verrijzen, zocht in de oude

67) RATSMA, Jan Verheul Dzn. (1989).
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boerderijen vooral inspiratie voor een door hem zelf te ontwerpen nieuwe architectuur,
waarover hij uitgesproken ideeën bezat. Om deze te propageren en het door hem
gestichte bouwbureau voor aangepaste plattelandsbouwkunst onder de aandacht van
het publiek te brengen, publiceerde hij vanaf 1928 verscheidene artikelen waarin de
schoonheid van de oude bouwkunst werd afgezet tegen ‘de verwording’ van de
hedendaagse architectuur. Dergelijke betogen, die getuigden van zijn grote liefde
voor de oude boerderijen, droegen een romantisch maar weinig wetenschappelijk
karakter. In de provincie Groningen begon S.J. Bouma halverwege de jaren dertig
met de fotografische registratie van de daar aanwezige landelijke bouwkunst en
ditzelfde werd ook, maar dan voor het gehele land, gedaan door de landbouwarchitect
H.J. van Houten.

Foto van boerderij te Boekel (N.-Br.), vervaardigd door H.J. van Houten (collectie SHBO, Arnhem)

Vooral deze laatste maakte enorme hoeveelheden foto's en liet daarnaast ook een
flink aantal opmetingstekeningen vervaardigen68). Hoewel Van Houtens werk als
Rijkslandbouwarchitect de bedrijfstechnische modernisering van de gebouwen
betrof69), en hij dus in zekere zin actief meewerkte aan de verdwijning van veel ouds,
was hij zeer geïnteresseerd in de historische boerderijen, die hij vooral vanwege hun
eenvoudige, functionele schoonheid waardeerde70). Al deze architecten beperkten
zich echter tot registratie; van historisch onderzoek of van een duidelijke visie op de
historische ontwikkeling van de boerderijen was geen sprake.
De eerste tekenen dat Uilkema's ideeën elders wel degelijk doordrongen, zijn te
vinden in een bouwkundige uitgave uit 1919 door de landbouwkundige A.M. Kuijsten,
die eerder al een lovende recensie had geschreven over de uitgave Het Friesche
boerenhuis71). Deze nam in zijn technische verhandeling over de moderne inrichting
van de landbouw-bedrijfsgebouwen tevens een kort overzicht van de traditionele
streektypen op, waarbij hij voor het Friese type verwees naar Uilkema's werk. Hoewel
de indeling verder geheel was gebaseerd op het werk van Gallée, stelde Kuijsten
hierin dat bij de totstandkoming van de verschillende huisvormen naast staminvloeden
toch zeker ook bedrijfstechnische en andere overwegingen van belang moesten zijn
geweest: ‘..De verschillende typen van gebouwen vinden verder hun ontstaan, behalve
door het verschil in afstamming van de bewoners, in de volgende oorzaken: a. het
verschil in aard en wijze waarop het bedrijf wordt uitgevoerd (wei- of bouwland,
klei- of zandgrond, groot- of kleinbedrijf). b. De gesteldheid van de streek, in verband
met de daar het meest op den voorgrond tredenden materialen, die elk aparte
68) Zijn nalatenschap, die via het Nederlands Openluchtmuseum terecht kwam in het archief
van de SHBO, bevat ruim 15.000 foto's en circa 70 opmetingstekeningen.
69) Van Houten heeft zich onder meer actief bezig gehouden met de vervanging van potstallen.
70) Boerderijen bekijken (1985), p. 33.
71) Cultura (1916), 28e Jrg. p. 217-220.
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constructieve eischen stellen..’72). Enkele jaren later zou de voortdurende ontwikkeling
van de verschillende vormen vanuit zuiver functionalistische overwegingen, door
dezelfde auteur als vanzelfsprekend worden aangenomen in een artikel over de
Gelderse boerderijvormen73).
Maar ook in volkskundige kringen werd men al snel opmerkzaam gemaakt op de
nieuwe ontwikkelingen in het boerderij-onderzoek. In een uitgave uit 1920, door
D.J. van der Ven74) werd uitvoerig ingegaan op Uilkema's dynamisch-functionalistische
ideeën in algemene zin. Daarbij werd bovendien de verwachting uitgesproken dat
ook diens voorgenomen onderzoek in de rest van het land nog ingrijpende afwijkingen
van het Gallée-beeld aan het licht zou brengen. Vijf jaar later zou dezelfde auteur
opnieuw de aandacht vestigen op Uilkema's voortgezette onderzoek en een
opsomming geven van de voornaamste voorlopige resultaten hiervan, die hij overnam
uit de gepubliceerde werkverslagen75).
Van toepassing van de nieuwe ideeën was (afgezien wellicht van het genoemde

72)
73)
74)
75)

KUIJSTEN, De inrichting van de bedrijfsgebouwen (1919), p. 85.
KUIJSTEN, De Geldersche boerderij (1926).
Van der VEN, Neerlands volksleven (1920), p. 169-172.
Van der VEN, Het Nederlandsche boerenhuis (1925).
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artikel door Kuijsten) aanvankelijk echter nog vrijwel geen sprake. Hoewel vanaf
de tweede helft van de jaren twintig in verschillende delen van het land publikaties
verschenen waarin op regionaal niveau aandacht werd besteed aan de oude boerderijen
en hun historische ontwikkeling76), was de wetenschappelijke waarde van dit werk
over het algemeen niet bijzonder hoog. Dit laatste was deels te wijten aan de
beknoptheid van de behandeling van het onderwerp (het betrof hier veelal artikelen
van slechts enkele pagina's), deels aan het gebrek aan historische of landbouwkundige
kennis van de auteurs, die vaak nog volledig vasthielden aan de visie van Gallée. Op
dit oppervlakkige of overwegend documentaire karakter van veel van het in deze
periode door anderen dan Uilkema zelf verrichte werk vormde eigenlijk alleen
Friesland een uitzondering. Het onderzoek in deze provincie had door diens uitgave
uit 1916 een enorme stoot voorwaarts gekregen; in feite was dit het enige deel van
het land waarvan de boerderijtypen, of althans een groot deel daarvan, onderwerp
van werkelijk diepgaande studie waren geweest. Op het resultaat van dit werk kon
door latere onderzoekers dan ook dankbaar worden voortgebouwd en over de
huisvormen in dit gebied verschenen in de jaren twintig en dertig vele interessante
publikaties door zowel Nederlandse als Duitse auteurs77). Met name O. Postma wist
hier al tegen het einde van de jaren twintig door uitgebreid archiefonderzoek
verscheidene aanvechtbare punten uit Uilkema's werk te corrigeren. Intussen was
deze laatste echter ook zelf nog met zijn landelijke onderzoeksopdracht bezig; met
de overige onderzoekers onderhield hij slechts weinig - en dan meestal niet bijzonder
hartelijke - contacten. Pas in de voorzomer van 1934 kwam zijn werk onder invloed
van de hoog oplopende conflicten met zijn opdracht gevers definitief tot stilstand.
De beëindiging van het project had in twee opzichten directe gevolgen voor het
overige Nederlandse onderzoek. In de eerste plaats werd het einde van Uilkema's
optreden gemarkeerd door de uitgave van de door hem zelf getypte stenciltekst,
waarin hij de resultaten van zijn werk in de provincies Limburg, Noord-Brabant en
Noord-Holland had vastgelegd. Hoewel door Uilkema slechts een beperkt aantal
exemplaren van het stencil werd verspreid78), zou zijn werk binnen bepaalde kring
toch voor een groter publiek toegankelijk zijn doordat zich onder de ontvangers in
verhouding veel instellingen en verenigingen bevonden, waar het werk door anderen
kon worden ingezien. Zo belandde de stenciluitgave onder meer in de bibliotheek
van het Friesch genootschap, in de Leidse Universiteitsbibliotheek, bij de
Oudheidkundige Bond, de Landbouwhogeschool in Wageningen en de Bond
Heemschut. Zowel de door Uilkema verzamelde documentatie als zijn nieuwe
theorieën over de historische ontwikkeling kwamen op deze wijze in principe vanaf
1934 ter beschikking van andere onderzoekers, vooropgesteld dat zij op de hoogte
76) Bijvoorbeeld: RUTTEN, Vakwerkbouw in Limburg (1929); FRANQUINET, Boerderijtypen
in Limburg (1931); BERGMANS-BEINS, Oude boerenhuizen in Drenthe (1931); Van der
HEYDEN, Het oud-Brabantsche boerenhuis (1932); e.a.
77) Nog voor het einde van Uilkema's eigen onderzoek in 1934 verschenen hier: WITTEVEEN,
It Fryske boerehûs nei 1500 (1927); POSTMA, De Fryske boerkerij om 1600 hinne (1929);
FOLKERS, Zur Entwicklungsgeschichte (1930) met Nachtrag n.a.v. het werk van Uilkema
(1931). Vanaf 1935 zou het aantal publikaties nog sterk toenemen POSTMA, Alde Fryske
lânboutastânnen (1935); JUNGE, Das friesische Bauernhaus (1936); Van der MOLEN, Us
âlde boerepleatsen (1936); Dez., Hwet is in binhús? (1936), etc.
78) Uilkema deed deze uitsluitend toekomen aan de particulieren en instanties die ooit financieel
hadden bijgedragen aan zijn werk.
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waren van het bestaan van de uitgave. Al snel zou blijken dat de resultaten van het
onderzoek via deze weg inderdaad hun invloed zouden doen gelden.
In de tweede plaats maakte het einde van Uilkema's landelijke boerenhuisproject,
dat gedurende meer dan vijftien jaar het Nederlandse onderzoek had gemonopoliseerd,
in zekere zin ook de weg vrij voor andere onderzoekers die tot dat moment in de
schaduw hadden moeten opereren van diens opdracht. Al het overige werk was in
deze periode op particuliere (en ongesubsidieerde) basis verricht, terwijl voor
Uilkema's nog te schrijven boek aanzienlijke gelden waren gereserveerd. Alle ogen
waren gericht op deze meermalen aangekondig-
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de publikatie en de kans dat ook nog ergens anders een onderzoek of een grote uitgave
over boerderijen zou worden gefinancierd zolang deze studie niet was afgerond, werd
hierdoor uiterst gering. De beëindiging van het zich voortslepende onderzoeksproject
met zijn voor de betrokkenen zo teleurstellende afloop moet in deze kringen
onvermijdelijk met enige interesse zijn ontvangen. Nu het definitieve werk over de
Nederlandse boerderijen tegen alle verwachting in nog niet bleek te zijn geschreven,
zou hier wellicht weer meer ruimte komen voor nieuw initiatief.
Allereerst en in wel zeer letterlijke zin werd de ‘vrijgekomen’ plaats in de wereld
van het boerderij-onderzoek ingevuld door S.J. van der Molen. Deze Friese
onderzoeker was de eerste die zich na Uilkema op vergelijkbare wijze zou richten
op het wetenschappelijk onderzoek van de historische boerderij-ontwikkeling in
Nederland. Anders dan bijvoorbeeld dat van de hoofdzakelijk archiefonderzoek
verrichtende en maar weinig vanuit de gebouwen werkende Postma, vertoont Van
der Molens werk in praktisch en methodisch opzicht opvallende overeenkomsten
met dat van Uilkema. Zo vindt men in zijn onderzoek zowel het gecombineerde
brongebruik met de nadruk op de bestaande gebouwen, de dynamisch-evolutionaire
benadering en de typerende nadruk op de bedrijfstechnische oorzaken van de
veranderingen duidelijk herkenbaar terug. Van der Molen maakte dan ook vanaf het
allereerste begin van zijn loopbaan intensief gebruik van Uilkema's Friese werk,
waarin hij tevens de latere verbeteringen door Postma verwerkte. In vrijwel iedere
publikatie uit zijn omvangrijke boerderij-oeuvre79) zou de naam Uilkema tenminste
eenmaal voorkomen en zijn onderzoek kan, in ieder geval wat Friesland betreft, dan
ook worden gezien als een rechtstreekse voortzetting van het eerdere werk80). Daarbij
werden door hem echter verscheidene uitbreidingen en verbeteringen aangebracht.
Zo zou Uilkema's eenzijdig rationalistische benadering bij hem enigszins worden
genuanceerd doordat Van der Molen naast de landbouwkundige aspecten ook aandacht
besteedde aan door zijn voorganger verwaarloosde terreinen zoals geografische
factoren en plaatselijke geschiedenis. Bij zijn onderzoek maakte hij verder uitgebreid
gebruik van de bestaande binnen- en buitenlandse literatuur, de resultaten van
oudheidkundig bodemonderzoek, dialectonderzoek en archivalische bronnen. Deze
verbreding van de bij het onderzoek gehanteerde bronnen zou op verscheidene punten
leiden tot een verdieping en verdere uitwerking van het voorgaande onderzoek. Tot
werkelijk nieuwe conclusies voor het Friese boerderij-onderzoek zou Van der Molens
werk alleen leiden in de niet door Uilkema beschreven gebieden zoals 't Bildt en de
Friese Wouden. Behalve over Friesland zou hij incidenteel ook publiceren over de
provincies Drenthe, Overijssel, Groningen en Noord-Holland. De artikelen over deze
laatste provincie waren echter weer sterk door Uilkema's visie beïnvloed; Van der
79) Van der Molen publiceerde tussen 1934 en heden vele tientallen korte artikelen in overwegend
Friese kranten en tijdschriften. Daarnaast zou hij ook enkele omvangrijker uitgaven over
boerderijen op zijn naam stellen. (Voor een overzicht van zijn werk wordt verwezen naar de
Bibliografie historisch boerderij-onderzoek, uitgegeven door de Stichting Historisch
Boerderij-onderzoek).
80) Eén van Van der Molens vondsten was bijvoorbeeld de ontdekking van een laatste, door
Uilkema over het hoofd gezien, betrekkelijk gaaf voorbeeld van een oud-Fries langhuis in
het dorp Wartena. Van der MOLEN, Oanteikeningen oer it Fryske boerehûs (1937), p.
165-167).
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Molen was de eerste onderzoeker die gebruik zou maken van de in 1934 verschenen
stenciltekst81).
Alles tezamen lijkt de conclusie zeker gerechtvaardigd dat Van der Molen de

Schets van het restant van de in 1934 afgebrande oude boerderij onder Wartena (KU-161) door S.J.
van der Molen. Uit: S.J. van der Molen, De laatste Oud-Friese greidboerderij verbrand, Nieuwsblad
van Friesland d.d. 18-7-1934

eerste Nederlandse onderzoeker was die in alle opzichten heeft voortgebouwd op
het door Uilkema verrichte werk. In dit licht bezien, mag het dan ook wel een uiterst
opmerkelijke samenloop van omstandigheden worden genoemd dat Van der Molens
allereerste wapenfeit op boerderijgebied ook letterlijk samenviel met het einde van
zijn voorgangers onderzoek. Het betrof hier een door hem geschreven krantebericht
over het afbranden van de oude boerderij onder Wartena, die zo'n belangrijke rol had
gespeeld in Uilkema's boek uit 1916,

81) Van der MOLEN, Verwante greidboerderijen aan weerszijden der Zuiderzee (1939).
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‘Het Friesche boerenhuis’82). Slechts enkele dagen nadat de boerderij die aan de wieg
had gestaan van zijn boerderij-onderzoek verloren ging, maakte Uilkema een definitief
einde aan het landelijke project - en begon, met precies hetzelfde object, de loopbaan
van Van der Molen. Het beeld van een estafetteloop van Friese onderzoekers dringt
zich hier onweerstaanbaar op.
Het einde van Uilkema's landelijke onderzoeksproject opende ook in financieel
opzicht nieuwe mogelijkheden voor andere onderzoekers, doordat de gelden die bij
het LEB-Fonds zoveel jaren gereserveerd waren geweest voor de uitgave van zijn
werk in principe weer beschikbaar kwamen. Nieuwe gegadigden dienden zich aan,
die meenden de opengevallen plaats te kunnen innemen en in de behoefte aan
wetenschappelijke literatuur over de Nederlandse boerderij te kunnen voorzien. Als
eerste kandidaat meldde zich de Twentse architect Jans, slechts enkele maanden na
het stranden van Uilkema's werk. Jans was door een krantebericht geattendeerd op
wat hij noemde ‘de terugtocht van den Heer Uilkema’ en nam onmiddellijk contact
op met een Wageningse hoogleraar die bij gelegenheid interesse had getoond in zijn
werk, met het verzoek om eens voor hem bij het Fonds te informeren naar de
subsidiemogelijkheden voor een nieuw boerderij-onderzoek: ‘..Bij ons onderhoud
heeft U er uw spijt over uit gesproken dat mijn werk niet meer ten algemeenen nutte
dienstbaar kon worden gemaakt en dat U naar wegen zoudt zoeken om dit doel wat
nader bij zijn verwezenlijking te brengen. Nu leek het mij niet geheel onmogelijk,
dat door het retireeren van den heer Uilkema, de kans op een wegje geschapen zou
zijn. (...) Mocht U van meening zijn, dat inderdaad in principe via mijn medewerking
een oplossing te vinden zou zijn, waardoor de studie van het boerenhuis uit de impasse
zou kunnen geraken waarin de heer Uilkema haar heeft moeten achterlaten, dan zou
mij dat om de zaak en om mijzelf verheugen..’83).
Dat hij voor dit werk beter was toegerust dan zijn voorganger leed voor hem geen
enkele twijfel: ‘..Wanneer ik zijn wijze van registreeren vergelijk met de mijne, dan
zullen de meeste deskundigen wel van meening moeten zijn, dat de architect het wat
dat betreft gemakkelijk kan winnen van de ex hoofdonderwijzer..’84). De brief dateerde,
als gezegd, van slechts enkele maanden na het verbreken van de betrekkingen met
Uilkema. Bij het Fonds was men nog bezig te bekomen van deze voor alle partijen
zo frustrerend verlopen zaak en het woord ‘boerenhuis’ had hier een onheilspellende
klank gekregen. Men liet de heer Jans dan ook via zijn contactpersoon weten, ‘..voor
een dergelijk onderzoek geen gelden meer beschikbaar te kunnen stellen..’85). Het
zou meer dan vijf jaar duren voor men weer open stond voor suggesties in deze
richting.
In 1940 waren de wonden echter weer voldoende geheeld en toen het Fonds in
antwoord op haar oproep voor nieuwe projecten opnieuw twee aanvragen voor
ondersteuning van boerderij-onderzoek ontving, werd hierop ditmaal niet
onwelwillend gereageerd. Wel maakte men, profijt trekkend van de ervaringen uit
82) Van der MOLEN, De laatste Oud-Friesche greidboerderij verbrand, Nieuwsblad van Friesland,
d.d. 18-7-1934.
83) J. Jans aan E. Reinders, d.d. 29-11-1934.
84) J. Jans aan E. Reinders, d.d. 29-11-1934.
85) LEB-Fonds aan E. Reinders, d.d. 29-4-1935.
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de episode Uilkema, het voorbehoud dat het diende te gaan om diepgaand onderzoek
over een zeer beperkt gebied: ‘..Een bestudeering van de boerderijtypen in ons heele
land, zowel uit architectonisch, historisch als landbouwtechnisch oogpunt, zou veel,
zelfs zeer veel geld en tijd vragen. Hoe gaarne wij een dergelijk uitgebreid studieplan
tot uitvoering zouden willen brengen, zien wij daarvoor met onze beperkte middelen
vooralsnog geen mogelijkheid. (...) De beide thans ter hand genomen studiën
bestrijken dus slechts een klein gedeelte van ons land, maar wij hopen als resultaat
te verkrijgen twee, wat wij zouden kunnen noemen, “modelbeschrijvingen”, welke
het uitgangspunt zouden kunnen vormen voor een uitbreiding van het onderzoek tot
andere streken..’86).

86) Verslag over het boekjaar 1940-1941 van de Stichting Fonds Landbouw Export Bureau
1916-1918 te Wageningen.
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De onderzoekers die zich hadden aangediend, waren de vijf jaar eerder afgewezen
Jans en zijn jongere vakgenoot Brandts Buys. Beiden ontvingen van het LEB-Fonds
een opdracht: Jans voor het beschrijven van de boerderijen in Twente, Brandts Buys
voor de studie van de Westfriese boerderij87). De keuze van de regio was in beide
gevallen door praktische overwegingen ingegeven; door het onderzoeksterrein te
beperken tot de provincie waar de onderzoeker woonde, hoopte men ongetwijfeld
het bij het Uilkema-onderzoek zo cruciaal gebleken punt van de te maken reizen te
ondervangen en de duur van het onderzoek enigszins in de hand te kunnen houden.
Het werk diende bovendien binnen een jaar te resulteren in een voltooid manuscript.
Al deze voorzorgsmaatregelen zouden echter maar weinig baten. Het indertijd door
Uilkema veroorzaakte uitstel zou uiteindelijk nog niets blijken te zijn vergeleken bij
dat van zijn opvolgers; beide opdrachten zouden ondanks alle afspraken pas meer
dan een kwart eeuw later (!) tot tastbare resultaten leiden, zij het niet meer bij het
Wageningse fonds88). Gelukkig had men van wat komen ging geen weet, en Jans en
Brandts Buys togen beiden in 1941 vol goede moed aan het werk, de een in het
oosten, de ander in het noordwesten van het land.

Opmeting van boerderij te Enter, gem. Wierden (Ov.), door J. Jans (collectie SHBO, Arnhem)

Jans begon zijn onderzoek met een intensivering van het ook voorheen al door
hem verrichte documentatiewerk. Daarbij maakte hij naast zijn bekende schetsen
speciaal voor deze opdracht ook een aantal opmetingstekeningen waaruit de indeling
en de constructie van de gebouwen was af te lezen. Hoewel hiermee een grote collectie
waardevolle documentatie zou worden opgebouwd, leidde zijn onderzoek tot ieders
verbazing niet tot een duidelijker beeld van de historische ontwikkeling van de
betreffende gebouwen. De beloofde tekst over dit onderwerp bleef ondanks de
hooggestemde verwachtingen ook op de lange duur uit. De oorzaak daarvan kan niet
alleen, zoals Jans in zijn contacten met Wageningen wel deed, worden toegeschreven
aan de oorlogsomstandigheden of (na 1945) aan de drukke werkzaamheden van zijn
architectenpraktijk. Een overzicht van zijn publikaties inclusief het postuum
verschenen werk over de landelijke bouwkunst in Oost-Nederland uit 1967, waarin
veel van het in 1942 voor het fonds verzamelde materiaal is opgenomen, wijst uit
dat hierin van een historische analyse of zelfs maar van de aanzet tot een
ontwikkelingsgeschiedenis nergens ook maar enige sprake is. Zijn werk beperkte
87) KORF, Het voorspel van het opus magnum van Brandts Buys (1985). Daarnaast werden ook
de op deze opdrachten betrekking hebbende stukken uit het archief van het LEB-Fonds
geraadpleegd.
88) Jans' werk zou uiteindelijk als Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland in 1967 verschijnen;
de herziene versie van Brandts Buys' omvangrijke manuscript over de Noordhollandse
bouwkunst werd in 1974 uitgegeven door de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek onder
de titel De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier.
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zich, als voorheen, tot de feitelijke registratie van wat hij zag en tot filosofische
bespiegelingen over de de esthetische kwaliteiten en de diepere aard van de gebouwen.
Jans zou daarmee zeker in brede kring bijdragen tot een grotere waardering voor de
Twentse landelijke bouwkunst, maar het inzicht in de geschiedenis
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daarvan niet verdiepen. Het uitblijven van het bij het aanvaarden van de opdracht
beloofde overzicht moet dan ook vooral worden geweten aan het feit dat een rationele
en op afstandelijke waarneming gebaseerde historische analyse eenvoudigweg niet
in Jans' lijn lag. Hoewel zijn documentatie er niet alleen fraaier maar op het eerste
gezicht ook inderdaad professioneler uitziet dan die van Uilkema, bevatten de door
hem gemaakte tekeningen in feite minder gegevens waaraan men bij een historisch
onderzoek werkelijk iets heeft. Ook Jans zelf moet zich in de loop van zijn onderzoek
hebben gerealiseerd dat een superieure wijze van registreren nog niet automatisch
leidt tot een diepgaander inzicht in de historische ontwikkeling van de
gedocumenteerde gebouwen.
Terwijl Jans op bekend terrein bleef en kon voortbouwen op de in voorgaande jaren
verzamelde gegevens en kennis, bevond zijn collega-onderzoeker Brandts Buys, die
nog maar kort tevoren naar Noord-Holland was verhuisd89), zich in een volledig nieuw
gebied waarvan hij nog vrijwel niets afwist. Hier was echter eerder werk beschikbaar
waarop kon worden teruggevallen; in Uilkema's stenciluitgave werd de provincie
Noord-Holland uitgebreid besproken. Brandts Buys, die al vóór het aanvaarden van
zijn opdracht op de hoogte was van het bestaan van dit werk, kon hiervan dan ook
vanaf het allereerste begin gebruik maken. Zelf schreef hij hierover: ‘..Het was mij
bekend dat Uilkema, ook in opdracht van het LEB-fonds zich bezig gehouden had
met Noord-Holland in het kader van een studie over de ontwikkelingsgeschiedenis
van de Nederlandse boerderij, en dat zijn werk een te betreuren verloop en een
dramatisch einde gehad had. Ik kon mij voorstellen, dat het voor hem moeilijk te
verwerken zou zijn, wanneer een ander zijn werk weer ter hand zou nemen. Dit was
voor mij aanleiding contact met hem te zoeken. Ik wilde beslist weten hoe hij daar
tegenover stond, alvorens de opdracht van het LEB-fonds te aanvaarden. De conclusie
was, dat ik de opdracht van het LEB-fonds aanvaardde. Uilkema's stencil-uitgave
kreeg ik met uitgebreid fotomateriaal van de Universiteitsbibliotheek te Leiden ter
inzage. Mijn vrouw copieerde het deel over Noord-Holland; van de foto's en
plattegronden maakte ik schetsen. (...) Het spreekt vanzelf dat ik Uilkema's werk met
zorg bestudeerd heb..’90). Hoewel Brandt Buys het werk bij nadere kennismaking
moeilijk toegankelijk vond, en het te weinig inzicht vond bieden in de achterliggende
oorzaken van de veranderingen, gebruikte hij Uilkema's studie toch als leidraad bij
zijn eerste kennismaking met het gebied. Het feit dat hij hiermee ongemerkt
Noord-Holland leerde zien door Uilkema's ogen zou een blijvende invloed hebben
op zijn eigen werk.

89) Tijdens het eerste overleg over de opdracht had Brandts Buys, die toen nog de buurt van
Delft woonde waar hij aan de Technische Hogeschool had gestudeerd, gedacht aan een studie
van de Zuidhollandse boerderij, waarvoor hij een gedetailleerd maar weinig helder plan
indiende. Zijn verhuizing naar Noord-Holland leidde echter tot een verandering van
studiegebied.
90) BRANDTS BUYS, Aantekeningen (1941-1978), p. 1-2, niet gepubliceerd.
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Plattegrond en doorsnede van boerderij te Schellinkhout door L. Brandts Buys (De landelijke bouwkunst
in Hollands Noorderkwartier, p. 149), vervaardigd naar opmeting door Uilkema (KU-189) zoals door
deze gepubliceerd in: Het ontstaan der huistypen in Nederland (1933), p. 144, met aanvullingen door
Brandts Buys uit 1941

In de loop van zijn onderzoek ontpopte Brandts Buys zich als een onderzoeker
met een sterk romantische inslag, die als voormalig architectuurstudent ondanks zijn
grote historische interesse altijd zeer gevoelig zou blijven voor de esthetische aspecten
van de landelijke bouwkunst. Hoewel hij als onderzoeker dus vrijwel niets met
Uilkema gemeen had, zou hij er desondanks door dat eerste begin nooit meer in
slagen zich volledig van diens invloed los te maken. Dit komt in de eerste plaats tot
uiting in de door hem opgestelde typologie van Noordhollandse boerderijvormen,
die Uilkema's indeling zeer dicht benadert en waarin ook de door deze verzamelde
documentatie een belangrijke rol speelt91). Maar ook in minder tastbare vorm zou
Uilkema's visie ongemerkt in Brandts Buys' studie binnensluipen. J.J. Voskuil, die
het werk van beide onderzoekers met elkaar vergeleek, maar daarbij niet op de hoogte
was van het feit dat Brandts Buys het stencil steeds tot zijn beschikking had gehad,
schreef dat hij bij lezing van diens werk telkens opnieuw aan Uilkema herinnerd
werd, terwijl hij toch nooit het gevoel had dat Uilkema zelf aan het woord was92). J.
Korf, die zich eveneens verdiepte in het werk van Brandts Buys93),

91) Van de 21 door Uilkema in het stencil beschreven Noordhollandse boerderijen zouden er 12
ook worden opgenomen in Brandts Buys' eigen werk.
92) VOSKUIL, Brandts Buys en de schim van Uilkema (1975), p. 20.
93) KORF, Het voorspel van het opus magnum van Brandts Buys (1985), p. 41-42.
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Schets van boerderij te Assendelft door L. Brandts Buys (De landelijke bouwkunst in Hollands
Noorderkwartier, p. 148) vervaardigd naar pentekening van foto door Uilkema zoals door deze
gepubliceerd in: Het ontstaan der huistypen in Nederland (1933), p. 140

verbaasde zich er over dat deze aanvankelijk blijkbaar had overwogen om bij zijn
studie zowel Wieringen als Texel buiten beschouwing te laten, wat een opvallende
lacune in het onderzoek tot gevolg zou hebben gehad94). Deze ogenschijnlijk vreemde
keuze wordt echter verklaarbaar wanneer men weet dat Uilkema alle eilanden in een
afzonderlijk hoofdstuk had willen opnemen en daarom zowel Texel als Wieringen
(dat ten tijde van zijn onderzoek ter plaatse, in 1921, immers ook nog een eiland
was) niet in de Noordhollandse tekst behandelde. Het is duidelijk dat Uilkema's werk
zowel tijdens Brandts Buys’ onderzoek als in zijn uiteindelijke publikatie een zeer
belangrijke rol speelde, ondanks al diens pogingen om zich aan deze invloed te
onttrekken. Dat dit laatste inderdaad niet zonder slag of stoot moet zijn gegaan, is,
zoals Voskuil constateerde, bij lezing van zijn werk soms nog goed merkbaar:
‘..Uilkema laat niet alleen van de conclusies van Gallée niets heel, hij benadert zijn
onderwerp ook, in tegenstelling tot Gallée, uitsluitend van de landbouweconomische
kant. Het verzet dat dat bij Brandts Buys wekte, is in zijn boek nog voelbaar. Op die
bladzijden lijkt het of Gallée in hem is teruggekeerd, om aan de schim van Uilkema
iedere vierkante meter plattegrond te betwisten..’95).
Deze strijd had echter niet zozeer te maken met de opvattingen van Gallée, alswel
met Brandts Buys' moeite om zich tegenover de invloed van Uilkema's werk zelf als
onderzoeker staande te houden.
Terwijl Jans en Brandts Buys, onbewust van alle latere problemen, vol goede moed
met hun onderzoek begonnen, waren inmiddels met de komst van de jaren veertig
(en de Duitse bezetting) op velerlei gebied nieuwe maar geen betere tijden
aangebroken. Het boerderij-onderzoek vormde hierop merkwaardig genoeg een van
de weinige gunstige uitzonderingen, doordat het veranderde politieke klimaat leidde
tot een verhoogde aandacht voor de volkskunde in al haar facetten96). De behoefte
aan het benadrukken van de eigen identiteit als volk en de nationalistische tendensen
die van overheidswege werden gestimuleerd, kwamen weliswaar uit lijnrecht
tegenover elkaar staande gedachtenwerelden en belangensferen, maar leidden in dit
geval beide tot een sterk toegenomen activiteit op hetzelfde gebied. Her en der
verschenen nieuwe periodieken van zeer wisselend niveau, die een onverzadigbare
afnamemogelijkheid boden voor artikelen over volkskundige onderwerpen. Als
onderdeel van de eigen ‘volkscultuur’ profiteerde ook de historische boerderij mee
van deze ongekende aandacht. Beginnende onderzoekers als Brandts Buys, Hekker
94) Wieringen zou uiteindelijk toch in Brandts Buys' studie worden opgenomen maar Texel niet.
95) VOSKUIL, Brandts Buys en de schim van Uilkema (1975), p. 18.
96) HEKKER, De ontwikkeling der Nederlandse boerderijtypen (1946), p. 6; Dez., Het
boerenhuisonderzoek in Nederland (1948), p. 109.
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en Heslinga publiceerden in deze tijd hun eerste artikelen. Bij anderen, die al meer
werk op hun naam hadden staan, zoals Van der Molen en de Zuidnederlandse
onderzoeker Trefois, leidde de uitgebreidere publikatiemogelijkheid tot een sterke
toeneming van het aantal artikelen. Naast wetenschappelijk verantwoorde publikaties
lokte de grote vraag naar volkskundig materiaal echter ook allerlei dubieuze
geschriften uit, die voornamelijk ten doel hadden de nationaal-socialistische gedachte
met een quasi-wetenschappelijk sausje te overgieten. Voorheen volslagen onbekende
auteurs traden naar voren, die in hun beschrijvingen de Germaanse herkomst van de
verschillende bouwvormen niet genoeg konden benadrukken97). En daarnaast waren
er natuurlijk ook gevestigde onderzoekers die uit politieke overtuiging, opportunisme,
of gevoelens van onvrede met de vooroorlogse verhoudingen toegaven aan deze door
de bezetters gestimuleerde tendensen. Hoewel dergelijk werk ondanks de dubieuze
ideële lading veel interessante gegevens kon bevatten, zou de context waarin het
verscheen en de onbehaaglijk makende nadruk die werd gelegd op de ‘Germaanse
scheppingskracht’ een brede verspreiding daarvan in de weg staan.

97) Vooral in bladen als Hamer, Volksche Wacht, Volk en Bodem, Noorderland, etc., waarvan
de meeste ook pas in 1940 waren opgericht, verschenen artikelen die onder deze categorie
kunnen worden gerekend.
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Naast de sterke toeneming van het aantal publikaties had de algemeen groeiende
waardering voor de oude boerderijen nog een ander belangrijk gevolg. Terwijl de
actieve interesse in de landelijke bouwkunst tot dat moment voornamelijk uit
particuliere hoek afkomstig was geweest, nam in deze periode ook de officiële
belangstelling voor dit onderwerp toe, waardoor het onderzoek van de historische
boerderij geleidelijk een meer institutioneel karakter zou krijgen. Zo was de 15de
monumentendag, in 1940, zelfs geheel aan de landelijke bouwkunst gewijd en in
1941 werd op initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten, de Bond Heemschut
en het Genootschap Arti et Amicitiae de Stichting Documentatie Landelijke
Bouwkunst opgericht, onder leiding van de architect J.F. Berghoef. In de loop van
datzelfde jaar zou ook het Rijksbureau voor de Monumentenzorg zich voor het eerst
gaan bezighouden met het landelijke gebied. In de eerste decennia van haar bestaan
was de aandacht van de officiële monumentenzorg vrijwel uitsluitend gericht geweest
op het grote monument en op de kunsthistorische aspecten van de oude bouwkunst.
De boerderijen vielen daarmee, op een enkele uitzondering na, automatisch geheel
buiten haar gezichtsveld. Langzamerhand was echter, in navolging van de
veranderende publieke opinie, ook hier geleidelijk de gedachte geaccepteerd dat de
eenvoudige plattelandsarchitectuur een onmisbaar bestanddeel vormde van zowel
het landschap als de cultuurgeschiedenis van een land. Vooral bij de samenstelling
van de regionale Geïllustreerde Beschrijvingen - de oudste taak van het bureau -,
waarin de boerderijen tot dan toe een vrijwel vergeten categorie hadden gevormd,
werd de lacune in dit opzicht steeds sterker gevoeld. In 1941 werd daarom een plan
opgesteld voor een grootscheepse documentatie van oude landelijke bouwkunst,
waaronder behalve zaken als dorpshuizen en molens ook de boerderijen werden
begrepen; bij wijze van proef werd een beperkt documentatieproject gestart in
oost-Groningen98). Met dit project, dat de naam Documentatie Landelijke Bouwkunst
of kortweg DLB droeg, zou voor de eerste maal van overheidswege aandacht worden
besteed aan de historische boerderijen vanuit een cultuurhistorisch perspectief. Met
de leiding van het Groningse documentatiewerk was de architect S.J. Bouma belast,
die ook in de voorgaande jaren al veel interesse had getoond in dit onderwerp. Toen
deze begin 1942 Groningen verliet om directeur te worden van het zojuist tot
Rijksmuseum verklaarde Arnhemse Openluchtmuseum, nam hij het DLB-project
met zich mee. Evenals de Monumentenzorg werd zodoende ook het Openluchtmuseum
intensiever dan voorheen bij het boerderij-onderzoek betrokken.
De documentatie en het onderzoek van de landelijke bouwkunst was een taak die in
feite al deel uitmaakte van de doelstellingen die het museum had geformuleerd bij
haar oprichting in 191299), maar waaraan men door de vele werkzaamheden voor de
opbouw van de collectie niet eerder was toegekomen. De aandacht voor de oude
boerderijen was hier in de praktijk beperkt gebleven tot de verplaatsing van bedreigde
voorbeelden van verschillende streektypen naar het museumterrein. Daarbij werden
de eerste gebouwen die op het terrein verrezen, zoals het Twentse los hoes uit Vasse,
nog door ervaren ambachtslieden uit de eigen streek opgebouwd en deze behielden
98) KOKKE, Rapport Documentatie Landelijke Bouwkunst (1953), niet gepubliceerd.
99) In haar statuten uit 1912 stelde het museum zich onder meer ten doel ‘te bevorderen de studie
van de beschaving der plattelandsbevolking van Nederland, zooals die zich uit in woningbouw,
dorpsaanleg’, etc.
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daardoor in grote lijnen de vorm die zij gedurende de laatste periode op hun
oorspronkelijke plaats hadden bezeten. Van documentatie of bestudering van de
boerderijen vóór de afbraak was mede om deze reden dan ook vrijwel geen sprake
geweest100). Later, toen de plaatselijke kennis over dergelijke gebouwen aan het
verdwijnen was, zou dit gebrek aan vooronderzoek zich wreken en leiden tot soms
dubieuze resultaten101). Ook de ideeën over de historische boerderij-ontwikkeling op
zich waren hier inmiddels sterk verouderd; men hield bij het Openluchtmu-

100) OCKERS, Komt maar kijken (1985), p. 94.
101) WUBBELS, Het onvoltooide verleden (1986), p. 57-58; HEKKER, De museumboerderij
(1988), p. 39-40.
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seum (zoals ook Uilkema tijdens zijn onderzoek zou merken102)) nog lang in grote
lijnen vast aan de typologie van Gallée. Tegen de jaren veertig was men zich van
deze lacunes echter geleidelijk meer bewust geworden en het met de nieuwe directeur
meegekomen DLB-project paste daardoor zeer goed binnen de context van het
museum, waar men voor dit werk twee taken zag weggelegd. Ten eerste diende het
onderzoek uit te monden in de uitgave van een geschreven cultuurgeschiedenis van
het Nederlandse boerenhuis en ten tweede zou hieruit een overzicht moeten
voortkomen dat in de toekomst als richtlijn kon worden gebruikt bij de selectie van
nieuwe objecten voor het museum. Met het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
werd overeengekomen dat het museum het project zou voortzetten en tevens werd
een taakverdeling voor de toekomst afgesproken: Monumentenzorg zou zich verder
bezighouden met wat men noemde ‘het stedelijke schoon’, het Openluchtmuseum
met de landelijke omgeving, voor zover de gebouwen althans niet onder de
beschermde monumenten vielen. Bij het documentatiewerk, dat vanuit het Bureau
voor Zakelijke Volkskunde van het Openluchtmuseum zou plaatsvinden, was ook
de eerder genoemde stichting van Berghoef betrokken, die het project vooral met
technische adviezen zou bijstaan103).
Vanaf het voorjaar van 1943 vond vanuit het museum zodoende een grootscheepse
documentatie-actie plaats, waarbij op verschillende plaatsen in het land opmetingen
werden verricht, die vervolgens in Arnhem op tekening werden gezet. Het begrip
landelijke bouwkunst was zeer ruim genomen en omvatte zowel boerderijen als
dorpshuizen, landarbeiders- en visserswoningen, molens, dorpskerken en allerlei
andere objecten. De keuze van de gebieden werd vooral bepaald door de mate van
bedreigdheid. Men concentreerde zich op de Noordzeekust, waar de oude situatie
werd aangetast door de aanleg van de Atlantische Wal, en de Zuiderzeekust in verband
met de inpolderingen. In de rest van het land werden incidenteel individuele
documentaties verricht wanneer interessante panden met sloop of verval werden
bedreigd. Aan het project, dat ruim werd gefinancierd, werkten op het hoogtepunt
van het werk in 1944 meer dan vijftien mensen mee. Waar mogelijk werd bovendien
getracht samen te werken met provinciale planologische diensten en
schoonheidscommissies; in Friesland leverde de Fryske Akademy een bijdrage. In
totaal werden op deze wijze meer dan 500 opmetingen verricht en ca. 6000 foto's
gemaakt. Bij deze opmetingen, die onder Monumentenzorg nog uitsluitend
bouwkundige gegevens hadden bevat, werd vanuit het Openluchtmuseum ook
aandacht besteed aan allerlei volkskundige en landbouwkundige aspecten, die een
later cultuurhistorisch onderzoek van de objecten mogelijk moesten maken. De
documentatie van de boerderijen werd hiermee in een aanzienlijk bredere
wetenschappelijke context geplaatst.
Het einde van de oorlog betekende, door de invoering van een nieuw beleid met
andere prioriteiten, in de praktijk tevens het einde van het documentatieproject. Niet
alleen waren de hieraan bestede middelen en mankracht elders nodig voor de
wederopbouw zowel in als buiten het museum, maar ook speelde mee, dat de in de
102) Zie hoofdstuk 7.11 over het verloop van Uilkema's onderzoek in de provincie Noord-Brabant,
waar een door hem bij het museum aanbevolen boerderij in 1928 werd afgewezen omdat
deze niet in dit beeld paste.
103) KOKKE, Rapport Documentatie Landelijke Bouwkunst (1953), p. 10-12, (niet gepubliceerd).
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bezettingstijd zo sterk begunstigde positie van de volkskunde dit onderwerp in een
enigszins dubieus daglicht had geplaatst. S.J. Bouma, die aan het DLB-project leiding
had gegeven, legde zijn taak als directeur van het Openluchtmuseum neer, en na een
jaar was er nog slechts één opmeter over, die weinig meer kon doen dan verder gaan
met het uitwerken van het eerder verzamelde materiaal. De documentatie kwam
vrijwel geheel stil te liggen.
Pas in 1947 zou een poging worden gedaan om het in het slop geraakte project nieuw
leven in te blazen, waartoe overleg werd gevoerd tussen de beide initiato-
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Opmeting van boerderij te Elp (Dr.), vervaardigd in 1942 in het kader van de Documentatie Landelijke
Bouwkunst door het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem

ren van het project, Openluchtmuseum en Monumentenzorg. Hoewel bij de afspraken
in 1942 was overeengekomen dat de documentatie van het landelijke gebied voortaan
onder de museumtaken zou worden gerekend, was ook het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg (dat inmiddels was opgenomen in de nieuw-opgerichte Rijksdienst)
op dit terrein geleidelijk enige eigen initiatieven gaan ontplooien104). Bij de bespreking
in 1947 werd dan ook voorgesteld om de verdere documentatie in gezamenlijk overleg
tussen beide instanties uit te voeren, waarbij tevens een lijst zou moeten worden
samengesteld van landelijke gebouwen die in aanmerking kwamen om te worden
opgenomen in de voorlopige monumentenlijst. Hoewel dit plan vooralsnog geen
praktische gevolgen zou hebben, tekent het wel de gestegen interesse uit
monumentenkringen voor dit onderwerp. Deze interesse zou ook in de daaropvolgende
jaren nog enkele malen blijken. Zo schreef de directeur van het Rijksbureau in het
voorwoord bij een manuscript over boerderij-onderzoek door de architect Korringa
in 1948: ‘..Wanneer men de taak van de Monumentenzorg omschrijft als de zorg
voor het instandhouden van monumenten van geschiedenis en kunst en wanneer men
onder deze monumenten verstaat de uitingen van bouwkunst, die karakteristiek zijn
voor het tijdperk van ontstaan, voor den aard der bestemming, dan kunnen ook
boerderijen als zodanig zeker onder de bemoeienissen van de Monumentenzorg
gebracht worden..’105). Tekenen van een veranderende instelling waren ook te vinden
in de geleidelijke toeneming van het aantal boerderijen dat werd genoemd in de
Geïllustreerde Beschrijvingen en in de voorbereiding van de nieuwe
monumentenlijsten. In 1956 werd in verband met dit laatste aan S.J. Bouma de
opdracht verstrekt om een landelijk overzicht op te stellen van waardevolle historische
boerderijen die in aanmerking kwamen om hierin te worden opgenomen. De
definitieve lijsten zouden uiteindelijk inderdaad een heel ander

104) KOKKE, Rapport Documentatie Landelijke Bouwkunst (1953), p. 31, (niet gepubliceerd).
105) Van NISPEN tot SEVENAER, Woord vooraf bij: Boerenwoningen in Nederland uit de
XVIIe en XVIIIe eeuw, ongepubliceerd manuscript door H. Korringa, 1948.
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beeld bieden dan de voorlopige, waar de boerderijen een totaal verwaarloosd gebied
hadden gevormd106). Desondanks zou het structurele onderzoek van de Nederlandse
historische boerderijvormen ook op langere duur buiten de primair kunsthistorisch
gerichte wetenschappelijke belangstelling van de officiële monumentenzorg vallen.
Terwijl in 1947 de hervatting van het DLB-project ondanks de pogingen van

Door oorlogshandelingen verwoeste boerderij te Lent (Foto: Min. van Landbouw)

Openluchtmuseum en Monumentenzorg in de overlegfase bleef steken, kwam een
andere instelling naar voren die de documentatie van de boerderijen actief ter hand
zou nemen: het Bureau Wederopbouw Boerderijen (kortweg BWB). Deze al in 1940
opgerichte instelling had tot taak zich bezig te houden met het inventariseren van de
oorlogsschade op het platteland en het coördineren van het herstel. Het werk, dat pas
na de bevrijding goed op gang kwam, omvatte in de eerste plaats een uitgebreide
schade-enquête, op grond waarvan de herstelaanvragen konden worden beoordeeld
en verwerkt107). Daarnaast werd echter vanaf 1946 ook een algemeen landelijke
documentatie ingesteld van nog intact gebleven karakteristieke voorbeelden van oude
boerderijbouw. De hieruit verkregen kennis over de voorkomende streektypen hoopte
men enerzijds te kunnen gebruiken bij de grootschalige nieuwbouw waarvan bij het
herstellen van de oorlogsschade sprake zou zijn; anderzijds was men er ook benieuwd
naar, wat een dergelijk overzicht in wetenschappelijk opzicht zou opleveren108). Naast
het oude werk van Gallée en een enkele, meestal niet van veel eigen visie getuigende
publikatie uit de oorlogsperiode109), was van een volledig landelijk overzicht eigenlijk
nog steeds geen sprake. Het gehele project, dat in 1948 met een beknopte rapportage
werd afgesloten, leverde 144 documentaire tekeningen alsmede een groot aantal
foto's op, die een goed beeld gaven van zowel plattegrondindeling als ruimtelijke en
constructieve opbouw van de verschillende boerderijvormen. Het onderzoek was
uitgevoerd onder supervisie van de aankomende kunsthistoricus R.C. Hekker. Deze
was eerder ook bij het Arnhemse documentatieproject betrokken geweest en had in
106) Deze tussen 1908 en 1933 als eerste inventarisatie bedoelde voorlopige lijsten bevatten over
het gehele land verdeeld nog geen 500 boerderijen, waarvan bovendien nog bijna de helft
afkomstig was uit Limburg. In Friesland kende men in deze categorie slechts 22
vermeldenswaardige objecten, 12 in Overijssel, 5 in Groningen en in het geheel geen in
Drenthe. BOUMA, Bescherming van de oude landelijke bouwkunst (1960), p. 7.
107) De voor toekomstig onderzoek belangrijkste onderdelen van deze buitengewoon omvangrijke
collectie bevinden zich thans in het archief van de SHBO.
108) HEKKER, De ontwikkeling der Nederlandse boerderijtypen (1946), p. 6.
109) Bijvoorbeeld: 't HOOFT, Nederlandsche Boerderijen (1941); Van LEUSEN en VROOM,
Boerderijen in Nederland, (1941). Een gunstige uitzondering vormde, als gezegd, het
overzichtsartikel van Van der Molen uit 1941 (Het boerenhuis in Nederland), waaraan echter
toch ook een breder historisch kader ontbrak.
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de voorgaande jaren al verscheidene opmerkelijke artikelen over de historische
boerderij-

Opmeting van boerderij te Alphen (Z.-H.), vervaardigd in 1947 door het Bureau Wederopbouw
Boerderijen
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ontwikkeling gepubliceerd. De thans bijeengebrachte collectie opmetingstekeningen
en de in de BWB-jaren door het gehele land heen opgedane kennis zou de basis
vormen voor de nieuwe typologie die Hekker in 1957 publiceerde in zijn beroemd
geworden artikel De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland110).

Indeling van de boerderijtypen in Nederland volgens R.C. Hekker (De ontwikkeling, 1957, p. 219)
Kaartje A (links)
1. DE FRIESE-HUISGROEP
- Noordhollandse ontw.: gebroken horizontaal gestreept
- Fries-Gron. ontw.: horizontaal gestreept
- Oldambtse type: diagonaal geruit
- Amelands-Terschellinger ontw.: schuin gestreept
3. DE DWARSHUISGROEP
- Zuid-Limburgse ontw.: recht geruit
- Noord-Limburgs hoftype: vertikaal gestreept
- Brabants-Noord-Limb. langgevelontw.: gebroken vertikaal gestreept
4. DE ZEEUWSE-SCHUURGROEP
- gestippeld, het weidebedrijf (de v.m. Schouwse stolp) is als driehoek aangegeven
5.DE VLAAMSE-SCHUURGROEP
- zwart
Kaartje B (rechts)
2. DE HALLEHUISGROEP
a. De gemengde bedrijven:
- de middenlangsdeeltypen: vertikaal gestreept
- de staldeeltypen: horizontaal gestreept (de Stellingwerven) en gebroken horizontaal gestreept
(Brabant-Noord-Limburg)
- de dwarsdeeltypen:
Drents-Vollenhoofse ontw.: recht geruit Stellingwerfse en Staphorstse ontw.: diagonaal geruit
Gooise type: schuin gestreept naar links onder
Overmase type: idem naar rechts onder Maas- en Waaltypen: geblokt
b. De weidebedrijven:
- de voerdeeltypen: gekruist
- de grondtastypen: zwart
- de voergangtypen: gestippeld

In dit uitvoerige artikel, waarop bij het historisch boerderij-onderzoek nog steeds
wordt voortgebouwd, slaagde Hekker erin een sluitend overzicht te geven van de
ontwikkeling van de Nederlandse boerderijbouw als geheel vanaf de vroegste
bewoning van het gebied tot aan de huidige tijd. Hij beschreef daarbij aan de hand
van de resultaten van oudheidkundig bodemonderzoek uit welke voortypen de
110) Dit artikel vormde een onderdeel van de uitgave Duizend jaar bouwen in Nederland, waarin
ook bijdragen waren opgenomen over stads- en dorpsontwikkeling en architectuur.
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verschillende na-Middeleeuwse huisgroepen zich hadden ontwikkeld en onder welke
omstandigheden dat gebeurde. Vervolgens werd per huisgroep nader ingegaan op
de diverse varianten die zich daarbinnen hadden gevormd en op de achterliggende
oorzaken van deze ontwikkeling. Het door Hekker ontwikkelde typologische overzicht
ging uit van een vijftal huisgroepen, te weten de Friese huisgroep, de hallehuisgroep,
de dwarshuisgroep en de Zeeuwse en Vlaamse schuurgroepen, waarbinnen alle
voorkomende vormvarianten een plaats zouden vinden. Deze typologie was in essentie
gebaseerd op de combinatie van een aantal essentiële kenmerken binnen de
boerderijen, zoals ruimtelijke geleding van het gebouw, stalvorm, plaats van

Overzicht van boerderijvormen behorende tot de Friese huisgroep, door R.C. Hekker (Uit: Kaartblad
X-1 van de Wetenschappelijke Atlas van Nederland, 1973)

de oogstberging, gebintconstructie, en plaats en richting van de deel. De nadruk lag
in dit gehele verhaal sterk op de ontwikkeling als proces, en op de verschillende
factoren die bepalend zouden zijn geweest voor de totstandkoming van de
verschillende streektypen. Deze factoren werden door Hekker voor een zeer belangrijk
deel gezocht in bodemgesteldheid, aard van het bedrijf, ontwikkeling van de
bedrijfsvoering en landbouwkundige geschiedenis van het gebied. Daarnaast werd
echter ook de woonhuisontwikkeling onderzocht en werden aspecten als welvaart,
status en ontwikkeling van het woongedrag in de overweging betrokken; tevens werd
aandacht besteed aan geografische factoren en aan de ontstaansgeschiedenis van het
gebied als geheel. Behalve van het bouwkundige onderzoek aan de boerderijen zelf,
maakte Hekker ook gebruik van archivalische en archeologische gegevens en van
de bestaande binnen- en buitenlandse literatuur.
Het was de eerste maal dat in Nederland een dusdanig breed en diepgaand overzicht
van de boerderijgeschiedenis werd gepubliceerd, waarin de resultaten van onderzoek
uit verschillende disciplines waren samengevoegd tot één overzichtelijk beeld.
Doordat Hekker hierin niet alleen zijn eigen onderzoek ver-

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

187
werkte maar tevens een synthese gaf van het volledige voorgaande werk, geeft het
artikel een goed beeld van de stand van het onderzoek op dat moment. Behalve de
publikaties van Van der Molen, Postma, Heslinga en vele anderen waren hierin ook
de volledige resultaten van Uilkema's studie verwerkt, waarmee Hekker al in een
vroeg stadium van zijn onderzoek had kennisgemaakt.
Hekkers allereerste publikatie op het gebied van het historisch boerderij-onderzoek
was een in 1942 verschenen artikel geweest over de Limburgse boerderij111). Hierin
was door hem een visie op de boerderij-ontwikkeling verwoord, die in een aantal
essentiële opzichten overeenkwam met die welke door Uilkema was beschreven in
zijn stenciluitgave, een publikatie waarvan hij, zoals uit het vervolg zal blijken, op
dat moment echter nog niet op de hoogte was. Zowel Uilkema als Hekker gingen uit
van een essentieel dynamische ontwikkeling en verwierpen de door Gallée beschreven
gedachte dat de Limburgse gesloten hoeve af zou stammen van de Romeinse villa.
Hiervoor in de plaats stelden zij een geleidelijke en betrekkelijk recente ontwikkeling,
waarin een oorspronkelijk langgerekte bouwmassa via een L- en U-vormige
plattegrond stapsgewijs de carrévorm zou hebben aangenomen. Een belangrijk
verschil tussen beider theorieën was echter dat Hekker aanvankelijk geen principieel
onderscheid maakte tussen de Noord- en Zuidlimburgse huistypen, terwijl hier
Uilkema uitging van twee essentieel verschillende uitgangsvormen, die door een
identieke ontwikkeling uiteindelijk zouden hebben geleid tot eenzelfde carrévormig
grondplan112). Een ander verschil was dat Uilkema bij zijn ontwikkelingstheorie niet
verder terug ging dan de oudste door hem zelf aangetroffen vormen, terwijl Hekker
aan de hand van archivalia en oudheidkundige literatuur ook de voorgeschiedenis
van de boerderijen trachtte weer te geven. Beiden werkten bovendien in tegengestelde
richting: Hekker begon (althans in dat eerste artikel) bij de oudste uit literatuur
bekende gegevens en werkte van daaruit naar het heden, Uilkema begon bij de meest
recente typen en ging van daaruit geleidelijk terug in de tijd. Naar aanleiding van
het betreffende artikel werd Hekker, zoals hij in een kort naschrift hierop liet weten113),
door Van der Molen geattendeerd op het bestaan van Uilkema's stenciluitgave. Bij
lezing daarvan moet hij zich al snel hebben gerealiseerd dat de door deze gehanteerde
scheiding tussen het noorden en het zuiden van de provincie correct moest zijn. In
zijn eerstvolgende uitgebreidere publikatie over dit gebied114) had hij zijn visie op dit
punt aan die van Uilkema aangepast en tevens diens in het stencil opgenomen
theorieën over de boerderij-ontwikkeling in de provincie Noord-Brabant verwerkt.
Gedurende de daaropvolgende jaren zou Hekker zijn boerderij-onderzoek stap
voor stap uitbreiden tot andere delen van het land. Een overzicht van zijn publikaties
laat zien dat zijn eerste artikelen na 1942 vrijwel alle de boerderij-ontwikkeling in
eerder door Uilkema beschreven gebieden betroffen. Na Limburg richtte Hekker
zich achtereenvolgens op Noord-Holland (1942-1943), het Gooi (1943),
111) HEKKER, De Zuidlimburgse boerderij, een Frankisch hoevetype (1942).
112) Zie voor deze kwestie ook hoofdstuk 7.10, over het verloop van het onderzoek in de provincie
Limburg.
113) HEKKER, Een weinig bekende studie (1942).
114) HEKKER, Het verdwijnen van de Saksische bouwkunst in Brabant en Limburg (1944).
Overigens ging Hekker hierin, zoals ook in de hoofdstukken over Brabant en Limburg nog
ter sprake zal komen, aanzienlijk verder dan Uilkema zelf.
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Noord-Brabant en het noordelijke gedeelte van Limburg (1944), en Limburg als
geheel (1946). Noord- en Zuid-Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland boven
het IJ worden alle zeer uitvoerig behandeld in Uilkema's stenciltekst; de Gooise
boerderij-ontwikkeling komt kort aan de orde in één van zijn door de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde gepubliceerde werkverslagen. In alle gevallen werden
de door Uilkema behaalde resultaten door Hekker genoemd en werd in meer of
mindere mate ook op diens theorieën voortgebouwd. Het lijkt er dan ook veel op dat
de beschikbaarheid van dit eerdere werk in die eerste jaren van Hekkers onderzoek
medebepalend is geweest bij zijn keuze van te behandelen gebieden. Bovendien
bleek in vrijwel alle gevallen de kern van zijn eigen visie op de ontwikkeling van de
betreffende
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boerderijtypen zeer nauw op die van Uilkema aan te sluiten. Deze overeenkomst
moet, zoals al blijkt uit Hekkers eerste Limburgse tekst, ongetwijfeld voor een
belangrijk deel worden toegeschreven aan een zekere principiële verwantschap in
denkwijze en visie op de historische boerderij-ontwikkeling. Daarnaast is er echter,
zeker aanvankelijk, ook sprake geweest van beïnvloeding115).
In de vijftien jaar onderzoek die verstreken tussen zijn eerste publikatie en de
typologie uit 1957 zou Hekker zich geleidelijk weer op veel punten weten los te
maken van deze invloeden en zouden Uilkema's theorieën langzaam maar zeker meer
naar de achtergrond verhuizen. Enkele essentiële overeenkomsten bleven echter
bestaan, waaruit duidelijk blijkt dat bepaalde in oorsprong van Uilkema afkomstige
principes zich blijvend in Hekkers onderzoek hadden genesteld. Een voorbeeld
hiervan is de pas na zijn eerste publikatie door Hekker geadopteerde overtuiging dat
bij het onderzoek primair dient te worden uitgegaan van de gebouwen en niet van
de literatuur, en dat men op basis daarvan vervolgens geleidelijk terug kan werken
in de tijd. Het artikel uit 1942 begon nog met de beschrijving van de villa rustica
door Vitruvius en liep vervolgens aan de hand van de oudste archeologische vondsten,
archivalische vermeldingen en vakliteratuur van de achtste eeuw voor de jaartelling
geleidelijk richting nieuwe tijd. In 1955 zou hij echter stellen dat ‘..de huidige
onderzoekers zich op het standpunt stellen, dat men voor het nagaan van de
ontwikkelingsgeschiedenis de laatste traditionele vorm tot uitgangspunt moet nemen
om dan voorzichtig terug te werken..’116).
Ook de essentie van de voornaamste door Uilkema beschreven ontwikkelingen
zou in Hekkers werk op de lange duur intact blijven, evenals de sterke nadruk op het
ontwikkelingsproces als zodanig en de rationele, veelal landbouwkundige oorzaken
die aan al deze veranderingen ten grondslag moesten liggen. Daarnaast zou Hekker
echter ook diverse door Uilkema verwaarloosde aspecten zoals economische
ontwikkeling, woongedrag, geografische factoren, culturele tradities en
bouwtechnische mogelijkheden in de overweging betrekken. En vooral ook zou hij
op basis van het archeologische materiaal aandacht besteden aan de vroegste
ontwikkeling van de boerderijvormen, waardoor ook de grote lijnen van de landelijke
ontwikkeling in zijn publikaties steeds vastere vorm zouden gaan aannemen. Zijn
door academische studie geschoolde onderzoeksmethodiek, grotere eruditie, kennis
van andere vakgebieden en vermogen tot abstrahering stelden Hekker in staat de
door Uilkema beschreven ontwikkelingen op vele onderdelen te verbeteren, uit te
breiden en in een breder historisch en typologisch kader te plaatsen, en dit geheel
tenslotte ook nog in een begrijpelijke vorm aan een groter publiek over te dragen.
In de inleiding op zijn overzichtsartikel uit 1957 benadrukte Hekker dat het hier,
ondanks het ogenschijnlijk complete beeld, nog slechts een tussenstand betrof. Op
het gebied van het historisch boerderij-onderzoek bleven nog heel wat vragen te
115) Zie bijvoorbeeld hoofdstuk 7.11, over de provincie Noord-Brabant, waar enkele van Uilkema's
minder waarschijnlijke ideeën over bijvoorbeeld de wijze van rockafvoer in het oude Brabantse
huis ook precies zo in Hekkers artikelen verschenen (HEKKER, Het verdwijnen van de
Saksische bouwkunst in Brabant en Limburg, 1944, p. 127). Later zouden dergelijke zwakkere
punten overigens ook weer snel uit Hekkers eigen werk verdwijnen.
116) HEKKER, Het boerderij-onderzoek in Noord- en Zuid-Nederland (1955), p. 277-278.
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beantwoorden en moesten nog verscheidene witte vlekken worden ingevuld. De
enige mogelijkheid om dit te bereiken zag hij in samenwerking tussen de verschillende
vakgebieden. Ook in eerdere artikelen had hij al meermalen gewezen op de noodzaak
tot samenwerking. Zo stelde hij in 1953: ‘..In de eerste plaats is het land te groot
om door een enkeling grondig te worden onderzocht en in de tweede plaats komt
men bij het nagaan van de ontwikkelingsgeschiedenis onmiddellijk op nevengebieden,
waar men in genen dele de weg kan weten. Hoeveel tijdverlies en omslachtigheid de
methode van commissies en werkgroepen ook met zich brengt, een andere oplossing
is er vooralsnog niet..’117).

117) HEKKER, De studie van het boerenhuis (1953), p. 6.
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Verscheidene lacunes zou hij in de loop van de daaropvolgende jaren zelf invullen
door zijn artikelen over onder meer de boerderijen in Zuid-Holland, Groningen,
Drenthe, Zeeland en Zuid-Limburg; anderen zouden op hun beurt zorgen voor een
stroom van verdere publikaties op boerderijgebied. Toch liep, zoals Hekker al had
voorzien, de periode van het uitsluitend individuele onderzoek vrijwel ten einde.
Het boerderij-onderzoek in Nederland was in de jaren veertig en vijftig al lang
niet meer het werk van een enkeling, maar toch leverde al deze gezamenlijke
inspanning niet zoveel resultaat op als men zou verwachten. Het was zoals Van der
Poel zo kernachtig schreef: ‘..De werkers in het veld waren vele geworden, maar de
oogst werd niet altijd op de meest rationele wijze binnengehaald..’118). Van onderling
overleg tussen de verschillende onderzoekers of instanties was vrijwel geen sprake,
zo men al van elkaars bestaan op de hoogte was. Korf zou de periode 1930-1950
later zelfs karakteriseren als de decennia van de gemiste contacten119). Men
documenteerde en onderzocht, maar van wat er op hetzelfde gebied eerder was
verricht of zelfs van het gelijktijdige onderzoek was men niet op de hoogte, wat
leidde tot inefficiëntie en dubbel werk. Van bepaalde boerderijen bestaan thans twee
of soms zelfs meer opmetingstekeningen120); sommige delen van het land werden zeer
uitgebreid gedocumenteerd, andere in het geheel niet. En ook in de wijze van opmeting
en beschrijving was geen enkele eenheid, waardoor de verkregen resultaten moeilijk
met elkaar konden worden vergeleken. Hier en daar begon men zich te realiseren dat
men zo niet verder kwam.
Een pleidooi voor meer samenwerking, door Hekker gehouden tijdens een
boerderijendag op het Arnhemse Openluchtmuseum in 1956, leidde tenslotte ook in
die kring tot het besef dat het tijd werd voor positieve actie121). Dat de
samenwerkingsgedachte juist hier aansloeg, had mede te maken met het feit dat het
boerderij-onderzoek nog steeds werd gevoeld als behorend tot de taak van het
museum, terwijl hier bovendien de wens leefde om het na de oorlog gestaakte
documentatieproject ooit opnieuw op te starten. Nog datzelfde jaar nam het
Openluchtmuseum in de persoon van C.Th. Kokke contact op met diverse andere
instanties, om overleg te voeren over mogelijke samenwerking. Uit dit initiatief
ontstond in 1957 een contactcommissie, waarvan onder meer het Nederlands
Openluchtmuseum, het Nederlands Landbouwmuseum, het Volkskundebureau, de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en enkele ministeries deel uitmaakten. Het
doel dat men hiermee aanvankelijk voor ogen had, was het hervatten van het
DLB-project en het op één lijn brengen van al het overige landelijke werk122). Al
spoedig bleek echter dat de commissie voor de uitvoering van haar werk behoefte
had aan een eigen bureau, waar het verzamelde materiaal op één centraal punt kon
118) Van der POEL, Het boerenhuisonderzoek in Nederland (1962), p. 95.
119) KORF, Het voorspel van het opus magnum van Brandts Buys (1985), p. 46.
120) Zo werd een boerderij in Bergambacht tweemaal opgemeten: door Van Houten in 1930 en
door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg in 1941. Van een boerderij in Nijeberkoop
bestaan drie opmetingen van voor 1950: respectievelijk door Uilkema, Korringa en het
Nederlands Openluchtmuseum; de Hekmans boo in Oud-Schoonebeek werd achtereenvolgens
gedocumenteerd door Uilkema (1924), het Nederlands Openluchtmuseum (1944) Ein het
Provinciaal Museum Drenthe (1959), etc. etc.
121) HEKKER, Stand van het boerderijonderzoek in Nederland (1961).
122) Correspondentie-archief SHBO, dossier ‘retro-acta tot 1-1-1958’.
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worden ondergebracht en van waaruit men ook zelf opdrachten tot documentatie kon
verlenen. Met dit doel werd in 1960 de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek
(SHBO) in het leven geroepen, die op grond van haar voorgeschiedenis en de nauwe
betrekkingen tussen het werk van beide instellingen werd gevestigd op het terrein
van het Openluchtmuseum. Naast de al genoemde partijen kregen in het bestuur ook
vertegenwoordigers van provinciale organisaties en van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zitting, alsmede een aantal particuliere deskundigen, waaronder
bekende boerderij-onderzoekers als Hekker, Jans en Brandts Buys.
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Links: voorbeeld van boerderijdocumentatie zoals vervaardigd in opdracht van de Stichting Historisch
Boerderij-onderzoek met opmetingstekening, deel van vragenlijst en fotokaart met foto's van exterieur
en interieur (Opmeting SHBO 216 van boerderij te Haarlo, Gld., situatie 1967)
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Bladzijde uit SHBO-uitgave De Benaming van houtverbindingen en constructieve houten elementen
bij oude boerderijen: een poging tot systematisering (Tweede druk, Arnhem 1982)

Het doel van de stichting, zoals dat in de statuten werd vastgelegd, was zeer ruim
gesteld en omvatte ‘het historisch onderzoek - in de ruimste zin - van de boerderij
in Nederland, aan de hand van een zo volledig mogelijke documentatie, bestaande
uit opmetingen, afbeeldingen en beschrijvingen, waarin het uit- en inwendig
voorkomen van al hetgeen verder voor het onderzoek van belang kan worden geacht,
wordt vastgelegd’. In de praktijk zouden de eerste jaren vooral worden besteed aan
het inventariseren en bijeenbrengen van het bestaande materiaal en het opbouwen
van een centraal documentatie-archief. Bestaande collecties, zoals het in de oorlog
door het museum vervaardigde materiaal, de BWB-collectie en tientallen opmetingen
door provinciale instanties en particulieren werden in de loop der jaren hierin
ondergebracht, alsmede enkele bij het Openluchtmuseum berustende oudere
verzamelingen, waaronder het werk van Kops, Van Houten, Van der Kloot Meijburg
en niet te vergeten Uilkema. Naast het opsporen, verzamelen en toegankelijk maken
van het bestaande werk liet de SHBO ook in eigen opdracht door het hele land heen
opmetingen verrichten, die aan duidelijk voorgeschreven normen dienden te voldoen.
In de loop der jaren zou op deze wijze een zeer grote collectie uiterst gedetailleerde
en informatieve eigen boerderijtekeningen worden bijeengebracht, die door hun
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uniforme weergave en uitgebreide aandacht voor zowel ruimtelijke, constructieve
als functionele aspecten een hechte basis zou gaan vormen voor het latere
wetenschappelijke onderzoek. Daarnaast trachtte men door de uitgave van uniforme
richtlijnen voor de documentatie ook het externe onderzoek zoveel mogelijk met het
eigen werk op één lijn te brengen.
Met dit alles hield de Stichting zich, ondanks de zeer ruime taakstelling in haar
statuten, in de eerste twee decennia van haar bestaan in de praktijk vooral bezig met
documentatie. Aan het eigenlijke onderzoek zou men pas veel later toekomen, toen
het bureau zich had geconsolideerd en ook de financiële voorwaarden daarvoor waren
geschapen. De bemoeienis met het wetenschappelijke onderzoek naar de historische
ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland zou uiteindelijk op twee manieren
gestalte krijgen. In de eerste plaats zou de Stichting in toenemende mate als platform
gaan fungeren voor het door anderen verrichte onderzoek, doordat hier aan externe
onderzoekers naast documentatie en advies ook een publikatiemogelijkheid werd
geboden. Zo verschenen hier wetenschappelijke uitgaven door onderzoekers als
Hekker, Voskuil, Berends, De Jong en anderen; ook de resultaten van het onderzoek
dat Brandts Buys in 1942 was begonnen in opdracht van het LEB-Fonds werden
tenslotte bij de SHBO uitgegeven. Daarnaast zou echter vanaf de jaren tachtig bij de
Stichting ook intern onderzoek worden verricht op basis van de inmiddels zeer
omvangrijke beschikbare documentatie.
Bij een vergelijking tussen het hedendaagse onderzoek en dat van Uilkema van bijna
driekwart eeuw eerder, vallen naast veel verschillen vooral ook een aantal interessante
parallellen op. Zo is het huidige onderzoek nog steeds primair procesgericht en wordt
hierbij bovendien uitgegaan van een dynamische visie op de boerderij-ontwikkeling
als een voortdurend proces van aanpassing aan de specifieke behoeften,
omstandigheden en mogelijkheden op een gegeven plaats en tijd. Daarbij wordt
echter naast de door Uilkema uitgewerkte gedachte van een autonoom evolutieproces
ook weer meer aandacht besteed aan het principe van verdringing en beïnvloeding,
niet alleen van de boerderijvormen onderling, maar ook vanuit andere, bijvoorbeeld
stedelijke sfeer123). Binnen de evolutionaire benadering wordt bovendien niet meer
uitgegaan van een doelgerichte ontwikkeling langs één rechte lijn, maar wordt veeleer
gedacht aan een min of meer chaotisch verlopen proces van ‘trial and error’, waarbij
uitsluitend de meest functionele vormen zich uiteindelijk hebben weten te handhaven.
De traditionele rigide typologie, waarbij binnen iedere huisgroep een aantal duidelijk
omschreven varianten werd onderscheiden, wordt bovendien langzamerhand
vervangen door een flexibeler en dynamischer beeld. Daarbij wordt

123) Bijvoorbeeld De JONG, Vijf Noordhollandse boerderijbestekken (1985); Van OLST, De
boerderijen in de provincie Noord-Holland (1989).
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in essentie uitgegaan van de gedachte dat binnen een gegeven basisprincipe, zoals
bijvoorbeeld het stolp- of hallehuisconcept, allerlei deelvariaties ontstonden die op
verschillende wijze werden gecombineerd, al naar gelang de behoeften en
mogelijkheden van de gebruikers. Het beeld biedt daarmee meer dan vroeger plaats
aan de ook in werkelijkheid voorkomende veelheid aan vormen die in de oudere
typologieën slechts zeer ten dele konden worden ingepast.
Behalve de dynamische benadering is ook de functionalistische visie op de boerderij
als bedrijfsgebouw nog sterk in het huidige onderzoek aanwezig. Daarbij wordt echter
sedert het optreden van Van der Molen en Hekker ook aandacht besteed aan andere
mogelijke invloeden, zoals de ontwikkeling van het woongedrag, status, economische
factoren, etc. Naast specifiek bouwkundige kennis124) wordt intensief gebruik gemaakt
van de verworvenheden van andere disciplines, zoals algemene en economische
geschiedenis125), landbouwhistorie126), de resultaten van oudheidkundig
bodemonderzoek127), archivalisch onderzoek128), iconografisch materiaal129),
volkskundige gegevens of zelfs streektermen130). Het onderzoek is daarmee in
toenemende mate multi-disciplinair van invalshoek geworden. Ook het gebruik van
het gebouw zelf als bron van historische gegevens is onderhevig aan veranderingen.
Hoewel het bouwhistorisch onderzoek in het huidige vakgebied nog steeds centraal
staat, zal in de toekomst, naarmate het oorspronkelijke bouwbestand verder afneemt,
het onderzoek in situ noodgedwongen meer en meer worden verlaten. Het onderzoek
zal dan in toenemende mate moeten terugvallen op de eerder verzamelde, oudere
documentatie. Een ander, en wellicht essentiëler verschil met het oudere onderzoek
is tenslotte dat het hieruit verkregen inzicht in de feitelijke veranderingen die de
boerderijen in een bepaald gebied hebben doorgemaakt, wat bij Uilkema nog het
eindpunt van het onderzoek was, meer en meer wordt beschouwd als vertrekpunt
voor de vraag naar de oorzaken van de gesignaleerde ontwikkeling. De uit
bouwkundig onderzoek verkregen informatie wordt daartoe in een breder historisch
en sociaal-economisch kader geplaatst, waarmee het boerderij-onderzoek zich in
toenemende mate profileert als zelfstandig onderdeel van het cultuurhistorische
onderzoek in de ruimste zin. Ondanks deze geleidelijke koerswijzigingen mag echter
duidelijk zijn dat het hedendaagse vakgebied met zijn nadruk op het bouwhistorisch
onderzoek en zijn dynamisch-functionalistische benadering nog steeds - via de door
Hekker in 1957 uitgezette richting - in essentie voortbouwt op het door Uilkema
verrichte werk.

124) Bijvoorbeeld De benaming van houtverbindingen en constructieve houten elementen bij oude
boerderijen (1973); BERENDS, Een merkwaardige Friese boerderij bij Lekkum (1978);
Van OLST, Rijsen Ooijen (1988); BERENDS, Gebinten en kapgebinten (1990).
125) MULDER, Drie boerderijen te Oud Beets in Opsterland (1989).
126) HEKKER en Van der POEL, De Nederlandse boerderij in het begin van de 19de eeuw (1967,
tweede druk herziene druk 1989).
127) HEKKER, Voor-middeleeuwse houtconstructies (1984); De VRIES, Middeleeuwse
boerderijplattegronden (1984).
128) De JONG, Vijf Noordhollandse boerderijbestekken (1985); BOSCHMA en Van
KOOLBERGEN, Stolp of salon? (1985).
129) HUIJTS e.a., Boerderijen in Zuid-Holland (1989).
130) Van PROOIJE, De vakleu en et vak (1984).
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6 Het nagelaten materiaal
Uilkema's studie bleef onvoltooid en van de oorspronkelijk beoogde grote uitgave
over de boerderij-ontwikkeling in het gehele land is door de voortijdige beëindiging
van het project niets meer gekomen. Het door hem verzamelde, buitengewoon
omvangrijke en waardevolle documentatiemateriaal is echter vrijwel compleet
bewaard gebleven. Na het stranden van het onderzoek, in 1934, werd de gehele
collectie opmetingstekeningen, fotoafdrukken en negatieven, aantekenboekjes en
onvoltooide manuscripten door Uilkema opgeborgen in verzegelde kisten die hijzelf
nooit meer zou openen. Na zijn dood in 1944 bleven deze verspreid over verschillende
adressen bij de familie opgeslagen; slechts weinigen daarbuiten wisten van het bestaan
ervan af en de collectie verdween daardoor min of meer uit het gezichtsveld.
Onenigheid in de familie maakte het bovendien onzeker of de collectie ooit nog weer
één geheel zou worden1). Lange tijd werd Uilkema's wetenschappelijke nalatenschap
daardoor in onderzoekskringen als vrijwel verloren gegaan beschouwd. Tegen het
einde van de jaren vijftig werd het materiaal door de nabestaanden echter alsnog
samengevoegd en overgedragen aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem2).
Toen daar in 1960 in samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen de
Stichting Historisch Boerderij-onderzoek werd opgericht, lag het voor de hand om
hierin naast andere collecties ook Uilkema's werk onder te brengen. Het visuele deel
van de collectie, bestaande uit de opmetingstekeningen en de foto's, werd in het
documentatiebestand van de stichting opgenomen en voor raadpleging door derden
toegankelijk gemaakt; later werd ook het aantekeningen- en manuscriptgedeelte
geïnventariseerd. Uit andere bron konden hieraan in de loop der tijd nog veel
aanvullende gegevens met betrekking tot Uilkema's onderzoeksproject worden
toegevoegd. Door de familie Van Blom en vooral ook door de familie Uilkema werd
materiaal aan de SHBO ter beschikking gesteld in de vorm van foto's, brieven, en
andere documenten. En in de archieven van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden en de Stichting Fonds Landbouw Export-bureau te Wageningen
bleek het volledige dossier van het onderzoek bewaard te zijn gebleven.
Het visuele materiaal bestaat allereerst uit de 388 door Uilkema tussen 1914 en 1934
vervaardigde opmetingstekeningen; van de meeste daarvan is behalve het veldwerk
tevens de uitgewerkte lijntekening bewaard gebleven. De tekeningen bevatten
plattegronden en meestal ook doorsneden van de door Uilkema opgemeten gebouwen
en bestrijken, in ieder geval wat de plattegrondindeling betreft, over het algemeen
het gehele boerderijcomplex; slechts een enkele maal werd een deelopmeting gemaakt.
Een klein aantal lijntekeningen werd vervaardigd op basis van een bouwkundige
ontwerptekening, een oudere opmeting of een archivalische afbeelding. De volledige
collectie bestrijkt een zeer breed scala aan landelijke bouwkunst uit de agrarische
sector. De gedocumenteerde objecten varieerden van grote, welvarende boerderijen
tot zeer kleine bedrijven; daarnaast werden ook aanverwante objecten opgemeten,
zoals plaggenhutten, vrijstaande schuren, kapbergen, bakhuisjes, schaapskooien en
1) Van der MOLEN, Uilkema syn libbenswurk (1949), liet als eerste een noodkreet horen over
het feit dat het materiaal op deze wijze versnipperd en onvoldoende beveiligd werd bewaard.
2) Gegevens over de overdracht van de collectie berusten in het archief van de Stichting
Historisch Boerderij-onderzoek te Arnhem.
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diverse andere bijgebouwen. Hoewel de oudere boerderijen het grootste deel van de
collectie beslaan, werden door Uilkema (vooral in zijn vroege periode) ook
verscheidene moderne gebouwen vastgelegd.
De opmetingen bestrijken het gehele land, hoewel niet elk gebied even uitgebreid
werd bestudeerd. In sommige provincies, zoals Friesland, werden zeer veel objecten
gedocumenteerd; andere delen van het land zijn in verhouding veel minder goed of
zelfs uitgesproken slecht vertegenwoordigd. Dit laatste
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geldt met name voor de provincies Groningen en Utrecht. Regionaal gezien, blijkt
de documentatie vooral in het uiterste noordoosten en in mindere mate ook in het
rivierkleigebied in het midden van het land de nodige lacunes te vertonen. De
voornaamste daar voorkomende boerderijtypen zijn door Uilkema over het algemeen
echter wel in vergelijkbare vorm elders gedocumenteerd. In totaal bevat de collectie
107 Friese opmetingen (vasteland en eilanden tezamen) en 7 Groningse, 40 uit
Noord-Holland inclusief Wieringen en Texel, 30 uit Drenthe, 32 uit Overijssel, 28
uit Gelderland, 10 uit Utrecht, 47 uit Zuid-Holland en de Zuidhollandse eilanden,
30 uit Limburg, 23 uit Noord-Brabant en 25 uit Zeeland. Daarnaast zijn er nog 4
opmetingen die een overzicht bieden van bijzondere elementen zoals stiepeltekens,
topgeveltekens, uileborden, etc. uit diverse gebieden, alsmede 5 opmetingen uit
Duitsland, van boerderijen afkomstig van het eiland Sylt en uit het graafschap
Bentheim. Uit de volgorde van vervaardiging van de tekeningen is veel af te lezen
over de voortgang van Uilkema's onderzoek en over het tijdstip waarop en de volgorde
waarin hij met de verschillende boerderijtypen en constructies kennismaakte.
Behalve de tekeningen bevat de bij de SHBO ondergebrachte collectie ook ongeveer
3100 foto's. Ruim een kwart hiervan betreft opnamen van archivalia en
opmetingstekeningen; de overige 2250 opnamen werden door Uilkema tijdens zijn
reizen ‘in het veld’ vervaardigd. Deze laatste groep afbeeldingen laat vooral het
exterieur van de gebouwen zien, met incidenteel een interieuropname of een
bouwkundig detail. De meeste exterieurfoto's betreffen de opgemeten boerderijen
en completeren daarmee het door de plattegronden en doorsneden opgeroepen beeld.
Tekeningen en foto's tezamen bieden over het algemeen een goed inzicht in
verschijningsvorm, indeling en bouwkundige opzet van de onderzochte gebouwen.
In deel II is op basis van dit materiaal een uitvoenge beschrijving gegeven van elk
afzonderlijk door Uilkema gedocumenteerd object, met de daarbij behorende
afbeeldingen: veldwerk, uitgewerkte lijntekening en een of meer foto's.
Behalve de bij de opmetingstekeningen behorende foto's bevat de collectie ook
een groot aantal opnamen van niet-gedocumenteerde boerderijen. Deze laten veelal
variaties zien op de opgemeten voorbeelden en vormen daarmee een waardevolle
aanvulling op het verder uitgewerkte materiaal. Daarnaast legde Uilkema bij zijn
bezoek aan de boerderijen ook niet-bouwkundige elementen, gereedschappen en
werkwijzen3) vast en verder zijn er nog enkele portretten van bewoners. Een belangrijk
deel van de collectie wordt tenslotte in beslag genomen door foto's van de
opmetingstekeningen en door de vele opnamen die Uilkema maakte in de archieven,
van oude prenten, bouwkundige tekeningen, landmeterskaarten en details daarvan.
Het schriftelijke materiaal kan worden verdeeld in enerzijds de teksten waarin de
resultaten van het onderzoek en de uiteindelijke theorieën over de
boerenhuisontwikkeling zijn vastgelegd en anderzijds die, waaruit voornamelijk iets
blijkt over de voortgang en het verloop van het onderzoek zelf.
Voor een beeld van de resultaten van Uilkema's onderzoek en zijn definitieve
mening over de door hem bestudeerde boerderijen beschikken we in de eerste plaats
over zijn weinig talrijke officiële publikaties. De belangrijkste daarvan dateren uit
3) Het eveneens omvangrijke landbouwkundige materiaal berust thans grotendeels bij de Fryske
Akademy, waar een uitgave over dit deel van Uilkema's onderzoek wordt voorbereid.
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zijn vroege periode en bestaan uit een artikel in een blad voor landbouwonderwijzers4),
een serie bijdragen in een bouwkundig weekblad5) en zijn boek ‘Het Friesche
boerenhuis’6). Deze publikaties betreffen alle uitsluitend de Friese boerderijen.
Eveneens uit Uilkema's vroege periode zijn bovendien een aantal conceptteksten in
manuscriptvorm bewaard gebleven. De daarin

4) UILKEMA, De greidboerderij in Friesland, verschenen in: Orgaan van de Nederlandsche
Vereeniging van Land- en Tuinbouwonderwijzers, nr. 52, d.d. 25-6-1915.
5) UILKEMA, De greidboerderij in Friesland, verschenen in: Centraalblad der Bouwbedrijven
voor Nederland en Koloniën, 7e Jrg., nrs. 9 (28-8-1915), 10 (4-9-1915), 12 (18-9-1915), 23
(4-12-1915), 25 (18-12-1915), 28 (8-1-1916), 30 (22-1-1916) en 33 (12-2-1916).
6) UILKEMA, Het Friesche boerenhuis (1916).
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behandelde onderwerpen variëren van de landbouwkundige kanten van het
weidebedrijf tot de indeling van moderne Friese stallen. Daarnaast bestaan er enkele
conceptversies van zijn studie over het Friese boerenhuis. Deze teksten zijn behalve
voor het Friese onderzoek echter voornamelijk van belang bij de studie naar Uilkema's
persoonlijke ontwikkeling en interessen en staan geheel los van de later door hem
onderzochte boerderijgeschiedenis in de rest van het land.
Uit de periode van het landelijke onderzoek stammen slechts enkele pagina's
gedrukte tekst van Uilkema's hand. De jaarlijkse ‘Handelingen van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde’ bevatten zijn zéér summiere werkverslagen over de
perioden 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923 en 1923-1926. In het jaarverslag over
1923 is bovendien een samenvatting opgenomen van een door hem gehouden lezing7).
Tenslotte publiceerde Uilkema in 1929 in het blad ‘Mensch en Maatschappij’ een
kort artikel over de door hem toegepaste methode van onderzoek8), waarin ook
verschillende inhoudelijke aspecten en theorieën aan de orde komen. Voor al deze
tussentijdse publikaties geldt uiteraard dat hieruit meer kan worden afgelezen over
het verloop van het onderzoek dan over de resultaten ervan. In verscheidene gevallen
kwam Uilkema namelijk later, door zijn voortgezette onderzoek, weer op zijn
aanvankelijke mening over de ontwikkeling van bepaalde boerderijtypen terug. Voor
zijn uiteindelijke ideeën over de geschiedenis van de verschillende huisvormen is
men aangewezen op het aanzienlijk omvangrijker particulier uitgegeven of in
manuscriptvorm bewaard gebleven deel van zijn schriftelijke nalatenschap.
Ondanks het feit dat het landelijke onderzoek als geheel niet werd voltooid zijn van
Uilkema toch enkele afgeronde tekstgedeelten bewaard gebleven, waarin hij zijn
conclusies over althans een deel van het land vastlegde. Het betreft hier de historische
ontwikkeling in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Noord- Holland, waar
het onderzoek al in een vroeg stadium tot concrete resultaten had geleid. Deze eerste
drie hoofdstukken van wat uiteindelijk één grote uitgave had moeten worden, waren
door Uilkema gedurende de laatste jaren van zijn betrekkingen met de Leidse
Boerenhuiscommissie eigenhandig op stencil gezet en gebundeld, om daarmee zijn
auteursrecht vast te leggen. De titel van dit uit 1933 daterende werk luidde ‘Het
ontstaan der huistypen in Nederland, Deel I’; van de oorspronkelijk geplande
hieropvolgende delen zou echter nooit meer sprake zijn. Na het stranden van het
onderzoek werd deze provisorische en weinig toegankelijke uitgave, die hij in een
oplage van driehonderd exemplaren had vervaardigd, door Uilkema (zoals ook in de
voorgaande hoofdstukken al aan de orde kwam) persoonlijk toegezonden aan de
particulieren en instanties die indertijd financieel hadden bijgedragen aan de
totstandkoming van het project. Het restant bleef na zijn dood in bezit van de
nabestaanden en belandde, rechtstreeks of via de SHBO bij verschillende
geïnteresseerden. Grote bekendheid kreeg deze opmerkelijke privé-uitgave niet, door
de beperkte oplage en de geringe bekendheid die eraan werd gegeven. In de kleine
kring van boerderij-onderzoekers was men over het algemeen echter wel van het
bestaan van deze studie op de hoogte, waardoor hierop, naar in het vorige hoofdstuk
al werd aangetoond, door verschillende latere auteurs kon worden voortgebouwd.
Voor de onderhavige uitgave was vooral het feit van belang, dat door middel van
7) UILKEMA, Een en ander over het boerenhuis in Nederland (1923).
8) UILKEMA, De methode van onderzoek (1929).

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

het stencil in elk geval voor een deel van het land Uilkema's eindconclusies en
theorieën in definitieve vorm bekend zijn.
Hoewel hiermee van slechts drie provincies een volledig afgeronde tekst bestaat, is
ook wer Uilkema's visie op de boerderij-ontwikkeling van een aantal andere gebieden
het een en ander op papier bewaard gebleven. Zo bleek de collectie ook nog enkele
onvoltooide hoofdstukken te bevatten die de boerderij-ontwikkeling in Friesland,
Zuid-Holland en op de Zuidhollandse eilanden behandelen; van Zeeland zijn slechts
enkele pagina's aanwezig. Al deze tekst-
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gedeelten zijn in getypte vorm bewaard gebleven, compleet met handgeschreven
verbeteringen door de auteur. Hoewel in deze typoscripten ook noten en afbeeldingen
met de bijbehorende bijschriften zijn opgenomen, is van een definitieve versie zeker
nog geen sprake; het betreft hier conceptteksten, waarin Uilkema - soms in nog zeer
voorlopige vorm - zijn bevindingen vastlegde. Bestudering van de inhoud maakt
overduidelijk dat aan de typoscriptteksten nog heel wat had moeten gebeuren alvorens
deze hadden kunnen worden gepubliceerd. De indeling van de hoofdstukken stond
weliswaar globaal vast, maar de verschillende onderdelen missen in vergelijking met
de gestencilde tekst nog veelal een consistente opbouw. Begin en einde van de
verschillende hoofdstukken lijken nog slechts provisorisch te zijn opgezet; vaak
wordt de gang van het betoog pas in een zeer laat stadium duidelijk en een prettig
leesbaar en evenwichtig geheel was hiermee zeker nog niet bereikt. Wel geven de
conceptteksten een goede indicatie van de voornaamste resultaten van het onderzoek
in de betreffende gebieden en maken zij de richting en grote lijn van Uilkema's
gedachtengang duidelijk. De hierin neergelegde conclusies en theorieën mogen
daarbij bovendien als min of meer definitief worden beschouwd; hoewel aan de vorm
nog veel moest gebeuren, mag toch redelijkerwijs worden aangenomen dat essentie
en grote lijnen van het verhaal bij voltooiing van het werk niet meer ingrijpend zouden
zijn gewijzigd.
Deze bewaard gebleven conceptteksten of typoscripten hadden uiteindelijk moèten
resulteren in afgeronde hoofdstukken over de boerderij-ontwikkeling in de provincies
Friesland en Zuid-Holland, als vervolg op het gestencilde materiaal. In een latere
fase zouden ook de overige provincies op eenzelfde wijze worden afgewerkt. Het
stranden van de onderzoeksopdracht heeft deze plannen echter doorkruist. Alleen
van de provincie Zeeland is nog een grove eerste opzet van het te schrijven hoofdstuk
overgebleven. Van de andere delen van het land is niets bewaard gebleven dan een
globale begroting van de omvang van de verschillende hoofdstukken en de aantallen
daarin op te nemen illustraties9). Uit deze opgave blijkt dat Uilkema de omvang van
het Zeeuwse hoofdstuk had begroot op circa 45 bladzijden, dat over Groningen op
20, Drenthe 30, Overijssel 25, Gelderland eveneens 25 en Utrecht op 15 bladzijden.
De boerderijen op de Wadden- en Zuiderzee-eilanden, die in de teksten over de
provincies Noord-Holland en Friesland buiten beschouwing waren gelaten, had hij
willen behandelen in een afzonderlijk hoofdstuk, dat op 20 bladzijden was begroot.
Tot het schrijven van al deze resterende hoofdstukken is hij echter nooit meer
gekomen.
Over het verloop van het onderzoek in al deze gebieden, de ontwikkeling van zijn
theorieën en soms ook over de eindconclusies bestaan echter nog wel de nodige losse
gegevens in de vorm van incidentele aantekeningen of mededelingen. Behalve de
publikaties, de stenciluitgave en de typoscripten bevat de collectie namelijk ook een
grote hoeveelheid handgeschreven materiaal. Het gaat hier om de vele door Uilkema
tijdens zijn reizen gemaakte notities en om de uitgebreide privécorrespondentie die
hij gedurende het grootste deel van de lange onderzoeksperiode onderhield met Van
Blom en incidenteel ook met anderen.
9) Deze opgave dateert van 10-12-1931 en was door Uilkema opgesteld ten behoeve van een
bespreking met de Boerenhuiscommissie en de door hen aangezochte uitgever, die een raming
van de drukkosten moest maken.
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De losse aantekeningen, die Uilkema uitsluitend voor eigen gebruik maakte, zijn
in verschillende vorm bewaard gebleven. Allereerst zijn daar de notities op het
veldwerk van de verschillende boerderijdocumentaties. Naast korte aanduidingen
van de functie van de verschillende op de plattegrond aangegeven ruimten,
benamingen van constructie-onderdelen, landbouwkundige gegevens en zakelijke
mededelingen noteerde Uilkema, zoals eerder in hoofdstuk 4 aan de orde kwam, op
de veldwerkbladen ook plotselinge invallen, gedachten en theorieën over het
onderzochte object of over de ontwikkeling van het betreffende type. Het gaat hier
echter, op een enkele uitzondering na, om korte en
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soms weinig samenhangende mededelingen, die hoofdzakelijk als geheugensteuntje
dienden voor hem zelf. Ook op de achterzijde van de thuis vervaardigde
foto-afdrukken staat naast administratieve gegevens als adres of naam van de
bewoners vaak nog een korte omschrijving van de afgebeelde gebouwen, die soms
een verhelderend inzicht biedt in Uilkema's ideeën over de boerderijontwikkeling
als geheel. Daarnaast maakte hij gebruik van notitieboekjes die hij tijdens zijn reizen
vulde met allerhande mededelingen, soms voorzien van kleine schetsjes van
plattegronden of doorsneden van bezochte gebouwen of onderdelen daarvan. Hierin
werden veel van de hem door streekbewoners verstrekte mededelingen over
boerderijen opgenomen, alsmede adressen van te bezoeken objecten en namen van
mogelijke informanten in een nieuw gebied. Ook noteerde Uilkema tijdens zijn
tochten wel gegevens over de regionale verspreiding van bepaalde kenmerken of
boerderijtypen, of wat hem onderweg verder ook maar op- of inviel. Een enkele maal
bevatten de notitieboekjes ook opmerkingen waaruit iets kan worden afgeleid over
zijn mening omtrent de historische ontwikkeling in een bepaald gebied. Het feit dat
de aantekeningen vrijwel nooit gedateerd zijn, maakt dergelijke mededelingen echter
aanzienlijk minder bruikbaar, daar sommige theorieën in een later stadium weer
werden herzien. Ook is niet van iedere provincie een dergelijk cahier bewaard
gebleven; dat over Overijssel en Noord-Brabant ontbreekt en van Groningen en
Utrecht bestaan slechts enkele losse bladzijden. De totale collectie bevat twee schriften
met notities over de provincie Friesland en steeds één over respectievelijk Drenthe,
Zuid-Holland, Zeeland, Limburg, Noord-Holland, Gelderland en de Wadden- en
Zuiderzee-eilanden.
Een buitengewoon waardevolle bron van gegevens wordt tenslotte gevormd door de
bewaard gebleven correspondentie die door Uilkema zowel met Van Blom, andere
leden van de Boerenhuiscommissie en enkele Wageningse hoogleraren, als met
bewoners van de bezochte boerderijen was gevoerd. Al deze gedagtekende brieven
bevatten soms zeer gedetailleerde achtergrondinformatie bij het nagelaten materiaal.
Voor de bestudering van het verloop van het onderzoek bleek vooral de
omvangrijke privécorrespondentie met Van Blom van belang. Vrijwel de gehele
briefwisseling is bewaard gebleven10) en kon in zijn totaliteit voor het onderzoek
worden geraadpleegd. Deze persoonlijke brieven geven, zeker in combinatie met de
eveneens gedateerde gegevens op de veldwerktekeningen, een duidelijk beeld van
Uilkema's reizen, de vondsten die hij deed, zijn gedachten over de door hem
bestudeerde objecten en de ontwikkeling van zijn theorieën. De verwondering, de
gissingen, de onjuiste (en later al dan niet herziene) veronderstellingen, èn de
blijdschap over door nieuwe feiten bevestigde vermoedens komen uit de briefwisseling
met grote kracht tot leven. Tientallen theorieën werden in deze brieven opgebouwd,
bediscussieerd, verfijnd en vaak ook weer verworpen. Meer dan eens waren de hierin
neergelegde hypothesen van zeer speculatieve aard en berustte een hele
ontwikkelingstheorie op slechts één of twee vondsten die om de een of andere reden
10) Van de door Uilkema geschreven brieven is vermoedelijk, op enkele perioden na, het grootste
deel bewaard gebleven. Ze vormen een logische opeenvolging en in verscheidene gevallen
wordt ook daadwerkelijk naar een vorig of volgend bewaard gebleven schrijven verwezen.
Van Van Bloms antwoorden zijn de meeste in concept (en telegramstijl) aanwezig; Van
Blom bewaarde deze voor zijn eigen archief. In enkele gevallen werd ook de originele brief
teruggevonden.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

tot Uilkema's verbeelding spraken. Vaak werd al in het eerstvolgende schrijven de
eigen theorie weer onderuit gehaald en vervangen door een heel nieuwe hypothese.
Voor Uilkema, die in zijn naaste omgeving niemand had met wie hij over dit
onderwerp van gedachten kon wisselen, vervulde deze briefwisseling vooral de
functie van klankbord. Hierin werden geen kant en klare, zorgvuldig overwogen
theorieën naar buiten gebracht, maar werd veeleer ‘hardop’ nagedacht (‘..Wat ik hier
schrijf is een plotseling invallende gedachte, die nooit komt wanneer ik midden in
de gebouwen sta..’11)). Uilkema legde het verloop van het onderzoek en de
ontwikkeling van zijn ideeën in het volste vertrouwen voor aan Van Blom en iedere
brief gaf

11) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-6-1921.
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alleen een tussenstand (‘..maar nogmaals herinner ik eraan, dat mijn meening slechts
een voorlopige is..’12)). De brieven bevatten dan ook vooral het verslag van het leggen
van een puzzel waarvan de meeste stukjes nog ontbreken en niet zozeer het
uiteindelijke resultaat; ze maken echter veel duidelijk over hoe het onderzoek in de
verschillende delen van het land verliep en langs welke wegen Uilkema uiteindelijk
tot zijn definitieve ideeën over de boerderij-ontwikkeling kwam.
Al dit bewaard gebleven materiaal tezamen bleek het mogelijk te maken het verloop
van het onderzoek in de verschillende delen van het land zowel in praktische zin als
voor wat betreft de totstandkoming van de theorieën in grote lijnen en soms zelfs tot
in details te reconstrueren. De resultaten van deze studie zijn provinciegewijs
neergelegd in de hierna volgende hoofdstukken en maken het mogelijk een onderzoek
van meer dan een halve eeuw geleden stap voor stap en als van nabij te volgen.

12) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-7-1922.
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7 Het verloop van het onderzoek in de verschillende delen van het
land
Bij de verslaglegging van het verloop en de resultaten van het onderzoek is een
provinciegewijze indeling aangehouden. Dit was geen vanzelfsprekende keuze. De
meeste boerderijvormen kennen geen provinciaal afgebakende verspreiding en
Uilkema's onderzoek naar bepaalde typen en verschijningsvormen strekte zich
daardoor in de praktijk over verschillende delen van het land uit. Dit heeft onder
meer tot gevolg dat bij een provinciegewijze opzet bepaalde kwesties in verschillende
hoofdstukken steeds opnieuw aan de orde moeten komen, wat gemakkelijk kan leiden
tot een hinderlijke herhaling. Anderzijds zou behandeling van Uilkema's gehele,
nogal fragmentarisch verrichte onderzoek in één landelijk hoofdstuk onvermijdelijk
leiden tot een onoverzichtelijk geheel, waarbij voortdurend van de hak op de tak zou
moeten worden gesprongen. Zelfs een goed in de materie ingewijde lezer zou daarbij
al snel het zicht verliezen op de grote massa verschillende boerderijvormen en hun
verspreiding, en zeker op de totstandkoming van Uilkema's theorieën hieromtrent.
Een belangrijk argument vóór een provinciegewijze beschrijving is tenslotte dat ook
Uilkema zelf zijn onderzoek op deze wijze had willen publiceren. Niet alleen sluit
een dergelijke opzet dus nauwer aan bij de gedachten van de onderzoeker, maar ook
kan op deze wijze gebruik worden gemaakt van de door hem zelf vervaardigde
concept- en manuscriptteksten, die alle eveneens per provincie zijn opgezet. Deze
teksten zullen al naar gelang de mate van voltooiing in hun geheel of in de vorm van
omvangrijke citaten in de hoofdstukken worden opgenomen.
Voor de volgorde van de provinciehoofdstukken werd overigens afgeweken van
Uilkema's eigen indeling. Deze was geheel door het toeval bepaald en laat uitsluitend
zien waar zijn onderzoek het eerst tot resultaten had geleid. In de huidige opzet is er
daarentegen bewust naar gestreefd typologisch verwante gebieden direit na elkaar
te behandelen, waardoor de uitleg van de verschillende daar aangetroffen
boerderijvormen zoveel mogelijk beperkt kon blijven. Daarbij wordt begonnen met
een bespreking van de noordelijke provincies Friesland, Noord-Holland en Groningen,
wat ook vanuit chronologisch oogpunt een verantwoorde keuze lijkt, aangezien
Uilkema's onderzoek ooit in Friesland begon. In navolging van Uilkema zelf worden
de Wadden- en Zuiderzee-eilanden daarbij, onafhankelijk van de gebruikelijke
provinciale indeling, in één afzonderlijk hoofdstuk behandeld. Na het noorden komt
eerst het midden van het land aan de beurt, met Drenthe, Overijssel, Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland. Als laatste wordt tenslotte het zuidelijke gebied besproken,
met achtereenvolgens de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, een
volgorde die zowel logisch volgde uit het verloop van het onderzoek als door
typologische overwegingen werd ingegeven.
Waar een volledig door Uilkema zelf voltooide tekst voorhanden was, is gekozen
voor integrale weergave. Dit is het geval bij de drie in zijn stenciluitgave behandelde
provincies Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland. Tot herpublikatie van deze
door Uilkema zelf geschreven deelteksten werd om een aantal redenen besloten. In
de eerste plaats bevatten deze hoofdstukken heel wat ook nu nog waardevolle
informatie alsmede een aantal zeker voor zijn tijd spectaculaire ideeën op het gebied
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van de historische boerderij-ontwikkeling. Veel van wat Uilkema in 1933 al beweerde,
zou door later onderzoek worden bevestigd, of (door onbekendheid met zijn
publikatie) opnieuw worden ontdekt. Een flink aantal van de in het stencil gelanceerde
theorieën werd bovendien later door anderen overgenomen, verder onderbouwd en
voor een groter publiek toegankelijk gemaakt. In andere gevallen leverden Uilkema's
bevindingen op zijn minst een interessante basis voor verder onderzoek. Al deze
zaken maken ook nu nog een bredere verspreiding van de in het stencil opgenomen
theorieën en documentatie wenselijk. In de tweede plaats pleit ook het
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feit dat we hier met zekerheid kunnen spreken van volledig voltooide
onderzoeksresultaten voor een heruitgave van de in de stenciluitgave opgenomen
hoofdstukken. Om zo volledig mogelijk recht te kunnen doen aan zowel het definitieve
karakter van Uilkema's eigen teksten als aan de verhelderende waarde van de aan
het licht gekomen achtergrondinformatie is hier gekozen voor een tweeledige opzet:
een integrale weergave van de oorspronkelijke tekst, per provincie voorafgegaan
door een inleidend gedeelte waarin nader wordt ingegaan op het verloop van het
onderzoek en de totstandkoming van de hierin neergelegde theorieën.
De vormgeving van het originele stencil werd grotendeels bepaald door de beperkte
mogelijkheden die deze reproduktiemethode bood. De stenciltechniek veroorloofde
wel het opnemen van tekeningen, maar niet van foto's. Uilkema zag zich
dientengevolge gedwongen de benodigde afbeeldingen (foto's van boerderijen, van
constructie-onderdelen en van details van oude landmeterskaarten) eigenhandig om
te zetten in pentekeningen. Om redenen van authenticiteit is besloten deze tekeningen,
zij het in sterk verkleinde vorm, ook in de heruitgave weer op te nemen. Hetzelfde
geldt voor de door Uilkema speciaal ten behoeve van de stenciluitgave vervaardigde
plattegronden, die, anders dan de in dit opzicht onvoltooid gebleven originele
lijntekeningen, door hem voor dit doel werden voorzien van ingeschreven
functieaanduidingen. Dit bood tevens het voordeel dat hiermee gebruik kon worden
gemaakt van de bijbehorende (en vaak zeer uitvoerige) legenda. Slechts de door
Uilkema in het stencil gehanteerde nummering van de afbeeldingen werd ten behoeve
van deze uitgave herzien, in verband met de gewijzigde volgorde waarin de
verschillende provincies worden behandeld.

Boerderij te Lièrop (N.-Br.); respectievelijk de originele foto en de door Uilkema op basis hiervan
vervaardigde pentekening
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Een geheel andere zaak is de behandeling van de overige nagelaten teksten, de
concepthoofdstukken over de provincies Friesland en Zuid-Holland, die in typoscript
bewaard zijn gebleven. Hoeveel hierin nog moest worden veranderd of toegevoegd
alvorens Uilkema zèlf deze tekst als persklaar zou hebben beschouwd is niet te
achterhalen. Wel is het een feit dat hier in ieder geval in taalkundig opzicht bij lange
na niet het niveau werd bereikt van de voltooide hoofdstukken; de tekst is
onevenwichtig van opbouw en weinig toegankelijk. Een heldere lijn ontbreekt; vaak
beseft de lezer pas aan het einde van een betoog (en soms zelfs dan nog niet) waar
de auteur op aanstuurde. De afsluiting van een tekstgedeelte komt vaak zo abrupt
dat men zich onwillekeurig afvraagt of er soms iets is weggevallen. Zou de slechte
leesbaarheid op zich al een niet gering bezwaar zijn tegen integrale publikatie van
de typoscripten, belangrijker is nog wel dat het volstrekt niet zeker is dat Uilkema
zelf deze teksten wel geheel in deze opzet zou hebben gehandhaafd. Hoewel zijn
theorieën in de laatste jaren van zijn onderzoek wel in grote lijnen zullen hebben
vastgestaan, mag niet worden uitgesloten dat hij in de details nog menigmaal het een
en ander zou hebben veranderd. Ondanks de genoemde gebreken bevatten de
typoscriptteksten echter veel lezenswaardige passages en waardevolle gegevens over
de bestudeerde boerderijen. Ook geven ze een indruk van de grote lijnen van
Uilkema's theorieën over de historische ontwikkeling van de verschillende
boerderijtypen, zeker wanneer men ze beziet in samenhang met de bewaarde
correspondentie, werkverslagen en aantekeningen. Op basis van deze overwegingen
is er voor de betreffende provincies (Friesland en Zuid-Holland) voor gekozen om
na de beschrijving van het feitelijke verloop van het onderzoek een samenvatting te
geven van de conceptteksten. Om toch de auteur zelf zoveel mogelijk aan het woord
te laten zijn daarbij de interessantste (en meest leesbare) gedeelten uit de typoscripten
integraal in de tekst opgenomen. Voor de provincie Friesland kon bovendien worden
geput uit Uilkema's vroege publikaties. Hierdoor was het niet alleen mogelijk om na
te gaan hoe het latere onderzoek in deze provincie verliep, maar bovendien in hoeverre
de resultaten hiervan strookten met Uilkema's oudere theorieën.
Daar waar nóch stencilteksten nóch conceptteksten voorhanden waren (Zeeland,
Utrecht, Overijssel, Gelderland, Drenthe, Groningen en de door Uilkema afzonderlijk
behandelde Wadden- en Zuiderzee-eilanden) is getracht op basis van het overige
beschikbare materiaal (opmetingen, correspondentie en werkverslagen) een beeld te
schetsen van het feitelijke verloop van het onderzoek in het betreffende gebied. In
verschillende gevallen bleek het bovendien mogelijk daarbij nog iets te achterhalen
van de richting die Uilkema's theorieën hier leken op te gaan. Waar de nagelaten
gegevens te weinig aanknopingspunten boden voor een verantwoorde reconstructie
van het onderzoek is tenslotte gekozen voor een simpele beschrijving van het tijdens
de reizen verzamelde documentatiemateriaal en de boerderijvormen die daarin zijn
vastgelegd.
Bij de verslaglegging van het verloop van het onderzoek per provincie wordt
uiteraard melding gemaakt van de daar vervaardigde boerderij-documentaties. Daarbij
zullen echter alleen de belangrijkste, dat wil zeggen de voor het volgen van Uilkema's
gedachtengang onmisbare of voor het huidige onderzoek meest waardevolle
voorbeelden kort worden besproken. Voor meer bijzonderheden of voor een
beschrijving van de overige opgemeten boerderijen wordt verwezen naar deel II.
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Hoewel de opbouw van de hoofdstukken over het verloop van Uilkema's onderzoek
uiteraard grotendeels wordt bepaald door de indertijd door de onderzoeker gevolgde
werkwijze is er, waar mogelijk, naar gestreefd hierin een aantal vaste elementen op
te nemen. Zo wordt in de eerste bladzijden over het algemeen getracht de lezer door
middel van een korte introductie van het betreffende gebied en de daarin voorkomende
boerderijvormen enige achtergrondinformatie te bieden, die als kader kan dienen
waarbinnen Uilkema's vorderingen kunnen worden geplaatst. Daarbij wordt tevens
enige aandacht besteed aan de stand van de wetenschap ten tijde van het begin van
zijn onderzoek en de literatuur waarover hij kon of had kunnen beschikken. Het
grootste gedeelte van ieder hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van het verloop
van de door
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Uilkema gemaakte reizen, de volgorde waarin hij de diverse gebieden bezocht, de
vondsten en de gedachten die deze bij hem opriepen, en de geleidelijke ontwikkeling
van zijn ideeën.
De voornaamste uiteindelijk door Uilkema ontwikkelde theorieën worden tevens
kort afgezet tegen de huidige visie, om de lezer een beeld te geven van hun, uiteraard
immer relatieve, gebleken ‘waardevastheid’. Als toetssteen is daarbij met name het
overzichtswerk van Hekker uit 19571) aangehouden, aangezien dit nog steeds de basis
vormt voor de huidige typologieën. Latere publikaties door deze en andere auteurs
werden uiteraard wel geraadpleegd, maar worden alleen vermeld indien deze werkelijk
op één of meer punten van het oudere werk afwijken.
Bij de drie in de stenciluitgave besproken provincies, waarvan Uilkema's
onderzoeksresultaten in beperkte kring bekend en toegankelijk waren, wordt
aanzienlijk uitgebreider ingegaan op de visie van latere onderzoekers. Middels het
literatuuronderzoek is daarbij vooral getracht vast te stellen of en in hoeverre op dit
materiaal werd voortgebouwd en hoe groot Uilkema's invloed op het latere onderzoek
is geweest. Over het algemeen is echter vermeden over de juistheid van de diverse
vermelde ideeën hier een uitspraak te doen. De volgende hoofdstukken beogen dan
ook niet zozeer een overzichtsbeeld te geven van de ‘werkelijke’ geschiedenis van
de Nederlandse boerderij-ontwikkeling, alswel inzicht te bieden in het ontstaan van
de verschillende hierover handelende theorieën.

1) HEKKER, De ontwikkeling (1957).
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7.1 Friesland

Kophalsrompboerderij te Marssum

Stelpboerderij te Wirdum

De bekendste en meest voorkomende traditionele boerderijvormen in de provincie
Friesland zijn de kophalsromp- en de stelpboerderij. Beide typen worden gekenmerkt
door hun grote ‘Friese’ schuur, waarin stal, deel en oogstberging zijn gecombineerd.
Bij de kophalsrompboerderij bevat de schuur alleen het bedrijfsgedeelte en is het
woonhuis uitgebouwd; bij de stelpvorm zijn alle ruimten, dus ook de woonvertrekken,
onder het ene grote dak getrokken. De constructie en de indeling van het
bedrijfsgedeelte is verder voor beide typen echter vrijwel gelijk. Het kolossale
schuurdak wordt gedragen door hoge dekbalkgebinten, die de binnenruimte verdelen
in middenbeuk en zijbeuken. De middenbeuk dient grotendeels als tasruimte voor
de oogst; het hooi of graan wordt hierin vanaf de grond opgestapeld. De zijbeuken
aan weerszijden hebben respectievelijk de functie van koestal en deel. De grote
inrijdeuren bevinden zich opzij in de achtergevel, aan het einde van de deel. In veel
gevallen is er bovendien sprake van een tweede stel deeldeuren in de voorgevel,
waardoor de wagens langs de tasvakken door het gebouw heen kunnen rijden. Langs
het midden van de achtergevel bevindt zich, afhankelijk van het type landbouwbedrijf,
de dorsvloer met de paardestallen of een jongveestal. De melkkelder ligt meestal aan
de voorzijde van de schuur of - bij de kophalsrompboerderij - onder het voorhuis.

Principe dekbalkconstructie (Uit: De benamingen, 1982, p. 17)
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Deel (‘schuurreed’) en grondtas in Friese schuur (Tekening Ids Wiersma, collectie Friese Maatschappij
van Landbouw)

Kenmerkend voor het Friese huistype (dat overigens niet alleen in Friesland
voorkomt, maar met allerlei variaties wordt aangetroffen in het gehele noordelijke
kustgebied) is naast de dekbalkconstructie en het gebruik van de middenbeuk als
grondtasruimte vooral ook de indeling van de koestal. Het vee staat hier - anders dan
in het midden en zuiden van het land - twee aan twee tussen houten schotten met de
koppen naar de zijgevel toe gekeerd. Een afzonderlijke

Friese grupstal in boerderij te Hallum

voergang ontbreekt; de langs de grup gelegen stalgang dient zowel voor het voeren
van het vee als voor het weghalen van de mest. Het principe van de stelp- en
kophalsromp- of koprompvorm wordt met de nodige variaties door vrijwel de gehele
provincie heen aangetroffen. In bepaalde streken, zoals zuidoost-Friesland en 't Bildt
hebben zich echter door andere bedrijfseisen of beïnvloeding uit aangrenzende,
niet-Friese gebieden ook nog enkele geheel eigen boerderijtypen ontwikkeld. Deze
afwijkende vormen speelden in het boerderij-onderzoek uit het begin van deze eeuw
in eerste instantie echter nog geen rol van betekenis. De determinering en herkomst
van het gewone Friese huistype stond in deze periode centraal en zelfs daarover was
aanvankelijk nog maar weinig bekend.
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Het onderzoek tot 1916
Zoals in de eerste hoofdstukken ter sprake kwam, was Uilkema's hele
boerderij-onderzoek begonnen in de provincie Friesland. Lang voordat hij zich met
de andere delen van het land zou gaan bezig houden, verrichtte hij daar de eerste
waarnemingen en documentaties op het gebied van de moderne stallenbouw waaruit
uiteindelijk zijn interesse in de historische ontwikkeling van de landelijke bouwkunst
zou voortkomen.
Toen hij met zijn onderzoek begon, was er over de Friese boerderijen (evenals
over die in de rest van het land) nog maar weinig bekend en over hun geschiedenis
zo mogelijk nog minder. Alleen Gallée had hier als eerste Nederlandse onderzoeker
doelgericht studie gemaakt van de oude landelijke bouwkunst. Deze benaderde de
boerderijen echter uitsluitend vanuit cultuurhistorisch oogpunt en was daarbij tot de
conclusie gekomen dat het Friese huistype met de grote schuur zijn oorsprong vond
in de stelpvorm. Deze theorie, die in 1907 in een landelijk overzichtswerk werd
gepubliceerd1), werd aanvankelijk algemeen geaccepteerd. Andere nederlandstalige
onderzoekers die in deze periode de boerderijen in hun geschriften noemden, zoals
Van der Kloot Meijburg2), Bouwmeester3) en Schrijnen4) onderschreven over het
algemeen de mening van Gallée en kenden dientengevolge aan het stelptype een zeer
hoge ouderdom toe.
Toch was er, zoals eerder in hoofdstuk 2 al ter sprake kwam, ook vóór Gallée al
het een en ander gepubliceerd waarin de Friese boerderij ter sprake was gekomen.
Deze werken hadden hier te lande om verschillende redenen echter veel minder de
aandacht getrokken of waren alweer vergeten; de daarin voorkomende gegevens
waren dientengevolge niet algemeen bekend. Zo bestonden er allereerst enkele oudere
Nederlandse publikaties5) over volkskundige onderwerpen waarin het Friese huistype
om de een of andere reden ter sprake kwam. Hoewel later zou blijken dat de auteurs
van dergelijke artikelen soms goed op de hoogte waren van de kenmerken van het
oude Friese huis, lag hun interesse op een geheel ander vlak; de boerderijen werden
meestal alleen terloops genoemd. Daarnaast waren er vanaf het begin van de 19e
eeuw ook verscheidene landbouwkundige werken verschenen waarin de Friese
boerderij min of meer uitgebreid werd beschreven6). Deze werken hadden echter
hoofdzakelijk de verbetering van landbouwkundige toestanden en bedrijfsgebouwen
op het oog en behandelden daarom alleen de op dat moment meest doelmatige
moderne hoevetypen. Met de historische lijn van de boerderij-ontwikkeling, zo men
zich het bestaan daarvan al bewust was, hielden de auteurs van dergelijke werken
zich in het geheel niet bezig. En tenslotte bestonden er nog verscheidene buitenlandse
(meest Duitse) publikaties uit de tweede helft van de vorige eeuw, waarin naast
andere huisvormen ook de Friese boerderij werd behandeld. Vooral in de Duitse
GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 17-38, in het bijzonder p. 23.
Van der KLOOT MEIJBURG, Onze oude boerenhuizen (1912), p. X-XII.
BOUWMEESTER, De ontwikkeling van Nederlands landschappen (1911), p. 381 e.v.
SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), dl. I p. 38-40.
Vooral: HALBERTSMA, Letterkundige naoogst (1840), p. 168-169; De BOER, De Friesche
kleiboer (1898), p. 91.
6) Vooral: Van der KOLK, Beschrijving van een Vee-Boereplaats (1807), p. 134-158; PETERS,
Overzicht der boerenplaatsenbouw in Nederland (1875); p. 15; ALLERSHOF,
Landhuishoudkundige beschrijving (1881) p. 33-40.
1)
2)
3)
4)
5)
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literatuur speelde het cultuurhistorische onderzoek naar de landelijke bouwkunst al
veel eerder een rol van betekenis dan in Nederland. Vanaf de jaren zeventig van de
vorige eeuw verschenen hier uitgaven gewijd aan dit onderwerp, waarbij veelal niet
alleen het eigen land maar ook de aangrenzende gebieden werden bestreken. Het
Friese huistype, dat langs de gehele noordelijke kuststrook voorkomt, werd hierin
geregeld behandeld. Onderzoekers als Henning, Lasius en Meitzen7) hielden daarbij
in grote lijnen aan dat het Friese huistype, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het
Saksische, oorspronkelijk zou hebben bestaan uit verscheidene losse bouwdelen die
in de loop der

7) HENNING, Das deutsche Haus (1882); LASIUS, Das friesische Bauernhaus (1885);
MEITZEN, Siedelung und Agrarwesen (1895).
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Oudfries langhuis te Wartena (Foto: SHBO, Arnhem)

tijd geleidelijk waren samengevoegd. Anderen, zoals Rhamm8), gingen er (evenals
later Gallée) vanuit dat de stelp de basisvorm was geweest waaruit later de vormen
met uitgebouwd woonhuis waren ontstaan. Door allen werd echter de grote Friese
schuur als een zeer oud bouwprincipe beschouwd. Het bestaan van al deze gegevens
en theorieën was in Nederland, als gezegd, slechts in beperkte kring bekend; hier
werd algemeen de visie van Gallée aangehouden, die er feitelijk op neerkwam dat
de stelp de oudste Friese huisvorm vertegenwoordigde.

Gedeelte van opmeting van Oudfries langhuis te Wartena (Opmeting SHBO 680)

Uilkema kwam hier echter, zonder aanvankelijk zelfs maar op de hoogte te zijn
van de bestaande literatuur, zelfstandig tot geheel andere ideeën. Hij ontdekte dat de
stelpvorm en de grote kophalsrompboerderij in werkelijkheid slechts een betrekkelijk
recente ontwikkeling vertegenwoordigden. Hun voorganger, het echte oude Friese
huistype, was een eenvoudig, laag gebouw, dat alleen woning en stalruimte bevatte
en waarbij het hooi buiten op het erf in mijten of vrijstaande kapbergen werd bewaard.
Deze geheel eigen versie van de Friese boerderij-ontwikkeling publiceerde hij voor
het eerst in 1915 in een tweetal tijdschriftartikelen over moderne Friese
veeteeltbedrijven en stallenbouw9) en korte tijd later, in 1916, in zijn boek Het Friesche
8) RHAMM, Dorf und Bauernhof (1890).
9) Zie ook hoofdstuk 2.
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boerenhuis, dat als ondertitel kreeg: ‘onderzoek naar het ontstaan van het
tegenwoordige boerenhuis in Friesland’. Vooral in deze laatste uitgave legde hij zijn
bevindingen en theorieën op het gebied van de historische boerderij-ontwikkeling
uitgebreid en goed onderbouwd neer. Hij nam hierin tevens nadrukkelijk afstand van
de heersende ideeën op dit gebied (waarop hij inmiddels door anderen was
geattendeerd) en zette zich daarbij met name sterk af tegen Gallée. Voor een goed
inzicht in de achtergronden van de latere onderzoeksproblematiek in de provincie
Friesland is het onontbeerlijk hier nader in te gaan op de inhoud van dit werk waarmee
Uilkema de grondslag legde voor het moderne historische onderzoek naar de
ontwikkeling van het Friese huistype.

De uitgave Het Friesche boerenhuis (1916)
In het eerste hoofdstuk liet Uilkema de lezer om te beginnen kennis maken met de
thans meest voorkomende Friese huisvormen. Van elk type werd een korte
beschrijving gegeven om de lezer enig inzicht te verschaffen in de indeling en het
functioneren van de ‘gewone’ Friese boerderij. Hij onderscheidde daarbij een drietal
hoofdtypen, respectievelijk de kophalsrompboerderij, de stelp
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en een niet-traditionele moderne boerderijvorm, die hij elk illustreerde door

Plattegrond KU-385 van kophalsrompboerderij te Deersum (schaal 1:800)

middel van een plattegrondtekening en als volgt omschreef:
‘..1. De Friesche huizinge. 2. De Friesche stelphuizinge. 3. De nieuw-Friesche
greidboerderij. De eerste vorm wordt bijna overal in onze provincie aangetroffen.
(...) Het is het huis, dat door den vreemdeling steeds met bewonderende oogen wordt
gezien en door hem aangeduid als het huis met kop, hals en romp, van welke deelen
hem de romp, d.i. de groote schuur, het meest imponeert. (...) De Friesche
stelphuizinge onderscheidt zich van het vorige type door het ontbreken van het
“foarein” (= vooreind = voorhuizinge). De woning is dus onder het schuurdak
getrokken, zoodat het geheel een gesloten, massief karakter verkrijgt. Afgezien van
deze plaatsing der woonvertrekken is de indeeling van de stelp gelijk aan die der
boerderij van het eerste type. (...) Men ziet, dat zich in beide huistypen aan de eene
lengtezijde der schuur de lange, eenrijïge (bij de stelp in het laagveengebied vaak
tweerijïge) rundveestal bevindt, daartegenover en dus evenwijdig ermee, de
schuurreed, in het midden de hooivakken en aan het achtereinde der schuur de steeds
dubbelrijïge jongveestal. In de bouwstreken ontbreekt de laatste; daar ter plaatse
vindt men dan het dorschhuis (Fr. têrskhûs). De stelp verschilt dus uiterlijk wel van
de Friesche huizinge door het ontbreken van hals en kop, maar overigens niet. (...)
De derde vorm van boerenhuis heeft in 1905 zijn intrede in deze provincie gedaan.
(...) Ik meen hem te moeten aanduiden als nieuw-Friesche greidboerderij, omdat hij
in zijn plan overeenkomst vertoont met de later te noemen oud-Friesche, doch uit
den aard der zaak een veel hoogeren
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Plattegrond KU-178 van stelpboerderij te Haskerdijken (schaal 1:800)

cultuurtrap vertegenwoordigt. Dit huistype is een schepping. Met zijne verschijning
is in deze provincie de moderniseering van een vrij groot aantal boerderijen
aangevangen, vooral wat de inrichting van den rundveestal betreft..’10).
Na aldus een globaal beeld te hebben geschetst van de algemene situatie op dat
moment, ging Uilkema vervolgens in op de tot dan toe meest geaccepteerde theorie
over de herkomst van het Friese huistype, namelijk die van Gallée. Daarbij vatte hij
in kort bestek diens mening over de Friese boerderijen samen aan de hand van een
aantal citaten, om als volgt te besluiten:
‘..Resumeerende blijkt: 1. Dat Gallée alle Friesche huizen tot de stelp terugbrengt
en dus de Friesche huizinge herleidt tot een modificatie van de stelp; 2. van meening
is, dat de Friesche en Hollandsche stelpen denzelfden vorm vertoonen; 3. daaruit
afleidt, dat reeds vóór de 9e eeuw in Friesland stelpen gevonden werden. Vooral
omdat zijne voorstelling zoo geheel afwijkt van hetgeen de feiten leeren, heeft het
mij groote moeite gekost, mij in zijne opvatting in te denken en die uit zijn hoofdstuk
over het Friesche huis op te diepen. Echter acht ik deze vorm

Plattegrond KU-386 van moderne Friese boerderij te Goutum (schaal 1:800)

10) Het Friesche boerenhuis, p. 6-10.
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van samenvatting gewenscht, wijl mijn onderzoek mij de overtuiging heeft geschonken,
dat zijne voorstelling juist op deze drie punten met de werkelijkheid in strijd is.
Eveneens samenvattende de resultaten, waartoe ik gekomen ben, is mij gebleken: 1.
Dat het boerenhuis in Friesland zijn ontstaan dankt aan twee scherp gescheiden
typen, waarvan de resten zich tot heden hebben gehandhaafd, terwijl de overgang
van den ouden in den nieuwen te volgen is; 2. dat de Friesche stelp, wat betreft de
inrichting een zuiver Friesch karakter vertoont en in uiterlijken vorm sterk afwijkt
van de Noord-Hollandsche; 3. dat de eerste sporen der stelp in Friesland ongeveer
twee eeuwen terug merkbaar en eerst na 1800 talrijker worden, zoodat in
overeenstemming met het onder 1 en 2 genoemde, de stelp niet de grondvorm van
het Friesche huis is, maar integendeel een der laatste evolutievormen..’11).
Met de twee in deze tekst genoemde ‘scherp gescheiden typen’ doelde Uilkema
op de boerderij voor respectievelijk het veeteelt- en het akkerbouwbedrijf, waarvoor
hij van oudsher verschillende uitgangsvormen aanhield.
In het tweede hoofdstuk vertelde hij welke gebeurtenissen en vondsten hem
uiteindelijk op het spoor hadden gebracht van het oorspronkelijke, inmiddels vrijwel
verdwenen, huistype voor het veeteeltbedrijf en hoe het onderzoek hiernaar was
verlopen12). Vervolgens gaf hij een reconstructie en uitgebreide be-

11) Het Friesche boerenhuis, p. 13-14.
12) Op het verloop van Uilkema's onderzoek en de ontwikkeling van zijn ideeën werd in hoofdstuk
2 uitgebreider ingegaan.
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schrijving van twee door hem zelf ontdekte laatste exemplaren van dit oud-Friese
type. Bij deze boerderijen, die beide afkomstig waren uit het lage weidegebied in
het midden van de provincie, zou de oorspronkelijke vorm zich met slechts enkele
aanpassingen tot in het begin van deze eeuw hebben gehandhaafd.

Oudfries langhuis te Grouw - vermoedelijk betreft het hier het ook door Uilkema opgemeten boerderijtje
‘Rietstra’ aan het Biggemeer; aquarel vervaardigd door Hidde Halbertsma rond 1860 (Eigendom:
Archief Halbertsma Stichting te Grouw)

Het eerste voorbeeld, dat in de loop der tijd enkele malen was uitgebreid, was
afkomstig uit het Laagland onder Wartena (KU-161/KU-162). Een tweede exemplaar,
dat nog zuiverder bewaard was gebleven, werd door Uilkema teruggevonden in de
buurt van Grouw (KU-163). Beide boerderijen behoorden duidelijk tot hetzelfde
uitgangstype maar verschilden in onderdelen. Zo had de boerderij uit Wartena een
haaks uitgebouwde melkkelder verbonden aan de karnruimte, terwijl die uit Grouw
de melkkelder in een lage zijbeuk langs het voorhuis had. Verder betrof het in het
tweede geval een wat kleiner bedrijf, zonder de bij het Wartenase voorbeeld aanwezige
aangebouwde jongveestal. Naast het gebouw stond hier bovendien nog een open
hooiberg, terwijl de grotere boerderij al was voorzien van een dichte blokschuur13).
Uilkema ging er, mede door de herkomst van zijn voorbeelden en de afwezigheid
van dezelfde vorm in die gedeelten van de provincie waar het akkerbouwbedrijf
overheerste, bij zijn onderzoek van uit dat dit type uitsluitend zou zijn voorgekomen
bij het greid- of weidebedrijf. Hij noemde dit type daarom de ‘Oud-Friesche
greidboerderij’.
Allereerst ging hij nader in op de boerderij uit Wartena, waarvan in het boek een
reconstructie van de situatie van rond 1700 werd opgenomen. In een uitgebreide
beschrijving, voorzien van doorsnede, plattegrond en foto's, werd een beeld geschetst
van de indeling en het gebruik van dit gebouw:
‘..Zooals men uit den plattegrond kan opmaken, is de melkkelder ter zijde van het
karnlokaal uitgebouwd en heeft dus een afzonderlijk dak. Straks zal uit een anderen
plattegrond blijken, dat deze ook dikwijls langs het woonvertrek was aangebouwd
en daarmede onder één dak was besloten. Het gebouw had oorspronkelijk twee
gevels; de zomerwoning had er juist zoo een als de woonkamer. De muur, waaraan
zich de haard bevond, was bij beide de gevelmuur.

13) Een blokschuur is een vierkante of langwerpige, rondom betimmerde hooiberg met vaste
kap, meestal zonder zijbeuken.
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Principetekening van oude ventilatie-inrichting (huiskist) in de nok van het stalgedeelte

In de zomerwoning bevond zich de kaasketel. Deze werd des winters verwijderd,
wat geen bezwaar was, omdat er dan niet gekaasd werd. De zomerwoning diende
dan tot stalling der pas geboren fokkalveren14). De roode of groene estriken
(plavuizen), waarmee ze gevloerd was, werden dan opgebroken. Deze estriken
bevonden zich ook in de woonkamer, het karnlokaal, den melkkelder en op den bodem
der gruppen. Zie den plattegrond. In den nok van den veestal bevond zich de
“huiskist”, een eigenaardige ventilatieinrichting, bestaande uit twee luiken, die

14) Noot Uilkema: “..Varkens en schapen hadden afzonderlijke hokken op het erf; met het oog
op de zuivelbereiding duldde men ze niet in den rundveestal..”.
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Reconstructietekening KU-161A van Oudfriese greidboerderij onder Wartena rond 1700 (schaal
1:400)

door trekken aan hetzelfde touw konden worden geopend en ook gesloten. (...) Uit
de doorsnede blijkt verder, dat de koehuisbalken, rustende op de koestijlen, zeer laag
gelegen zijn, vooral in het bovengedeelte naast het karnlokaal. De afstand van den
stalvloer tot den balk is daar 1.68 M. Aan het boveneinde van den stal krijgt men
door een ladder toegang tot den zolder boven het karnvertrek, waar zich een paar
bedsteden bevinden. (...)
De vloer van de standplaatsen bestaat uit hout, aarde en klinkers. Onder de
achterbeenen

Voorbeeld van Friese grupstal met karbeels en zeelpalen in boerderij te Warga; de karbeels lopen van
stijl naar balk, de zeelpalen van stalvloer naar stijl

der dieren bevindt zich het stalhout, ± 6 cM. dik en 50 cM. breed. Langs den koemuur,
waar het hooi voor de dieren wordt neergelegd en de drinkemmers komen te staan,
is de standplaats gevloerd met klinkers, terwijl het midden bestaat uit klei, met een
rollaag langs stalhout en straatje. Elk jaar wordt de aarde aangevuld en vastgestampt
bij het schoonmaken van den stal in Mei. Dan worden de karbeels en zeelpalen (de
K aan de koestijlen) meteen rood en wit geverfd met “witkalk” en “readsel”15). (...)
Meteen worden dan de lichtopeningen in de koemuren, groot 12 × 15 cM., van
gordijntjes voorzien. Deze lichtopeningen zijn aan de buitenzijde afgesloten door
een stukje vensterglas en zoo primitief, dat de vraag rijst of ze er oorspronkelijk wel
zijn geweest. (...)
15) Noot Uilkema: “..Readsel = fijne roodaarde gemengd met water tot een soort verf..”.
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De melkkelder is ongeveer op het noorden geplaatst, zooals met het oog op de
eischen van het bedrijf bij deze oude boerderijen en ook bij de latere regel was; hij
ligt drie treden lager dan de overige vertrekken. Toen hij nog in gebruik was werd
hij des nachts gelucht. Binnen- en buitenluiken werden dan opengezet. Stevige houten
tralies in de kozijnen sloten de kelderopeningen af. Overdag waren de dubbele luiken
dicht en dan was het er zeer kil en donker. In de melkaden op den vloer stond de
morgenmelk 48, de avondmelk 36 uren op te roomen. Daarna werd de room
afgeschept met de “reampetielle” of kortweg petielle16). Gewoonlijk werd de
avondmelk 12 uren na de eerste maal nog eens afgeroomd. De room kwam dan in
de molkenvaten om te zuren en vreemd genoeg stonden deze ook al in de kelder: er
was echter geen andere plaats. In den allerwarmsten tijd werd de melk in de koperen
emmers vooraf in de grup afgekoeld door water, dat daarin werd gepompt en af en
toe ververscht. De grup werd daartoe door een schotje

16) Noot Uilkema: “..Reampetielle - spreek uit rjèmpetjille; dit was een ronde, zeer ondiepe
houten of koperen schotel..”.
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Interieur woongedeelte van boerderij te Wartena (KU-161), met de stookplaats zoals in Friesland
gebruikelijk midden tegen de voorgevel, tussen de beide vensters in

of muurtje afgesloten. Daarna kwam ze dan in de melkaden om op te roomen. (...)
In de woonkamer zijn de haardplaten nog aanwezig tegen den tegelmuur en in den
vloer. De liggende plaat vertoont de opening, waarin de kolen gedurende den nacht
order de asch in gloeiing werden gehouden om den volgenden morgen te worden
opgerakeld. Boven den haard ziet men den reusachtigen schoorsteenmantel, op welks
randen eertijds de groote blauwe schotels prijkten..’17).
Over de andere boerderij, die uit Grouw, schreef hij:
‘..Hoe volkomen bij het tegenwoordige geslacht de herinnering aan het bestaan
der oude greidboerderij is uitgewischt, bewijst een huis, dat nog een jaar geleden
stond aan de Biggemeer onder Grouw. Voor een kwarteeuw had ik dit boerderijtje,
“Rietstra” geheeten, herhaalde malen gezien, toevallig zelfs het inwendige er van,
doch eerst veel later zou mij duidelijk worden, dat ik hier te doen had met een der
beide laatste vertegenwoordigers van een huistype, dat eertijds in de weidestreek
van Friesland algemeen voorkwam. Op een mijner tochten herkende ik thans in
Rietstra, in den volksmond “Marswal” geheeten, het vrij zuivere oude type..’18).

Achtergevel met staldeur van boerderij ‘Rietstra’ te Grouw (KU-163)

Dit boerderijtje was nog veel eenvoudiger dan het eerder besproken voorbeeld
onder Wartena en gaf Uilkema nieuwe aanwijzingen over de mogelijk oudste vorm
van het Friese huistype:

17) Het Friesche boerenhuis, p. 19-23.
18) Het Friesche boerenhuis, p. 25-26.
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Koestal met ladder naar de bedstede op de vliering boven de stal in boerderij ‘Rietstra’ te Grouw
(KU-163)

‘..Op een vliering op de koehuisbalken aan het boveneinde van den stal was een
bedstede getimmerd, waarbij steeds een ladder gereed stond. Want op “Rietstra”
was het karnlokaal zonder zolder. Ik neem aan, dat dit overal de oorspronkelijke
toestand is geweest. Ook is blijkens den plattegrond de scheiding tusschen
“tsjernherne”19) en koestal (...) slechts tot stand gebracht door een houten schot met
een klein muurgedeelte. Ik stel mij voor, dat voor eeuwen steeds de karnmolen in der
rundveestal stond, waarmee ik dus zegger wil, dat er oorspronkelijk geen scheiding
zal hebben bestaan tusschen het deel, dat later het karnlokaal werd en den koestal..’20).
Dit vermoeden werd door Uilkema vervolgens verder onderbouwd, zowel aan de
hand van taalkundige aanwijzingen als door voorbeelden uit de praktijk, van
boerderijen waar het karnlokaal nog niet volledig van de stal was afgescheiden.
Hoewel over de exacte indeling van het oude huistype vooralsnog wel

19) Karnhoek.
20) Het Friesche boerenhuis, p. 28-29.
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het een en ander te onderzoeken overbleef, stond voor Uilkema het principe van de
verdere historische ontwikkeling al snel vast. De grote Friese schuur zou in essentie
zijn ontstaan door samenvoeging van stal en hooiberg, waarbij het lage stalgedeelte
van het oude langhuis onder één dak was gebracht met een vaste ruimte voor
hooiopslag en diverse werkruimten. Deze ontwikkeling moest al vóór 1700 zijn
begonnen. Het bewijs van een dergelijke ingrijpende verbouwing zou nog tot de dag
van vandaag in verschillende boerderijen zijn terug te vinden: ‘..de sporen van den
ombouw van dit huistype zijn nog talrijk en duidelijk..’21).

Doorsnede KU-356 van boerderij in de Friese greidstreek. De dubbelrijïge stal vormt in doorsnede
gezien een ‘..huis in een huis..’

Behalve door verbouwing van oudere huizen konden de uit het woonstalhuis
ontwikkelde typen met grote schuur in een volgend stadium natuurlijk ook door
algehele nieuwbouw zijn ontstaan. Uilkema wees er op dat daarbij in het begin het
oude principe meestal nog werd aangehouden. Vooral de rundveestal werd in eerste
instantie nog geheel op de oude wijze, met twee stalrijen en een afzonderlijke kap,
in de schuur ingebouwd:
‘..De rundveestal was ook hier soms een huis in een huis, zoodat men ze gemakkelijk
voor omgebouwde huizingen zou kunnen houden. Van een aantal dergelijke huizen
(...) heb ik echter in het minst niet kunnen ontdekken, dat ze door verbouwing zijn
ontstaan. De schuurstijlen bijvoorbeeld staan daar in den stal, soms direct op de
standplaatsen, omdat het anders moeilijk was de 7.50 M. breede (dus reeds iets
smaller genomen) dubbelrijïge stal onder het schuurdak te brengen. Deze schuren
zijn dan ook nog, evenals bij de omgebouwde Oud-Friesche greidboerderij, bijzonder
laag en breed. (...) Ik stel mij de evolutie dezer huizingen aldus voor: Eerste phase:
Oud-Friesche greidboerderij; tweede phase: deze omgebouwd tot boerderij met
blokschuur, zooals dat met die te Nes22) geschied is; derde phase: geheele of
gedeeltelijke nieuwbouw, gepaard met verbetering in de indeeling der woning. (...)
De derde phase is doorgemaakt in een tijd, waarin het bouwen van opkamers met
den daaronder aangebrachten melkkelder nog niet in zwang was en de stelp zich
sporadisch begon te vertoonen..’23).
De stelpvorm werd door Uilkema beschouwd als een logisch vervolg op de door
hem beschreven ontwikkeling:
‘..Met bijna volkomen zekerheid mag men aannemen, dat deze eveneens afgeleid
is van de oude greidboerderij. Schijnbaar moeilijk te determineeren, vertegenwoordigt
21) Het Friesche boerenhuis, p. 30.
22) De opmeting van deze door Uilkema onderzochte en in zijn boek uitvoerig besproken boerderij
is bewaard gebleven onder nummer KU-164.
23) Het Friesche boerenhuis, p. 42-45.
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zij een huisvorm, die zijne verwantschap met de overige oude huizen niet verborgen
kan houden. Bij nadere kennismaking met de eerste stelpen in deze provincie treedt
die saamhoorigheid zoo duidelijk te voorschijn, dat men gerechtigd is de stelp in
cultuur-historischen zin slechts ten deele als een schepping te beschouwen en men
de gedachte aan Hollandsche invloeden bij haar verschijnen in Friesland behoort
terug te wijzen. Aanvankelijk ben ik geneigd geweest aan deze laatste mogelijkheid
ruimte te geven, doch langzamerhand vestigde zich bij
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mij de overtuiging, dat men haar geboorteplaats moest zoeken in het terrein der
verdwenen greidboerderij en haar optreden in verband brengen met den ombouw
der laatste. Want niet alleen is in het laagveengebied het aantal stelpen het grootst,
maar ook vindt men er de oudste en juist deze vertoonen of vertoonden de
oorspronkelijke stalinrichting dier streken..’24).
Het laatste deel van het hoofdstuk was gewijd aan de ontwikkeling van de stelp
als ‘tweede evolutievorm van de oude greidboerderij’. Het ontstaan van dit type zag
Uilkema in essentie als: ‘..een plotselinge overgang der Oud-Friesche boerderij tot
een geheel nieuw huistype tijdens het allerlaatste stadium van haren ombouw tot
huizingen met schuur..’25).
In zijn boek beperkte Uilkema zich echter niet tot het hem uit persoonlijke
ondervinding zo goed bekende huistype in de Friese weidestreken. In het derde
hoofdstuk ging hij namelijk uitgebreid in op een ander type: de boerderij voor
gemengd bedrijf, door hem ‘bouwboerderij’ genoemd. Essentieel was hierbij dat hij
als axioma aannam dat het Friese huis van meet af aan twee geheel verschillende
vormen had gekend: de ‘greidboerderij’ voor het veeteeltbedrijf en de ‘bouwboerderij’
voor het gemengde bedrijf. Deze beide bedrijfstypen zouden, naar hij meende, door
hun specifieke bedrijfseisen elk van oudsher een afzonderlijke bouwvorm hebben
vereist. Uilkema ging er namelijk vanuit dat zelfs de meest primitieve vorm van
bouwboerderij voor de bewaring van het graan tenminste een schuur moest hebben
gehad, hoe eenvoudig en klein dan ook: ‘..Want, en dit is voor mij hier afdoende, de
meest primitieve beoefening van een geregeld landbouwhedrijf, dat zich hier toch
zeker ten tijde van Karel den Groote reeds ontwikkeld had, laat geen mindere ruimte
voor woning, stalling, berging van landbouwproducten en werkzaamheden toe..’26).
Bestudering van bestaande oude akkerbouwbedrijven (alle van het kopromp- of
kophalsromptype) zou hem in deze gedachte hebben gesterkt.
Over het exacte verloop van dit deel van zijn onderzoek was Uilkema echter niet
erg duidelijk. De sterke en onontkoombare logica die het eerste gedeelte van zijn
boek, waar het ging over het weidebedrijf, had gekenmerkt, ontbrak bij het verhaal
over de herkomst van de bouwboerderij. En ook de conclusies die hij hier uiteindelijk
aan zijn vondsten verbond, zouden door later onderzoek niet worden bevestigd. De
in het verhaal opgenomen beschrijvingen van de onderzochte boerderijen bevatten
echter ook ditmaal weer veel waardevolle informatie, in het bijzonder waar het de
bedrijfstechnische aspecten betreft. Zo staat bij de tekening van een oude boerderij
uit Twijzel (KU-379):

Achtergevel van boerderij te Twijzel (KU-379); naast de inrijdeuren het dorshuisvenster, dat laat zien
dat men hier met een boerderij voor gemengd bedrijf te maken heeft
24) Het Friesche boerenhuis, p. 46.
25) Het Friesche borenhuis, p. 51.
26) Het Friesche boerenhuis, p. 57-58.
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‘..De achterzijde van het huis is naar den weg gekeerd; onze praktische voorouders
bouwden hunne boerderijen zóó, dat men van den weg direct de schuurdeuren, “de
mendoar”27) kon binnenrijden. In de laatste eeuwen plaatste men ze welstandshalve
met de voorhuizinge naar den weg gericht. (...) Deze ligging is voor mij een aanwijzing
van den hoogen ouderdom van dit huis. Een andere is het feit, dat de geheele huizinge
met riet is gedekt. Ook de aanwezigheid van in lood gevatte ruitjes in het raam, dat
de verbindingsgang tusschen woonkamer en zomerwoning verlicht, wijst daarop,
doch een veel sterkere aanduiding acht ik het ontbreken van een muur tusschen gollen
en stal, - de scheiding tusschen deze beide is slechts tot stand gebracht door een
houten schot, dat in een vroeger stadium ook zal hebben ontbroken, en verder de
onmogelijke afmetingen der paardenstallen, welke er op wijzen, dat deze zijn gebouwd
in een tijd, waarin het paard nog totaal verwaarloosd werd en geringere afmetingen
had dan het latere Friesche paard. De schuurreed is zoo smal mogelijk; zelfs is het
einde, waar de melkkelder is gelegen, aanmerkelijk smaller dan bij den ingang. Hier
moest men ruimte hebben voor den arbeid, daar was dat niet zoo noodig, omdat men
de wagens daar alleen had heen te duwen en weer vooruit te brengen. Men heeft
hier alzoo te doen met het in onze oogen zoo primitief mogelijke huis voor het
akkerbouw-

27) Noot Uilkema: ‘..mendoar = deur, waar men het voor den beladen wagen gespannen paard
doorheen kon mennen, om den wagen voor de gollen te brengen..’
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bedrijf, doch een huis, dat volmaakt is, wanneer wij het beschouwen van af den

Opmeting KU-379 van oude boerderij te Twijzel (schaal 1:400)

cultuurtrap, waarop de Friezen in de eerste eeuwen onzer jaartelling stonden.
Naar mijne meening kan aan dit huistype een leeftijd van vele eeuwen worden
toegekend. Mijne voorstelling is dus, dat dit huis vele malen op dezelfde fundamenten,
met af en toe verbeterden bovenbouw, - dit laatste in verband met de vooruitgaande
techniek der bouwkunst -, is opgetrokken. (...) En dat dit huis is gebouwd op een in
onze oogen lagen trap van cultuur, bewijst de plaatsing van den melkkelder op het
zuiden! Voor hem, die het boerenhuis ziet van uit een landhouwkundig standpunt, is
dit laatste het meest klemmende bewijs, dat dit huis een plattegrond bezit, welke
teruggaat tot tijden, die we ons een te dicht bij, dan te ver af denken. Wie het ziet
vanuit een technisch oogpunt komt tot dezelfde conclusie, reeds wanneer hij niet
wist, dat de stijlen hier rusten op keien en niet op gemetselde klippen. De schuur
heeft geen vensters; alleen bij het dorschhuis is er een. We kunnen ons voorstellen,
dat ook dit oorspronkelijk niet aanwezig was er men werkte bij het licht, dat door
de geopende deur naar binnen kwam. De koevensters zijn aanwezig, doch ik acht
het zeker, dat die in een vroegere phase eveneens ontbraken..’28).

28) Het Friesche boerenhuis, p. 55-58.
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Melkkeldervenster in boerderij te Wartena (KU-161)
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Opmeting KU-357, van boerderij te Wester-Nijkerk (schaal 1:400)
I. Binhuis; II. Kamertje; III. Kamer; IV. Twee kasten met twee bedsteden, onder dit alles de
provisiekelder; V. Gang, waarin de lijkdeur; VI. Poeskoken (keuken); VII. Karnvertrek; VIII.
Melkkelder; IX. Gang; X. Gang naar het karnpad; XI. Karnpad; XII. Rundveestal; XIII. Paardenstallen;
XIV. Merriehok = box; XV. Gang naar het dorschhuis; XVI. Dorschhuis; XVII. Gollen; XVIII.
Schuurreed; a. Bedsteden; b. Trap naar den zaadzolder, deze is ook bereikbaar langs den zolder over
den koestal; c. Haard; e. Plaats van den karn; r. Regenbak; l. Lijkdeur.

Uit deze beschrijving wordt voldoende duidelijk dat Uilkema zich zijn oude
bouwboerderij blijkbaar voorstelde als een boerderij met aangebouwde schuur, dus
als een soort kleine kopromp- of kophalsrompboerderij.
In een volgend stadium zou bij de bouwboerderij allereerst het voorhuis (het
zogenaamde ‘binhuis’) danig zijn uitgebreid om boven de woonvertrekken meer
opslagruimte te verkrijgen voor het gedorste graan. Ook de schuur zelf zou de nodige
verbeteringen hebben ondergaan. De hoogste ontwikkelingstrap van dit type (‘..tot
een schoon architectonisch geheel opgevoerd..’) meende Uilkema te hebben
aangetroffen in een uit 1664 daterende hoeve uit Wester-Nijkerk (KU-357). Bij de
betreffende plattegrond, waarin vooral het bijzonder lange voorhuis opvalt, werd
nader ingegaan op de functie van dit bouwdeel:
‘..Boven I, II, III, IV en V strekt zich in dit huis de groote zaadzolder uit. De
noodzakelijkheid daarvan verdween omstreeks het jaar 1800. In vorige eeuwen
geschiedde de aflevering der granen in het voorjaar; gedurende den winter en de
eerste maanden van het jaar werd geregeld met dorschen doorgegaan en het zaad
op den zolder bewaard. Partijen van beteekenis konden trouwens door de langzame
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werkwijze niet vóór den winter worden afgeleverd en dan was het verkeer door den
erbarmelijken toestand der kleiwegen totaal gestremd. Het Napoleontische tijdvak,
dat de graanprijzen sterk omhoog dreef, bracht een snelleren afzet teweeg, welke
toestand in den loop der 19e eeuw bestendigd werd door de steeds verbeterde
communicatiemiddelen. Het reusachtige ongemeubelde binhuis, dat alleen diende
om den zaadzolder te vergroten en door tusschenvoeging van twee vertrekken als
woonvertrek reeds lang geen beteekenis meer had, verloor dus zijn laatste raison en
verdween. Met het overbodig worden der graanzolder werd het verkleind en
afgebroken en thans zijn de huizingen van het zuivere type reeds zeer zeldzaam
geworden. Zoolang echter het binhuis bleef bestaan als onderbouw van den voorheen
onmisbaren zaadzolder, werd het gebruikt voor het bergen van
landbouwgereedschappen en tijdelijk buiten gebruik zijnde en uit elkaar genomen
wagens (o.a. de beroemde beugelchais), doch ook was het de aangewezen plaats
voor bruiloftsfeesten en begrafenismaaltijden. Door de deur in de gang er naast,
werd bij laatstgenoemde gelegenheid de lijkkist naar buiten gedragen en op den
hooiwagen naar de laatste rustplaats vervoerd..’29).
Bij latere boerderijen zou het voorhuis na het verlies van de oogstopslagfunctie
tenslotte langzamerhand in omvang zijn afgenomen.
Op sommige plaatsen in de kleistreken waar het weidebedrijf werd uitgeoefend, had
Uilkema verder oude boerderijen aangetroffen waarvan de indeling hem aanvankelijk
voor een raadsel plaatste. Ze bezaten evenals de bouwboerderij een langgerekt
voorhuis en een eenrijïge rundveestal, terwijl ze daarnaast de typische kenmerken
bezaten van de greidboerderij, met uitgebouwde melkkelder en dubbelrijïge
jongveestal. Tot welk type moesten deze nu worden gerekend? ‘..De dubbelrijïge
jongveestal en de uitgebouwde melkkelder wezen op afleiding van dit huistype van
de Oud-Friesche greidboerderij, maar de lange eenrijïge stal voor het volwassen
rundvee met den zolder over de koehuisbalken, zonder tegenkap, benevens de
inrichting van het woonhuis maakte dit onmogelijk. En dat dit huistype in de
greidestreken der klei vroeger hèt type was, bleek mij bij het raadplegen van mijn
herinneringen. Een zeer oude boerderij op een sinds verdwenen terp - Techum onder
Goutum - vertoonde dezelfde bouworde. In de buurt van Wirdum hebben er tot na
1900 nog een paar gestaan..’30).
Tenslotte kwam hij tot de conclusie dat het hier moest gaan om bouwboerderijen
die ooit bij een verandering in de bedrijfsvoering waren aangepast ten behoeve van
het weidebedrijf: ‘..de bouwplaatsen werden omgezet in greidboerderijen. Deze
omzetting ging uit den aard der zaak gepaard met veranderde bedrijfseischen, bracht
een vergrooting van de stalruimte mee en maakte een nieuwen melkkelder
noodzakelijk, wijl de aanwezige te klein was. De melkkelder werd dus uit de schuur
verwijderd en achter de poeskoken31) uitgebouwd. Naar de zijde

29) Het Friesche boerenhuis, p. 59-62.
30) Het Friesche boerenhuis, p. 54.
31) Spoelkeuken.
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van de voorhuizinge kreeg de schuur derhalve meer ruimte voor hooiberging door
het verdwijnen van den melkkelder en het karnlokaal in die streek en het opschuiven
van den karnmolen, terwijl ter plaatse van het dorschhuis en de paardenstallen een
dubbelrijïge jongveestal werd ingericht. Deze en de melkkelder waren ontleend aan
de origineele greidboerderij. (...) Voor mij dekken de historische gegevens de
landbouwkundige en ben ik van oordeel dat er niet aan te twijfelen valt, dat de
greidboerderij der kleistreek met den eenrijïgen, langen rundveestal te herleiden is
tot de Oud-Friesche bouwhoeve..’32).
Deze ontwikkeling zou volgens Uilkema uiteindelijk ook de aanzet hebben gegeven
tot de opkomst van de melkkelder met opkamer in het uitgebouwde voorhuis van de
kophalsrompboerderij. Bij aanpassing aan het weidebedrijf werd de melkkelder
namelijk naar het toen overbodig geworden voorhuis van de voormalige bouwboerderij
verplaatst, waarboven zich de opkamer ontwikkelde. Deze situering van de melkkelder
vond in de loop van de 19e eeuw veel navolging, niet alleen omdat zo aan hoge
bouwfysische eisen kon worden voldaan voor wat betreft klimaatbeheersing en
ventilatie, maar ook omdat hiermee een fraai architectonisch geheel werd verkregen:
‘..Zoo heeft zich dus in de voormalige akkerbouwstreken der klei uit de
Oud-Friesche bouwboerderij een huistype ontwikkeld, dat in het laatst der 19e eeuw
tegen den tijd van de oprichting der zuivelfabrieken zijn hoogsten trap van
ontwikkeling had bereikt. (...) Ook in het laagveengebied en de zandstreek heeft dit
huis zijn intrede gedaan. Het forsche uiterlijk van het “foarein”, veroorzaakt door
den ruimen melkkelder daaronder, geeft het weer de grootste gelijkenis met het
schoone architectonische geheel der bouwhoeve, die eeuwen lang het sieraad der
Friesche klei is geweest..’33).

Onderkelderd voorhuis van kophalsrompboerderij te Marssum

In het laatste hoofdstuk van zijn boek stelde Uilkema zich tot slot de vraag of de
beide door hem beschreven huistypen van greid- en bouwboerderij toch nog op de
een of andere wijze konden worden teruggebracht tot één gemeenschappelijke
‘oervorm’. Zijn conclusie luidde ontkennend:
‘..A priori zal men geneigd zijn deze vraag toestemmend te beantwoorden, maar
bij nadere beschouwing blijkt, dat ze geen recht van bestaan heeft. Het
32) Het Friesche boerenhuis, p. 67-68.
33) Het Friesche borenhuis, p. 70.
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akkerbouwbedrijf eischt een schuur ter bewaring van den oogst en voor het afdorschen
der granen en heeft die geëischt reeds in de vroegste tijden, waarin het werd uit-
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Doorsnede KU-162, van dubbelrijïge koestal van Oudfriese greidboerderij in het Laagland onder
Wartena (KU-161)

geoefend in een omvang van eenige beteekenis. Elke landbouwer zal dit toestemmen.
De veehouder daarentegen kan het nog op een hoogen ontwikkelingstrap van zijn
bedrijf zonder schuur (in den zin van hooibergplaats) stellen, doch heeft van meet
af een rundveestal noodig gehad..’34).
Maar, zo vroeg hij zich vervolgens af, indien er dan van oudsher twee zo sterk
verschillende typen naast elkaar zouden hebben bestaan, wat maakte deze dan allebei
‘Fries’? Met andere woorden, wat moest nu worden beschouwd als de essentiële
kenmerken van de Friese huisgroep:
‘..Als we op den grondslag dezer redeneering, welke door het verloop der feiten
in deze provincie als juist moet worden erkend, voortbouwen, dan komen we tot de
conclusie, dat in geen geval het uiterlijk voorkomen het wezen van het Friesche huis
vormt, maar dat we voor zijne definiëering naar andere kenmerken moeten uitzien,
die aan beide, greid- zoowel als bouwboerderij, eigen zijn. Zulke kenmerken nu
bestaan inderdaad. Daartoe behoef ik slechts te verwijzen naar Fig. IV35), de
doorsnede van een oude greidboerderij.

Stalwerk in Friese grupstal in boerderij te Pingjum (Foto: Min. van Landbouw)

Deze figuur is in dit opzicht zo demonstratief; als men maar wenschen kan. Met
een oogopslag ziet men, dat de rundveestal, welke daar is opgenomen in de groote
schuur, zelve een lage Friesche schuur vormt, niet met drie of vier gebinten, doch
met een willekeurig aantal, al naar het getal der standplaatsen, die hier onder beide
afloopende zijden van het dak zijn ingericht. Zeer duidelijk komt dat uit, als hij
afzonderlijk staat (Fig. VI36)). De beide koestijlen, verbonden door den koehuisbalk,
34) Het Friesche boerenhuis, p. 74-75.
35) Opmeting KU-356.
36) Opmeting KU-162.
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vormen met de beide karbeels een gebint van volkomen dezelfde constructie als dat
van de schuur. Het heet dan ook koehuisgebint. (...) De gelijke constructie van de
schuur der oude bouwhoeve en van de uitsluitend als veewoning ingerichte schuur
der oude greidboerderij, vormt dus in beide huizen de Friesche kern en niet het
gebruik, dat van die schuren wordt gemaakt. Waar echter deze overeenkomstige
constructie wel bewijst, dat beide gebouwen in den grond der zaak hetzelfde huis
vertegenwoordigen, doch de feiten leeren, dat ze reeds binnen een beperkt gebied
twee zeer verschillende huistypen te voorschijn kon roepen, daar zijn we genoodzaakt
ter definiëering van het Friesche huis een tweede kenmerk op den voorgrond te
stellen. Ik heb hier op het oog de wijze van opstelling der koeien: in beide staan deze
met de koppen naar den buitenmuur gericht, terwijl de “mielgong”37) achter de dieren
langs loopt. Deze wijze van opstelling is onafscheidelijk verbonden aan het Friesche
boerenhuis..’38).
De oorzaak van deze karakteristieke vee-opstelling zocht hij vooral in de
bouwkundige hoek. Oorspronkelijk zou het laag aflopende, relatief vlakke dak geen
andere opstelling van de dieren zo dicht tegen de buitenwanden aan hebben toegelaten.
Tot zover de inhoud van Uilkema's boek Het Friesche boerenhuis, dat in 1916
uitkwam en zich direct mocht verheugen in een grote landelijke belangstelling. De
uitgave werd algemeen met zeer veel enthousiasme ontvangen. De heldere logica en
de uitgebreide bewijsvoering maakten dat de juistheid van zijn theorie over de
ontwikkeling van de grote Friese boerderij vanuit het eenvoudige woonstalhuis in
essentie door niemand meer zou worden betwist. Vooral de grote lijnen van het
verhaal over de geschiedenis van het weidebedrijf konden door volgende generaties
boerderij-onderzoekers praktisch ongewijzigd worden aangehouden. De kijk op de
geschiedenis van het Friese huis was hiermee in één keer totaal veranderd en
Uilkema's naam als onderzoeker was gevestigd. Toch was hij, zoals eerder al werd
vermeld, niet de allereerste geweest die besefte dat de grote Friese schuur en de stelp
niet de meest oorspronkelijke vorm van het Friese huis vertegenwoordigden. Zowel
Halbertsma als De Boer hadden het door hem beschreven oude woonstalhuistype al
eens kort genoemd in publikaties over andere onderwerpen, waarbij zij er tevens
blijk van hadden gegeven dat zij van de betekenis van deze bouwvorm in relatie tot
het ontstaan

37) Stalgang.
38) Het Friesche boerenhuis, p. 75-76.
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van de recente boerderijvormen op de hoogte waren. Zo schreef Halbertsma in 184039),
ter verklaring van termen gebruikt in het door hem besproken gedicht ‘Friesche
Tsjerne’ van volksdichter Gijsbert Japix: ‘..De huizing der Friesche boeren was
eertijds in drieën, onder even zoo vele daken, verdeeld; it binne-huws, waar de boer
zijn eigenlijk woonhuis en pronkkamer had, schoon zelden gebruikt dan bij feestelijke
gelegenheden; it mil-huws, aan het binne-huws verbonden en daarin uitkomende,
maar onder een lager dak; hierin is gewoonlijk de karnmolen, kaasketel,
regenwatersbak, en dient den boer als 't ware tot de fabricatie zijner producten. 't
Heet mil-huws of middenhuis, omdat het tusschen het binne- en buwtte-huws in staat.
Eindelijk het buwtte-huws, dat niet in de twee eerste verbouwd zit, maar op zich
zelven er buiten staat, en de stallingen voor het vee bevat. Thans worden deze drie
woningen meestal onder één algemeen dak gebragt, en dit noemt men eene
stelp-huizinge, waar alle woningen als het ware onder éene stolp zitten..’. De Boer
meldde in 1898 onder meer: ‘..De Friesche schuur is een vereeniging van stal en
hooiberg. (...) In de vorige eeuw bracht men alles tot voorhuizinge en schuur, en het
streven van deze eeuw is ook die beiden onder één dak te brengen..’40). En een jaar
eerder stond in een krantenartikel vermoedelijk van de hand van dezelfde auteur41)
al te lezen: ‘..Ook het uiterlijk van het boerenhuis is veranderd in de latere tijden.
Stal en hooiberg zijn meestal tot een schuur vereenigd..’. Zowel Halbertsma als De
Boer hadden, net zoals Uilkema zelf, vermoedelijk in hun jeugd nog wel dergelijke
eenvoudige kleine boerderijen gekend. Dat het woonstalhuis het oudste type was en
de stelp een meer recente ontwikkeling betekende sprak voor hen nog vanzelf, al
beseften zij waarschijnlijk wel dat deze kennis aan het verdwijnen was. Met het nader
onderzoeken van de achtergronden en het exacte verloop van de historische
ontwikkeling hielden zij zich echter niet bezig; op dit gebied had hij wel degelijk de
primeur.

Het onderzoek na 1916
De grote lijnen
De onderzoeksopdracht die Uilkema in 1920 aanvaardde, hield in dat hij alle
Nederlandse boerderijvormen zou documenteren en onderzoeken teneinde de
historische ontwikkeling van de verschillende typen vast te leggen. Anders gezegd:
de resulterende uitgave diende alle provincies te omvatten, inclusief Friesland. Met
het verschijnen van zijn eigen boek was Friesland wat de boerderijen aangaat
inmiddels echter al de best gedocumenteerde provincie geworden van het gehele
land. De ontwikkeling van de boerderijtypen in het grootste deel van de provincie
leek hier al uitputtend te zijn onderzocht. Wat moest hij daaraan nu zelf nog
toevoegen? De meest voor de hand liggende oplossing was natuurlijk om alsnog ook
de resterende gedeelten, de randgebieden met de zich daar bevindende afwijkende
boerderijvormen, te gaan onderzoeken en zo te proberen in een serie regionale
39) HALBERTSMA, Letterkundige Naoogst (1840), p. 168-169.
40) DE BOER, De Friesche kleiboer (1898), p. 91.
41) Hepkema's Nieuw Advertentieblad d.d. 22-7-1897, artikel gesigneerd B.
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deelonderzoeken heel Friesland systematisch af te werken. En op het eerste gezicht
was dit ook wat gebeurde. Een overzicht van de door Uilkema tussen 1920 en 1923
in Friesland vervaardigde opmetingen laat zien dat het merendeel van de
gedocumenteerde boerderijen zich inderdaad bevond in streken waarvan hij eerder
nog geen studie had gemaakt. Desondanks wijst een nader onderzoek uit dat hier
beslist niet kan worden gesproken van een systematische regionale aanpak. De
verschillende streken werden niet consequent na elkaar afgewerkt en ook de vele
aan dit onderwerp gewijde passages in de correspondentie wijzen in een geheel andere
richting. Uilkema's voortgezette onderzoek in de provincie Friesland werd niet zozeer
bepaald door regionale begrenzingen of specifieke boerderijtypen, alswel door een
aantal zeer brede, zuiver theoretische vraagstellingen waarvoor hij kriskras door de
provincie heen de antwoorden probeerde te achterhalen.
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Het grootste deel van het onderzoek zou zijn gewijd aan het herzien en verbeteren
van enkele dubieuze theorieën uit zijn boek van 1916. Hoewel deze studie naar de
ontwikkeling van het Friese huis een aantal opzienbarende en in grote lijnen zeer
betrouwbare resultaten had opgeleverd, bevatte het werk ook enkele uitgesproken
zwakke punten. Vooral Uilkema's uitspraken ten aanzien van het van oudsher
gescheiden zijn van akkerbouw- en veeteeltbedrijf èn zijn ideeën over uitgangsvorm
en ontwikkeling van de bouwboerderij waren al snel ter discussie gesteld. Zo plaatste
F. Buitenrust Hettema in een overigens zeer positieve bespreking van de uitgave in
De Amsterdammer van 18-11-1916 bij deze beide punten al direct de nodige
vraagtekens42): ‘..Een ander biezonder kenmerk van de oudfriese boerderij was de
alleenstaande langwerpige stal, waarin de koeien geplaatst waren met de koppen
naar buiten. Eerst later wordt deze ingebouwd bij de schuur; - onder één dak met
de hooibergen, als “gollen” (tasvakken), gebracht. Dit toont Uilkema inzonderheid
op overtuigende wijze aan, voor de greidboerderij. Voor de bouwboerderij (...) komt
hij tot een geheel verschillende oorsprong. Hiervan zou het kenmerk wezen de
verbazend grote voorhuizing (...), het binhûs; bovendien heeft het een éénrijige
veestal, waarboven de “tsjinkape” (tegenkap), de ene dakzijde in de schuur ontbreekt,
die wel voor komt bij de greidschuur; zo zou deze stalling niet uit een afzonderlike
koestal zijn ontstaan. Waarom moet evenwel in landbouwstreken de stal oorspronkelik
eenrijig zijn geweest? Bij vele bestaat de “aflegering” evengoed als bij de
greidschuur; vaak is een stenen muur tussen “mielgong” (stalgang) en “gollen”
(tasvakken) aanwezig, waarin het “heafek” (hooihok). 't Zou me niet verwonderen
of ouderen van dagen hebben hier en daar ook nog de “tsjinkape” gekend, en de
dubbelrij. De ontwikkeling op de klei, vooral in Westergo, is vlugger gegaan als
elders; de oude verbóuw valt in vroeger tijd, (...) Vooral in de vroegere en vroegste
Middeleeuwen en nog eerder - was de boerderij voor eigen bedrijf en eigen handel;
de boer tegelijk greid- en veeboer. 't Lage land lag nog dras; voornamelik de klei
was in gebruik. (...) Om een en ander valt 't me, voorlopig altans, moeilik te geloven
aan een oorspronkelik onderscheiden karakter van de bouw- met de greidboerderij..’.
Maar ook van particuliere zijde werd Uilkema op dit aanvechtbare punt in zijn
conclusies gewezen. Zo ontving hij een brief van een Friese landbouwer uit
Pietersbierum, die hem attendeerde op het feit dat in een hem bekende oude
akkerbouwboerderij een voormalige bergroede was verwerkt. In zijn boek had
Uilkema het hergebruik van onderdelen van een kapberg bij een oude veeteeltboerderij
gebruikt als bewijs van het feit dat hier vroeger geen schuur maar een hooiberg had
gestaan. De briefschrijver vroeg zich naar aanleiding hiervan dan ook af of niet ook
het akkerbouwbedrijf ooit alleen met losse kapbergen kon hebben gewerkt in plaats
van met de huidige grote schuren: ‘..Zou het ook mogelijk zijn, dat de oude
bouwboerderijen eertijds, evenals de greidboerderijen, zonder schuur waren? Dit
met het oog op het door mij heden ontdekte feit dat in de boerderij van mijn buurman
J. Zijlstra (een bouwboerderij heden ten dage) als dorschhuisbalk een bergroede
fungeert..’43).
42) In dit citaat werd gebruik gemaakt van een fonetische spellingmethode, die rond de
eeuwwisseling tijdelijk opgang maakte, de in 1894 ontworpen spelling-Kollewijn. De in
deze tekst opgenomen Friese termen zijn, waar nodig, voorzien van een niet-gecursiveerde
verklaring tussen haakjes.
43) A.v.d. Meer aan Uilkema, d.d. 15-1-1917.
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De bewaard gebleven correspondentie uit de daaropvolgende jaren laat duidelijk zien
dat Uilkema (mede door dergelijke reacties?) ook zelf wel besefte dat zijn theorieën
over de bouwboerderij voor verbetering vatbaar waren. Met het idee dat er helemaal
geen sprake zou zijn geweest van twee verschillende uitgangstypen kon hij zich
vooralsnog echter absoluut niet verzoenen. Tenslotte was het van oudsher gescheiden
zijn van veeteelt- en akkerbouwbedrijf een van de kernpunten van zijn studie geweest.
Waar aan het einde van het eerste hoofdstuk van zijn boek de voornaamste conclusies
kort werden samengevat had hij dit punt zelfs als eerste genoemd, het daarmee tot
een van de belangrijkste uitgangspunten van zijn betoog makend. En waar hij de
over dit onderwerp
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handelende aantekeningen van Halbertsma besprak, die blijkbaar wèl het eenvoudige
langhuis beschouwde als de oorspronkelijke vorm van het hele Friese huistype, had
Uilkema er geen twijfel over laten bestaan dat hij op dit punt volledig van zijn eigen
gelijk overtuigd was: ‘..Het is toch duidelijk dat dr. Halbertsma zich de oude
greidboerderij voorstelde als het oertype van alle Friesche huizingen. (...) ..maar
zijne opvatting kan ik niet deelen, ondanks de zekerheid, waarmee ze is
neergeschreven..’44). Dit principe kon hij dan ook niet direct loslaten, te meer daar
de overige kritiek zich over dit punt niet zo duidelijk uitsprak als Buitenrust Hettema
het had gedaan. In wezen waren de resultaten van zijn onderzoek in de overige
boekbesprekingen vrijwel over de gehele linie kritiekloos toegejuicht45).
Dat voor Uilkema wèl het wezen en de geschiedenis van de bouwboerderij maar
nìet het principe van de tweedeling tussen bouw- en greidboerderij ter discussie kon
staan, heeft het verloop van zijn hele verdere onderzoek in de provincie Friesland
bepaald. Had hij namelijk het idee van de twee scherp gescheiden typen kunnen laten
varen dan had de conclusie moeten luiden dat er in oorsprong maar één grondvorm
had bestaan van het Friese huis: de vorm die door hem zelf zo fraai was beschreven
als de ‘Oud-Friesche greidboerderij’, de simpele woonstalhuiscombinatie met
oogstberging los op het erf46). Omdat hij dit echter niet kon accepteren, restte hem
niets anders dan door te gaan met het zoeken naar de oorsprong van de bouwboerderij.
De geschiedenis van dit geheimzinnige type mocht dan wel vooralsnog in nevelen
zijn gehuld maar zou, naar Uilkema hoopte, door veel vlijtig speurwerk wellicht toch
nog kunnen worden achterhaald. Het praktische gevolg van deze benadering was dat
bij het hele verdere onderzoek steeds het raadsel van de bouwboerderij op de
achtergrond zou blijven meespelen. Jarenlang zou hij zich bij iedere nieuwe
boerderijvorm die hij tegenkwam opnieuw de vraag stellen of dit dan misschien
eindelijk het gezochte ‘oertype’ was.
Een tweede kwestie die als een rode draad door het verdere Friese onderzoek liep
was de determinering van typebepalende kenmerken. Wat behoorde nu wel en wat
niet tot het Friese type? Deze vraag was ook in zijn boek al aan de orde gekomen.
Uilkema had daarin gesteld dat naar zijn mening het Friese huis in de eerste plaats
werd gedefinieerd door de stalvorm en in de tweede plaats door het principe van de
dekbalkconstructie. De discussie over dit onderwerp werd echter op slag weer
heropend toen hij in het voorjaar van 1917 tijdens een bezoek aan Ameland kennis
maakte met enkele voor hem geheel nieuwe boerderijvormen die op essentiële punten
afweken van het vertrouwde Friese beeld. Zo zag hij hier in gezelschap van Van
Blom voor het eerst schuren met de deeldeuren in de zijgevel in plaats van opzij in
de achtergevel, zoals hij dat bij de gewone Friese schuren gewend was. Verder werd
hij getroffen door het feit dat oude Amelandse huizen een achtergevel met steile
topgevel bezaten ofwel een zadeldak, terwijl bij de Friese boerderijen een schild- of
44) Het Friesche boerenhuis, p. 41-42.
45) Uitsluitend positieve kritieken op Uilkema's boek verschenen in onder andere: Cultura (28,
1916, p. 217-218), boekbespreking door A.M. Kuijsten; De Leeuwarder Courant van
10-6-1916; De Maasbode van 31-5-1916; De Rotterdamsche Courant van 18-5-1916; De
Gids van november 1916 (bespreking door D. van Blom).
46) Later onderzoek (met name door Postma, maar later ook door Van der Molen en Hekker)
zou aantonen dat dit inderdaad het geval was.
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wolfdak algemeen was. Uilkema en Van Blom vroegen zich bij dit alles dan ook
gezamenlijk af of deze boerderijen nu tot het Friese huistype moesten worden
gerekend of tot het ‘Saksische’47), een huisvorm waarmee zij beiden echter nog niet
goed bekend waren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moest daarom eerst
afdoende worden gedefinieerd wat dan wel precies de essentiële kenmerken van
beide huisgroepen waren. Een groot deel van de daaropvolgende jaren zou aan dit
onderwerp worden besteed. In de praktijk leidde dit alles ertoe dat Uilkema in
Friesland kriskras door de hele provincie heen onderzoek zou doen naar steeds
wisselende boerderij-aspecten. Allerlei onderwerpen dien-

47) Tegenwoordig spreekt men hier van het hallehuistype.
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den zich daarbij aan, al naar gelang de op dat moment elders actuele aandachtspunten;
een rusteloos en onevenwichtig gebeuren, waarbij de ene speculatieve hypothese na
de andere zou worden gelanceerd.
Zo bestudeerde hij in de jaren 1917 en 1918 vooral het dwarsdeelprincipe en de
situering van de schuurdeuren bij de Amelandse boerderij. Vervolgens zou hetzelfde
onderwerp hem ook naar zuidoost-Friesland voeren, waar hij vooral in de loop van
1920 een groot aantal opmetingen verrichtte. De afwijkende gebintconstructie en
stalindeling in dit gebied leidde in dezelfde periode tot heel wat gefilosofeer in de
correspondentie. Tussen 1921 en begin 1923 hield hij zich, mede onder invloed van
vondsten elders in het land, bezig met de afwijkende, zoals hij dat noemde ‘omgekeerd
Friesche’ stalindeling die hij in 't Bildt en op Terschelling had aangetroffen. De rest
van 1923 werd gewijd aan de bestudering van primitieve gebint constructies en een
speurtocht naar ‘oervormen’, waarvoor in verschillende delen van de provincie
plaggenhutten en keuterboerderijtjes werden gedocumenteerd. Tussen 1925 en 1928
richtte Uilkema tenslotte zijn aandacht vooral op het principe van de Friese schuur,
wat hem opnieuw door de gehele provincie voerde. Ieder boerderijtype dat hij
bestudeerde werd tevens bekeken op zijn eventuele verwantschap met de
hypothetische stamvorm van de ‘oud-Friesche bouwhoeve’. In de loop van het
onderzoek konden in Friesland heel wat interessante vondsten worden gemeld en
werden veel waardevolle gegevens verzameld. Geen van de genoemde onderwerpen
leidde echter tot een afgerond studiegedeelte of tot een duidelijk vermeerderd inzicht
in de boerderijgeschiedenis van de betrokken regio.

Het verloop van het onderzoek
Zoals gezegd richtte Uilkema in 1917, toen er van een landelijk onderzoek nog
volstrekt geen sprake was, zijn aandacht in eerste instantie op de Waddeneilanden
Ameland en Terschelling, die hij in gezelschap van Van Blom enige malen bezocht.
De eerste doelstelling hier was de vervaardiging van een overzichtskaart van
Amelandse boerderijen op basis van gezamenlijk verrichte tellingen en waarnemingen.
Bij de daarvoor benodigde indeling van de boerderijen

Amelandse boerderij met zadeldak (‘rechte achtergevel’) te Ballum

in categorieën was door Van Blom en Uilkema gelet op verschillende punten die
mogelijk karakteristiek konden zijn voor ofwel het Friese ofwel het Saksische
huistype. Daarbij werd onder meer onderscheid gemaakt naar de plaats van de
deeldeuren, de stalindeling, de gebintconstructie en de aanof afwezigheid van een
dakschild aan de kant van het bedrijfsgedeelte48). Elk van deze aspecten zou in de
loop van de daaropvolgende jaren op zijn beurt het onderwerp worden van uitgebreide
48) Op de details van dit deel van het onderzoek zal nader worden ingegaan in hoofdstuk 72.
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bespiegelingen over het al dan niet ‘Friese’ karakter van het betreffende element.
Een neerslag van deze discussies is bewaard gebleven in de correspondentie met Van
Blom, die voor Uilkema de functie van klankbord vervulde en waarin allerlei theorieën
werden opgebouwd, getoetst en dikwijls een bladzijde verder weer werden afgebroken.
Eén van de eerste discussiepunten vormde de ‘rechte achtergevel’ ofwel het zadeldak,

Boerderij van het Friese vasteland met schilddak, te Oosterwolde

een kenmerk dat Uilkema op Ameland voor het eerst had aangetroffen. De hem zo
goed bekende schuren van het Friese vasteland hadden allemaal een achtergevel met
schilddak of wolfeind. Wat betekende het ontbreken daarvan voor de herkomst van
het Amelandse huis? Aanvankelijk neigde hij ertoe hier vreemde invloeden te
verwachten: ‘..die rechte achtergevel, die zeker niet Friesch is, wat U met me eens
zal zijn. Zelfs de plaggenhut bezit het “ulebord”, dat bij het wolvedak behoort, als
het tenminste niet is overgenomen van de groote schuren..’49). Enkele jaren later zou
hij hetzelfde principe ook tegenkomen op het vasteland van Friesland, in het
zuidoosten van de provincie en op zoek gaan naar de diepere betekenis van deze
bouwwijze. Bij een boerderij uit Rijsberkampen (KU-12) meende hij eindelijk het
antwoord te hebben gevonden: ‘..Die rechte achtergevel - die zóó geworden is, niet
van meet af aan recht geweest zal zijn - heeft een bedoeling gehad, die ik tot voor
kort nooit goed wist te verkla-

49) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1917.
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ren. Op Ameland kon ik nooit verder komen, dan dat hij het vullen van het laatste
vak, vanaf den buiten staanden wagen (door het luik) vergemakkelijkte. Maar deze
verklaring bevredigde mij nooit; ik voelde dat er nóg iets achter moest zitten. De
ware reden heb ik thans gevonden, te Rijsberkamp. Daar zocht ik een huis met rechten
achtergevel; ik kwam en vond 't - gelukkig - totaal afgebroken. De timmerman vertelde
me de merkwaardigheid, dat alle draaghouten bestonden uit korte stukken, van stijl
tot stijl. De gehele vorige week heb ik met vlijt gezocht om dergelijke feiten op 't
spoor te komen en ze ook gevonden. Die huizen met rechte achtergevel werden zóó
gebouwd om, als 't noodig was, ze gemakkelijk te kunnen verlengen, door er een vak
aan toe te voegen..’50). Op deze intrigerende theorie moest hij tot zijn spijt echter al
weer snel terug komen.
Ook de brandmuur tussen woon- en bedrijfsgedeelte passeerde in dit verband de
revue als al dan niet vast kenmerk van het Friese huistype: ‘..U zal het met me eens
zijn, dat het Friesche huis geen brandmuur had in den tijd waarin steen als
bouwmateriaal nog niet werd aangewend. Destijds had men zeker schuren, maar
het begrip brandmuur kan men toen bezwaarlijk hebben gekend. Vóór de brandmuur
was, bestond het Friesche huis. Ik zal deze kwestie onderzoeken en daarbij als
uitgangspunt nemen dat de hoogstontwikkelde vorm der oude greiden bouwboerderij
de brandmuur kende. Dit is een veilige weg. Voorloopers der eerste te vinden is
buitengesloten (...) óf het moest zijn, dat het laatst overgebleven exemplaar in het
laagland onder Wartena geen brandmuur had. En dit is mogelijk, maar ik weet het
niet, omdat ik daar niet op zolder ben geweest. Rietstra had hem wel. (...) Reeds dit
mag voor U een bewijs zijn, dat niet ik de man ben, die de brandmuur als kenmerk
van het Friesche huis naar voren heeft geschoven. Had ik hem willen gebruiken als
bewijs, dat vroeger het woonhuis los stond van de schuur, dan had ik hem wel serieus
bekeken. Steeds stond ik daarbij op het standpunt dat ik nu inneem. Waar ik zijn
bestaan constateerde, dacht ik aan de hoogst ontwikkelde vorm, die van beide, O.Fr.
bouwhoeve (met binhuis) en O. Fr. greidhoeve (met hooiberg) al eeuwen oud moet
zijn..’51).
Het was echter vooral de herkomst van de op Ameland en later ook in
zuidoost-Friesland en noord-Overijssel aangetroffen schuuringang in de zijgevel met

Zuidoostfriese stelp te Sonnega, met de deeldeuren in de zijgevel

de daarachter gelegen dwarsdeel die de gemoederen het meest bezig hield. Was dit
nu nog te herleiden tot het Friese huistype of niet? En wat betekende die zij-ingang
voor de bedrijfsuitoefening? ‘..De Friesche schuur - groot en klein - heeft altijd de
mendeur in de achter- (soms voor-)gevel, en nooit recht tegenover een vak. De
mendeur zit dan ook nooit in het midden van de achtergevel, maar steeds buiten de
50) Uilkema aan Van Blom, d.d. 27-7-1920.
51) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-12-1917.
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gebinten en de wagen rijdt dus niet in een vak, maar langs de vakken. (...) Conclusie:
1. de plaatsing van de mendeur is iets principieels; 2. de schuur met zijingang
vertegenwoordigt een lagere cultuurtrap dan de Friesche (de laatste heeft meer vak-,
wagen- en dorschruimte, behoort dus bij een hooger ontwikkelde bedrijfsvorm..’52).
Vanuit deze laatste gedachte probeerde Uilkema ook de dwarsdeel en zij-ingang
te koppelen aan het oude Friese langhuistype, zoals hij dat uit het midden van de
provincie kende: ‘..De verdwenen greidboerderij had de hoofdingang ter zijde: de
ingang namelijk waardoor het hooi werd binnengedragen. Dit kan de baanderdeur
van het huis in Noord-Overijssel zijn en dat op Ameland..’53). Wat hem daarbij vooral
bezighield was hoe en waarom deze zij-ingang in Friesland dan uiteindelijk kon zijn
verplaatst naar de achtergevel, vooral bij de boerderij voor het akkerbouwbedrijf. In
een discussie die zich over verschillende lange brieven uitstrekte ontwikkelde zich
tenslotte de theorie dat de deeldeuren in opzet opzij zouden hebben gezeten en pas
later, onder invloed van vergroting van het gebouw, stapsgewijs naar achteren zouden
zijn verplaatst. De voorlopige conclusie luidde dan ook dat de deeldeuren in de
zijgevel beslist niet direct konden worden afgeschreven als kenmerk van het Friese
huistype: ‘..Met bij-

52) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1917.
53) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1917.
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zondere belangstelling vernam ik, wat U in het midden brengt over een hoofdkwestie:
is de zij-ingang van oorsprong Friesch? Ik wil vertellen waarom ik meen dat we er
niet aan kunnen ontkomen deze vraag in bevestigende zin te beantwoorden: (...) de
recente Friesche bouwschuur van groote afmetingen is ontstaan uit een kleinere
vorm. En deze kleinere vorm kan niet gehad hebben een achteringang, nóch voor de
schuurreed, noch voor het achterste vak. Voor de schuurreed niet, omdat daarvoor
bij de oorspronkelijke lage gebinten onvoldoende ruimte ter weerszijden overbleef
(...) Voor het achterste vak ook niet, omdat dit een onmogelijk toestand was met het
oog op den arbeid (...) Zelf ben ik tevreden met dit “bewijs uit het ongerijmde” en
ik verwacht de overgangsvormen nog te zullen vinden..’54). Volledig overtuigend was
dit alles echter toch nog niet en in discussies met Van Blom zou hij dan ook nog
herhaaldelijk op deze opvatting terugkomen, om hem vervolgens toch weer in
heroverweging te nemen: ‘..Ik erken dat de formuleering van mijn stelling “de
zijingang is in oorsprong Friesch” onjuist is, erken ook, dat ze moet luiden als u
haar geeft: “Aan de Friesche huizen met achteringang-ter-zijde moet zijn
voorafgegaan een huistype, dat geen achteringang, maar een zijingang had; of men
dit type Friesch mag noemen is onbewezen”..’55).
Inmiddels was, in de loop van 1918, na Ameland de aandacht verlegd naar de Friese
Wouden, de zuidooststreek van de provincie, waar eveneens een

Oude Zuidoostfriese boerderij te Doldersum (KU-24)

dwarsdeelvorm voorkwam, een coïncidentie die op Uilkema een diepe indruk maakte.
Een in gezelschap van Van Blom bezochte hoeve uit Doldersum, juist over de
provinciegrens met Drenthe, zou door hem worden beschouwd als prototype van het
Zuidoostfriese boerderijtype. In de correspondentie werden de punten van vergelijking
tussen de ‘Doldersumsche en Amelandsche boerderij’ breed uitgesponnen (‘..lang
en herhaaldelijk heb ik nagedacht over de onverklaarbare combinatie van verschil
en overeenkomst tusschen Ameland en Doldersum..’). De uiterlijke overeenkomst
tussen beide boerderijvormen was dan ook groot. Beide vertoonden in afwijking van
het ‘normale’ Friese type zowel de plaatsing van de deeldeuren in de lange gevel als
het zadeldak met op één hoogte doorlopende nok. Terwijl Uilkema daardoor in eerste
instantie vooral de sterke gelijkenis in exterieur was opgevallen, kreeg hij bij nader
onderzoek echter steeds meer oog voor de belangrijke inwendige verschillen tussen
beide typen. Bij alle uiterlijke overeenkomst bleken de Zuidoostfriese boerderijen
namelijk ankerbalkgebinten en een potstal in de midden beuk te bezitten, terwijl de
Amelandse een dekbalkconstructie hadden in combinatie met een Friese grupstal in
de zijbeuk. Van deze beide punten van verschil bleek al spoedig die in stalvorm de
belangrijkste te zijn. Wat de gebinten betrof kon Uilkema zich tenslotte nog wel
voorstellen dat hierin sprake kon zijn geweest van een logische ontwikkeling van
54) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-12-1917.
55) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
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het ene type uit het andere, wat dan vooral verband zou houden met de wijze van
oogstopslag. Alleen voor de omkering van het vee kon hij zelfs in zijn wildste
speculaties geen sluitende verklaring verzinnen. De conclusie luidde dan ook dat het
verschil in vee-opstelling, dat door hem ook vroeger steeds als één van de belangrijkste
typebepalende kenmerken was beschouwd, bij de vaststelling van de uitgangsvorm
ook ditmaal niet achteloos terzijde kon worden geschoven.

Opmeting KU-24 van boerderij te Doldersum met dwarsdeel (deeldeuren in de zijgevel),
ankerbalkconstructie en een grote potstal op de middenbeuk achter in het bedrijfsgedeelte (schaal
1:400)
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Begin 1920 deed Uilkema een poging de indrukken van de voorgaande jaren, waarin
hij zich zowel met de boerderijen op Ameland als met die in zuidoost-Friesland had
bezig gehouden, in een sluitend overzicht te verwerken. En vanzelfsprekend kwam
daarbij ook de oorsprong van de bouwboerderij weer om de hoek kijken. Het resultaat
was een uiterst speculatieve ‘stamboom van het Friesche huis’, waarbij als
gemeenschappelijke oorsprong van zowel greid- als bouwboerderij werd uitgegaan
van de plaggenhut, een primitieve en daarom in veler ogen ongetwijfeld zeer oude
bouwvorm. Voor de greidboerderij werden hierbij vier opeenvolgende stadia
onderscheiden: ‘..Friesche plaggenhut (1) - Oud-Friesche greidboerderij (3) omgehouwde oud-Friesche greidboerderij (7) - Friesche stelphuizinge (8)..’, en voor
de bouwboerderij vijf: ‘..Friesche plaggenhut (1) - Oud-Amelandsche huis (2) Jong-Amelandsche huis (4) - Oud-Friesche bouwschuur 5) - recente Friesche
bouwschuur (6)..’56). De nummering van de verschillende typen verwees naar een
meegezonden kaart met doorsnedetekeningen die, geheel los van de betreffende brief,
door een gelukkig toeval ook bewaard is gebleven.

Door Uilkema opgestelde ‘stamboom van het Friese huis’, met links de ontwikkeling van de boerderij
voor het weidebedrijf (de ‘greidboerderij’) en rechts die voor gemengd bedrijf (de ‘bouwboerderij’)

De hiermee geïllustreerde ontwikkelingslijn bevatte enkele opvallende nieuwe
elementen, maar kan toch in essentie worden gezien als een uitbreiding van de
vroegere theorieën. Zo stonden de drie laatste fasen van de ontwikkeling van de
greidboerderij (de nummers 3, 7 en 8) ook al vermeld in de uitgave Het Friesche
boerenhuis, evenals de laatste twee fasen van de bouwboerderij (nummers 5 en 6).
Nieuw was echter dat Uilkema nu blijkbaar de plaggenhut (1) beschouwde als de
oervorm waaruit zowel greid- als bouwboerderij zouden zijn ontstaan. Tussen de
plaggenhut en de oude bouwhoeve (‘Oud-Friesche bouwschuur’) onderscheidde hij
bovendien twee nieuwe ontwikkelingsstadia, gebaseerd op zijn onderzoekingen aan
de Amelandse boerderij. Uit de verdere beschrijving (die helaas niet steeds even
duidelijk is) valt enigszins af te lezen
56) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-3-1920.
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hoe hij zich op dat moment deze nieuwe tussenvormen en het werkelijke verloop
van de ontwikkeling indacht:
‘..Met de nummering heb ik getracht de tijdrekenkundige volgorde van het
verschijnen der respectieve vormen te benaderen. Zooals duidelijk is, zijn links de
verschillende ontwikkelingsfasen van plaggenhut tot stelp aangegeven, rechts de
trappen, die voeren van plaggenhut tot recente Friesche bouwschuur. De gewichtigste
overgang in de laatste reeks is de sprong van 2 op 4. Deze evolutie beteekende het
breken met het principe van den koestal in den breedte (in de vakken), waarbij in de
eene buitenstijlruimte een afzonderlijk gebint wordt aangebracht. Naast het
oorspronkelijke schuurgebint wordt dus een nieuw gebint geplaatst. Dit maakt een
geheel vak vrij en geeft bestemming aan de eene buitenstijlruimte die tot koestal
wordt ingericht. (...) En terwijl ik het schema ontwierp voor de hierbij ingeslooten
kaart, kwam mij plotseling te binnen, dat het onbewoonde huis op de Blieke57) - met
den koestal in de breedte - volkomen dezelfde gebintenconstructie moet hebben gehad
als de oude greidboerderij op den vaste wal. Ik had van bedoelde schuur indertijd
wel den plattegrond, niet de doorsnede gemaakt. Ik zocht dus oogenblikkelijk de
bewuste plattegrond op en reconstrueer daaruit èn uit de foto de doorsnede die U
op de stamboom ziet aangeduid met het cijfer 2. Het oorspronkelijke huis voor het
gemengd bedrijf had dus niet alleen volkomen dezelfde constructie als plaggenhut
en greidboerderij, maar had meteen als gevolg daarvan, den koestal in de breedte.
Met deze doorsnede had ik dus niet alleen gevonden de lang gezochte aanvulling
der hinderlijke leemte in den stamboom - het ontbreken rechts nl. van het equivalent
van de oude greidboerderij, maar meteen de oplossing van het probleem van den
koestal in de breedte. Nu is dus bewezen wat ik altijd beweerd heb, namelijk dat het
Amelandsche huis hetzelfde huis is als de oude greidboerderij op den vasten wal..’58)
Resumerend stelde Uilkema hiermee dus dat de oorsprong van de Friese boerderij
moest worden gezocht in de plaggenhut. Deze zou in de binnenstijlruimte zowel een
veestal in dwarsrichting als oogstberging hebben bevat en bovendien een
dekbalkconstructie hebben gekend. Vervolgens zou in het geval van het veeteeltbedrijf
de oogstbergingsfunctie naar buiten zijn verplaatst, terwijl de veestal voortaan de
volledige ruimte innam. Hoe de daarbij veronderstelde omzetting van stal in de
breedterichting naar oude Friese stalindeling dan wel in zijn werk zou moeten zijn
gegaan, blijft helaas onduidelijk. Bij het akkerbouwbedrijf zou het gebouw vanaf
het plaggenhutstadium bij min of meer gelijkblijvende indeling zijn uitgegroeid tot
een schuur van bescheiden afmetingen. Pas daarna zou ook de veestal, die hier nog
steeds in dwarsrichting lag, zijn verhuisd naar de buitenstijlruimte en daarbij
tegelijkertijd een kwartslag zijn gedraaid, waardoor de middenruimte vrij kwam voor
oogstberging. Meer in het algemeen gaf Uilkema met deze stamboom tevens te
kennen dat de Amelandse boerderij naar zijn mening behoorde tot het Friese huistype,
ondanks de op het eerste gezicht grote verschillen. Van al deze beweringen zou
uiteindelijk alleen het laatste punt door verder onderzoek worden bevestigd. Alle
andere veronderstellingen werden - sommige al zeer snel - ook door Uilkema zelf
uiteindelijk weer herzien. In elk geval kwam hiermee een voorlopig einde aan de
wilde speculaties over afstamming en oervormen van het Friese huis. Korte tijd later,
in juni 1920, werd een begin wordt gemaakt met het landelijke onderzoek. Uilkema
57) Opmeting KU-29.
58) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-3-1920.
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begon toen met zijn grootschalige documentatiecampagne en had het, in ieder geval
de eerste tijd, veel te druk om zich nog bezig te kunnen houden met een dergelijke
puur theoretische benadering van de boerderij.
Hoewel het onderzoek in opdracht van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde Uilkema al spoedig ook naar andere delen van het land zou voeren begon
hij dicht bij huis, met een groot aantal opmetingen in zuidoost-Friesland. Blijkbaar
wilde hij proberen eerst het lopende onderzoek te voltooien voor hij zich met geheel
nieuwe boerderijvormen zou gaan bezighouden. In
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de maanden juli en augustus van dat eerste onderzoeksjaar maakte hij hier

Verlengde Zuidoostfriese boerderij te Makkinga (KU-7)

twaalf opmetingen, alle in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en
Heerenveen. Vier van deze opmetingen hadden betrekking op boerderijen met
enkelvoudige, rechthoekige opzet, trekbalkgebinten en middenpotstal59). Bij enkele
daarvan was duidelijk te zien dat het oude type in de loop der tijd onvoldoende
bedrijfscapaciteit had kunnen bieden en dientengevolge was verlengd60). Elders was
het probleem opgelost door haaks op het oude bedrijfsgedeelte een Friese schuur aan
te bouwen, waarbij het oorspronkelijke gedeelte nog de trekbalkconstructie bevatte
terwijl de dwarsschuur dekbalkgebinten bezat61). De meer recente boerderijen in dit
gebied vertoonden, naar Uilkema al spoedig vaststelde, het gewone Friese huistype
met de achter het woonhuis aangebouwde grote schuur. Vooral het haakse type met
dwarsschuur stelde Uilkema aanvankelijk voor de nodige problemen. Aan Van Blom
schreef hij naar aanleiding van de ontdekking van de boerderij waarvan de opmeting
onder nummer KU-7 bewaard zou blijven: ‘..Gisteravond vond ik op de “Twijzel”,
in de buurt van

Met dwarsschuur uitgebreide Zuidoostfriese boerderij te Ter Idzard

Makkinga, het zuiver Z.O. Friesche huistype, gebouwd in 1662 met rechte achtergevel.
(...) Dit huistype heeft zich in Z.O.-Friesland en verder noordwaarts - de sporen vond
ik ver benoorden de Tjonger - ontwikkeld tot een huis met dwarsschuur, dat nog
slechts in enkele exemplaren aanwezig is, en nu plaats maakt voor het Friesche huis.
Deze evolutie is niet zóó maar te verklaren. U moest hier eens komen kijken..’62).
Door bestudering en opmeting van meer van dergelijke boerderijen (en ook van een
aantal enkelvoudige of alleen in de lengte uitgebreide exemplaren) werd het verloop
van de ontwikkeling hem echter al snel voldoende duidelijk: ‘..Ik meen te kunnen
zeggen dat het probleem van het ontstaan der dwarsschuur opgelost is. De
overgangsvormen heb ik, dunkt me, gevonden; één ervan is zeer positief en
bewijskrachtig!..’63). In een volgende brief, van een

59)
60)
61)
62)
63)

Opmetingen KU-6, KU-8, KU-12 en KU-13.
Opmetingen KU-6 en KU-12.
Opmetingen KU-3, KU-4 en KU-10.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 16-7-1920.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-7-1920.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Aantekeningen over de Zuidoostfriese ontwikkeling in Uilkema's notitieboek over de provincie
Friesland

week later, kwam hij nogmaals op deze kwestie terug en stelde toen: ‘..dat namelijk
de dwarsschuren hun ontstaan dankten aan de behoefte aan meer schuurruimte, en
moesten worden beschouwd als een verlenging van het huis..’. Een bladzijde in het
aantekenboekje, met een grof schetsje van vier plattegronden in verschillende stadia
van ontwikkeling, laat zien dat de oplossing van de Zuidoostfriese haakse bouwvorm
inderdaad was gevonden.
Daarnaast hield het boerderijtype in zuidoost-Friesland Uilkema nog enige tijd
intensief bezig vanwege de oorsprong van de daar aangetroffen gebintconstructies
met verlaagde gebintbalk, het ankerbalk- en tussenbalkgebint. In het werkverslag
over het eerste onderzoeksjaar stelde hij hieromtrent: ‘..Aanvankelijk werd het huistype
in Z.O.-Friesland bestudeerd, met het resultaat, dat daar de overblijfsels werden
ontdekt van een thans zoo goed als verdwenen huisvorm, waarvan de
gebintenconstructie afwijkt van die van het tegenwoordige Friesche huis. Blijkens
gevonden sporen strekte het gebied van dit huis zich oudtijds uit tot aan den
zuidoostrand van het laagveengebied in Friesland.’.
Vanaf augustus 1920 werden eindelijk ook de andere provincies in het onderzoek
betrokken, te beginnen met Drenthe en Overijssel. Het jaar daarna bezocht Uilkema
Noord-Holland, Gelderland en Limburg en tenslotte de rest van het land. Doordat
hij echter Leeuwarden als thuisbasis had en hem geregeld het geld (en misschien ook
de lust) ontbrak om steeds verre reizen te maken, zou gedurende het gehele landelijke
boerderij-onderzoek óók Friesland steeds onderwerp van studie blijven. Zowel de
nabijheid als het besef dat het onderzoek hier nog bij lange na niet was voltooid,
droegen er toe bij hier actief te blijven onderzoeken, waarbij de keuze van objecten
sterk werd bepaald door ervaringen en problemen elders in het land.
Zo waren vondsten in Zeeland en Zuid-Holland van een stalindeling die aan de
Friese opstelling deed denken aanleiding om ook in de eigen provincie op
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Deel van veldwerk KU-156, met bedrijfsgedeelte van boerderij te Wier

zoek te gaan naar vergelijkbare vormen. De betreffende stalinrichting, die door
Uilkema eerder al op Terschelling was aangetroffen, was een grupstal zonder
voergang, waarbij de koeien niet naar een buiten- maar naar een binnenmuur gekeerd
stonden. Dit type stal werd door Uilkema het ‘omgekeerd Friesche type’ genoemd
en vormde aanleiding tot heel wat gefilosofeer in de correspondentie over het
eventuele Friese karakter van de Zeeuwse boerderijen. In 1922 kon na enig zoeken
ditzelfde staltype ook in Friesland worden teruggevonden, zoals Uilkema
triomfantelijk meldde aan Van Blom: ‘..Een andere ontdekking! Heden ontdekte ik
in de bouwstreken in Friesland de omgekeerd Friesche stal. Ik heb het huis opgemeten,
te Wier..’64). De betreffende opmeting is bewaard gebleven onder nummer KU-156.
Ook in 't Bildt zou hij boerderijen met een dergelijke stalindeling aantreffen en
daarvan enkele opmetingen maken65). De in het kader van dit stallenonderzoek
vervaardigde opmetingen vertoonden alle de ‘omgekeerd’ Friese indeling, waarbij
het vee was opgesteld tegen de scheidingsmuur tussen stal en tasvakken. In één geval
(bij KU-159) waren deze stallen voorzien van luiken, waardoor de dieren konden
worden gevoederd vanuit de middenbeuk, in plaats vanaf de stalgang, zoals bij de
‘gewone’ Friese stal gebruikelijk is. Het betrof hier echter blijkbaar een uitzondering:
‘..Het vee staat met de koppen naar de vakken bij: 't Hoogterp te St. Jacobiparochie
a/d Oude Bildtdijk, Jan Wottenaat te St. Annaparochie, Wietze v.d. Weit Nieuwe
Bildtdijk St. Annaparochie, Heesel Biersma te St. Jacobiparochie. (Geen luiken voor
de koppen der koeien, dit is altijd zoo geweest; zoo was de oude methode..’66).
De eerste bewoners van dit gebied zouden overigens, naar verluidt, afkomstig zijn
geweest van de Zuidhollandse eilanden en Uilkema meende hier inderdaad nog
punten van overeenstemming in de boerderijbouw te kunnen aanwijzen, vooral voor
wat betreft de plaats van de stal. Het werkverslag over 1922-1923 vermeldde over
deze kwestie: ‘..in verband met deze studie werden de oudste hoeven in 't Bildt aan
een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Daarbij kwamen waardevolle aanwijzingen
64) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
65) Opmetingen. KU-157 en KU-159.
66) UILKEMA, Notitieboek Friesland.
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aan het licht omtrent de mate van standvastigheid waarmee kenmerken van een
boerderijtype, als stalinrichting, plan en constructie van het bedrijfsgebouw, benevens
technische termen, zich handhaven bij de overplanting in een andere streek..’.

Principe van het gebruik van de potstal: het vee staat in een diepe kuil; de mest, waaraan voortdurend
droog materiaal (stro, heide, etc.) wordt toegevoegd, blijft in de stal liggen tot deze vol is. (Uit
Boerderijen bekijken, Arnhem 1975, p. 56)

Een andere afwijkende stalvorm die Uilkema in Friesland bestudeerde was de
potstal, waarin het vee in een diepe kuil op de eigen mest werd gestald. Met dit
principe had hij voor het eerst kennis gemaakt in de Zuidoostfriese boerderijen, waar
de potstal nodig was om voldoende mest te produceren voor de akkerbouw op de
arme zandgrond. Zoals de aantekeningen in de notitieboekjes laten zien, ging hij
echter al spoedig ook elders in de provincie op zoek naar deze merkwaardige stalvorm.
Bij de constatering dat zich ook in Gaasterland vroeger potstallen hadden bevonden,
staan de namen vermeld van boeren die nog een dergelijke stal hadden: ‘..bij Freerk
Smink onder Oude-
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mirdum, ook bij Jakob Hospes te Oudemirdum..’. Later zou Uilkema dezelfde

Jongveestal (potstal) bij boerderij te Wijnjeterp (KU-288)

stalvorm (die hier vooral voor jongvee werd gebruikt) ook aantreffen in de
noordelijker gemeenten Opsterland en Achtkarspelen: ‘..Voorjaar 1926 kwamen nog
voor potstallen (als bij Oosterloo te Wijnjeterp) zich bevindend in “lytshuizen” bij:
1.M. Postma te Drogeham (potstal met gang rondom), 2. Jan Buma te Buwe-tille
(potstal met gang rondom), 3. Tjerk Poppinga te Surhuisterveen (ook potstal met
gang rondom) Van deze laatste is een plattegrond gemaakt..’67). Van twee van
dergelijke stallen zou hij uiteindelijk ook een uitgebreidere documentatie maken;
deze opmetingen zijn bewaard gebleven onder de nummers KU-271 en KU-288.

Doorsnedeschetsje van boerderij te Duurswoude, met potstal in de middenbeuk (notitieboek Friesland)

Inmiddels had een andere vondst, uit Zeeland, Uilkema opnieuw aan het denken
gezet over het ontstaan en de herkomst van de Friese en Saksische
gebintconstructies68). Al vele malen was in de loop van het onderzoek de ontwikkeling
en de eventuele verwantschap van de gebinttypen met opgelegde (dekbalk) cq.
verlaagde balk (anker- of tussenbalk) onderwerp van discussie geweest: ‘..Nu die
drommelsche gebintenconstructie. Dat het “Friesche gebint” ouder is (in den
correspondentie ná onze Doldersumsche reis schreef ik U dit reeds, zal U zich
herinneren) dan het Z.O.-Friesche, staat als een paal boven water. Hiermee zeg ik
dus in 't geheel niet dat 't Z.O.-Friesche huis jonger is dan bijvoorbeeld 't
Amelandsche, maar wel, dat 't gebint van deze constructie ontstaan is uit dat van
die..’69).
Bij zijn Zeeuwse onderzoek had Uilkema thans echter een tweebeukig schuurtje

67) UILKEMA, Notitieboek Friesland.
68) Zie ook hoofdstuk 4, het gebouw als bron.
69) Uilkema aan Van Blom, d.d. 27-7-1920.
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Tweebeukig schuurtje met nokstijlconstructie bij boerderij te Noord-Kraaiert (Zld.), dat de aanzet
gaf tot een uitgebreide speurtocht naar eenvoudige bouwwijzen en primitieve constructies

(KU-149) ontdekt waarin de hoofdconstructie werd gevormd door een rij
nokbalkdragers. Deze vondst bracht hem op allerlei nieuwe ideeën over de mogelijke
oorsprong van het tweestijlige gebintprincipe (‘..ik geloof, of liever ik weet, de
voorlooper van het gebint op het spoor te zijn. Daaruit, uit dit primaire gebint kan
nl. èn het Saksische èn het Friesche gebint ontstaan zijn!..’70)).
Nader onderzoek leerde dat een dergelijke constructie ook in Friesland zelf nog
hier en daar voorkwam, namelijk in de plaggenhutten die daar begin van deze eeuw
nog in groten getale aanwezig waren. Dergelijke armelijke behuizingen waren
noodgedwongen meestal door de bewoners zelf opgericht met gebrekkige
hulpmiddelen en van materialen uit de directe omgeving. Het primitieve karakter
van deze hutten deed Uilkema echter vermoeden hier met een

70) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
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Twee plaggenhutten, beide te Jubbega

oude, zeer nauw aan de ‘oervorm’ van het Friese huis verwante bouwtrant van doen
te hebben. Deze gedachte leidde tot een intensief onderzoek van hutten en
keuterboerderijtjes in de eerste helft van 192371). In juni meldde hij hierover aan Van
Blom: ‘..De laatste week zwierf ik onafgebroken door Friesland (...) Mijn werk gaat
inderdaad vooruit. 't Eénstijlig huis is de voorlooper van 't Friesche huis. 't Is in deze
provincie zelf geconserveerd. Ik durf zelfs de verwachting uit te spreken dat de vraag
van het ontstaan van het Friesche gebint definitief wordt opgelost. Zoals de zaken
nu staan, is het meer dan waarschijnlijk dat ál de stadia worden teruggevonden!..’72).
Bij de documentatie van dergelijke plaggenhutten en andere primitieve bouwsels
werd door Uilkema, opnieuw uitgaande van de gedachte dat men hier een soort
‘oersituatie’ zou kunnen aantreffen, ook aandacht besteed aan bouwwijze, indeling
en ruimtegebruik: ‘..Zelfs de opstelling van het vee in het Amelandsche huis op de
Blieke, den dwarsstal achter in de schuur, is door mij teruggevonden, maar met de
koppen naar binnen en de gang erachter. Zoo is de opstelling van het vee in de eerste
hut die tot boerderij zal worden..’73). Ook zijn losse aantekeningen bevatten heel wat
gegevens - zowel tekst als tekeningen - over de bouw en de indeling van dergelijke
hutten: ‘..Te Drogeham kwamen vroeger verscheidene plaggenhutten voor, waarin
vee werdgehouden. De plattegrond zag er dan aldus uit: (...) Plattegrond van
plaggenhut te Drogeham, waarin in het achterhuus twee koeien zijn gestald. De
plaats achter de koeien heet mjilling..’.

Plattegrondschetsje van plaggenhut te Drogeham (notitieboek Friesland)
71) Tussen 30 mei en 22 juni 1923 werden door Uilkema in dit verband in Friesland de volgende
opmetingen verricht van hutten en keuterboerderijtes: KU-170, KU-171, KU-172, KU-176
en KU-177.
72) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923.
73) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923.
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In hetzelfde notitieboekje staat bij een uitvoerige schets van een dergelijke
‘spithutte’ (‘..zeer eenvoudige constructie te Surhuisterheide..’):
‘..Op de Suameerderheide stond omstreeks 1875 nog één zoo'n hut, bestaande uit
een gat in den grond overdekt met een dak. Wel waren er toen veel plaggenhutten
op deze heide, doch slechts één die in den grond gat. Als hij nog leeft, zou Eikert
Spoelstra inlichtingen kunnen geven. Deze, die omstreeks 1873 jong was, en een zeer
snel loopend strooper was, leefde op deze heide, zijn vader was knecht op 't
Suameerder veerschip van Okker Jansmate te Suameer. (...) De genoemde spitten
bestaan uit veenachtige aarde, zijn dus feitelijk vierkante brokken zode. Het deel
waarop de spanten staan heet de uutweeg. Aan de binnenzijde is deze uutweeg met
leem “besmieten” (= er is leem op gesmeten, dus de uutweeg is met leem besmeerd).
(...) Deze spithutte is alleen aan de onderzijde van het dak met zoden bedekt, hoogerop
met riet of stroo, dat vastgenaaid is op de latten met reap (strotouw). De hut is
ongeveer gelijkvloersch; de eenvoudiger vorm zit dieper in den grond. (...) Een
plaghutte wordt vaak voorzien van steenen muren door de muurplaat en daarmee
het geheele dak omhoog te drukken door middel
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Aantekeningen over constructie en verbouw van plaggenhutten (notitieboek Friesland)

van een “knipwicht”. Dit geschiedt geleidelijk, eerst aan de eene zijde en dan ook
aan de andere. Onder de opgelichte muurplaat wordt een steenen muur gemetseld.
(..) Als de muur gemetseld is en deze de muurplaat ondersteunt, wordt de paal
weggerukt (weggeschopt). Vooraf wordt een balk onder den muurplaat en tusschen
de muren gelegd. Het huis heeft nu meteen balken. (...) Na afloop is het huis meteen
hooger geworden..’.
Ook in de andere provincies zou in de loop van 1923 veel aandacht worden besteed
aan de meest eenvoudige bouwvormen: schuurtjes, plaggenhutten, eekschillershutten
en keuterboerderijtjes.
De daaropvolgende jaren, 1925 tot en met 1928, werden wat Friesland aangaat vooral
besteed aan incidentele documentaties door de gehele provincie heen. Een overzicht
van de in deze periode vervaardigde opmetingen laat zien dat de nadruk hierbij lijkt
te hebben gelegen op het principe van de grote Friese schuur. Uilkema zocht daarbij
vooral naar de mogelijke verwantschap met de vrijstaande blokschuur, een soort
betimmerde hooiberg met dichte, steile wanden en vaste kap. Verder werd aandacht
besteed aan de relatie tussen de plaats van de deel en de situering van de boerderij,
alsmede aan de verschillende wijzen waarop schuur en woonhuis konden zijn
verbonden. In dit kader werd een aantal boerderijen met dwars aangebouwde schuur
gedocumenteerd74).

Arbeiderswoning/keuterij te Harkema-Opeinde

Ook werden enkele kleinere bedrijven en een paar in de loop der tijd tot
keuterboerderij uitgegroeide arbeiderswoningen opgemeten75). In het bijzonder bij
74) Opmetingen KU-266, KU-272, KU-273 en KU-295.
75) Opmetingen KU-270, KU-285 en KU-287.
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deze laatste categorie, waar veelal pas recentelijk een kleine schuur van het Friese
type was aangebouwd, hoopte Uilkema de eerste stadia van de schuurontwikkeling
nog te kunnen terugvinden. In het voorjaar van 1928 werd tenslotte een boerderij
opgemeten die voor de onderzoeker een bijzondere betekenis moet hebben gehad,
namelijk boerderij ‘Het Westerhuis’ uit Jorwerd, waar hij in zijn jeugd enkele jaren
had gewoond.
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Boerderij met haaks aan het woongedeelte verbonden schuur te Wijckel (KU-295)

In de loop van 1927 was bovendien een nieuwe fase ingegaan in het onderzoek,

doordat het werkterrein werd uitgebreid tot de archieven en prentenverzamelingen.
Hier vond Uilkema, zoals in hoofdstuk 4 al ter sprake kwam, een rijke bron aan
gegevens, ook voor de provincie Friesland. De prenten en oude landmeterskaarten
bleken, naar hij vol enthousiasme aan Van Blom liet weten, heel wat stof te leveren
voor nieuwe theorieën: ‘..Of U gelijk had, mij aan te sporen het archievenmateriaal
te benutten. Hier in Leeuwarden is veel meer dan ik wist en had durven hopen. (Ik
heb ook in het Friesch Museum alle kaarten en teekeningen doorgesnuffeld.) Een
paar plaatjes - ik heb er veel meer - ten bewijze daarvan: No. 141: gedeelte van een
landmeterskaart uit 1661, voorstellende de State en Sate Landts “Deeckama” in den
dorpe Baert gelegen, gebruikt bij Boto Ettes als meijer. (...) De kaart is geheel miede
en fenland (weiland), dus het is een greidboerderij. Het huis bestaat uit woning met
koestal (zie de lengte), vuurhut en schuur. De schuur heeft hooge wanden van hout,
tenminste aan de naar ons toegekeerde zijde, waar de groote zijingang is. De
schuurreed ontstaat, als er een uutlaat komt. Deze waarheid demonstreeren de
kaarten steeds weer. (...) No. 144: Gedeelte van een kaart uit 1637 door J.Y van de
Gaver, landmeter te Pietersbierum. Waarschijnlijk bouwplaats; zijingang, hooge
wanden..’76). En in een verslag over de vorderingen van het onderzoek stelde hij

76) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-5-1927.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Gedeelten van de in het nevenstaande citaat genoemde landmeterskaarten; boven: No. 141, onder:
No. 144

enkele maanden later nogmaals nadrukkelijk: ‘..Ook in betrekking tot (...) Friesland
leverden de oude landmeterskaarten prachtig materiaal voor de kennis van het
oorspronkelijke huistype in deze streken, wijl ook daar de evolutie zich vooral heeft
geuit in een veranderde plaatsing der deelen van het bedrijfsgebouw ten opzichte
van elkaar..’77).
Maar hoe stond het intussen met de theorieën over de ‘oud-Friesche bouwboerderij’?
Naar uit de brieven duidelijk blijkt, stelde Uilkema zich gedurende de eerste jaren
van het onderzoek het gezochte ‘equivalent van de oud-Friesche greidboerderij’ voor
als een boerderij met aan het woongedeelte aangebouwde schuur. Deze schuur, die
veel kleiner zou zijn geweest dan de moderne Friese schuren, zou zowel stal- als
tasruimte hebben bevat. In oorsprong zou deze ‘bouwschuur’ de deeldeuren in de
zijgevel hebben gehad, met daarachter de deel in dwarsrichting, zoals Uilkema in
1918 nog benadrukte: ‘..Ik schreef: “de zijingang is in oorsprong Friesch”; bedoelde:
“de stamvorm der hoogst-ontwikkelde Friesche bouwschuur had den hoofdingang
ter zijde”..’78). De eerder bespro-

77) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 12-7-1927.
78) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
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ken ‘stamboom van het Friesche huis’ uit 1920 laat zien dat Uilkema toen de
plaggenhut beschouwde als gemeenschappelijke stamvorm van zowel greidals
bouwboerderij, waarbij hij ervan uitging dat deze beide vormen zich na dit eerste
stadium direct verschillend zouden hebben ontwikkeld. In het geval van de
bouwboerderij zou uit deze oervorm eerst een soort kleine schuur zijn ontstaan, met
een indeling die aanvankelijk nog sterk deed denken aan die van de hutten. Later
zou zich via enkele tussenstadia uit deze vorm de ‘oude bouwboerderij’ hebben
ontwikkeld zoals deze in het boek uit 1916 werd gepresenteerd. Aan het principe
van de gecombineerde stal-tasschuur als bedrijfsgebouw voor het akkerbouwbedrijf
werd door Uilkema op dat moment beslist nog niet getornd.
Onder invloed van het onderzoek van andere boerderijvormen werden echter vanaf
1920 ook de theorieën over de bouwboerderij geleidelijk steeds verder bijgesteld.
Vooral de bestudering van de Drentse boo, een primitief soort semipermanent
weidebedrijf dat Uilkema zeer intrigeerde79), leidde tot tal van vergelijkingen met het
oude Friese huistype. Het zoeken ging blijkbaar nog steeds door. Eind 1925 maakte
hij voor zichzelf de volgende notitie: ‘..ontdekt dat 't Z.O.-Friesche type de O. Fr.
bouwboerderij is, de tweelingzuster van de O. Fr. greidboerderij, afstammende van
de boe (beide)..’80). En begin 1926 ontving Van Blom de mysterieuze mededeling:
‘..Met Friesland ben ik klaar; de oude bouwboerderij (heeft zich) ook ontpopt en
heeft niets geheimzinnigs meer..’81). Beide opmerkingen lijken naar eenzelfde nieuwe
theorie te verwijzen. Wat Uilkema hiermee precies bedoelde is echter niet uit de
context af te lezen. Had hij het schuurprincipe inmiddels laten varen? De verwijzing
naar het Zuidoostfriese type met zijn potstal, dwarsdeel en tasruimte binnen één en
hetzelfde bedrijfsgebouw doet vermoeden dat dit niet het geval was.

Gedeelte van de in het hiernavolgende citaat genoemde landmeterskaart uit Ureterp

79) Zie hoofdstuk 7.5 over het verloop van het onderzoek in de provincie Drenthe.
80) Notitie op veldwerkblad van opmeting KU-244 uit Oostendorp (Gld.). Tussen deze Gelderse
opmeting en de duidelijk later aangebrachte notitie lijkt echter geen enkel verband te bestaan.
De betreffende aantekening werd door Uilkema echter pas bij de verwerking van het materiaal
thuis aangebracht en is daarbij vermoedelijk eenvoudigweg op het verkeerde veldwerkblad
uit een stapel tekeningen terechtgekomen. De direct hieraan voorafgaande documentatie,
KU-243, betreft namelijk een gebouw dat wèl met het onderwerp van de notitie verband
houdt, de Hekmans boo.
81) Uilkema aan Van Blom, d.d. 23-1-1926.
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Het archiefonderzoek droeg weer iets nieuws bij tot de oplossing van het probleem.
In het voorjaar van 1927 liet Uilkema Van Blom weten nog verscheidene
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reizen te moeten doen: ‘..wijl onder andere de landmeterskaarten hier en daar
aanleiding geven tot het instellen van een onderzoek in loco. Zo ben ik in Friesland
reeds geweest in Ureterp en Haskerland. 't Is merkwaardig hoe lange tijd er noodig
is, om dit onderwerp te leeren beheerschen. Eerst in de laatste jaren bleek mij het
wezen van de oud-Friesche bouwboerderij. Die ligt veel verder terug dan de oud-Fr.
bouwplaats uit “Het Friesche Boerenhuis”. De laatste is in wezen ook een stelp, en
ontstaan uit de oude greidboerderij. Ik zal mij dus zelf moeten herzien, wat niet tegen
mij zal pleiten, hoop ik. De oud-Friesche bouwplaats staat nu “heer en feer” op een
oude kaart, die de omgeving van Ureterp geeft... Hier blijkt de geweldige waarde
van de oude kaarten. De kaart in kwestie is juist zoo afdoende, omdat de namen erbij
staan (“huis”, “schuur”, en “schapehok”). De kaart klopt precies met mijn eigen
plattegronden..’82).
Op deze tekening, die overigens geen bouwkundig betrouwbare afbeeldingen
bevat, staan huis en schuur als twee afzonderlijke, vrijstaande gebouwtjes
weergegeven. Of dit nu betekent dat Uilkema het probleem van de bouwboerderij
uiteindelijk toch zelf had weten op te lossen en zelfstandig tot de conclusie was
gekomen dat de oorsprong van het Friese huis voor zowel het weide- als het
akkerbouwbedrijf moest worden gezocht in het kleine woonstalhuis met afzonderlijke
oogstberging wordt uit de correspondentie niet duidelijk. Het verdere verloop van
de geschiedenis maakt dit echter niet waarschijnlijk. Hoe het ook zij, de tijd om zijn
nieuwe bevindingen rustig uit te werken en de resultaten in een publikatie openbaar
te maken, zou Uilkema niet meer worden vergund. Voordat het zover was, vond
namelijk een gebeurtenis plaats die een keerpunt zou betekenen in zijn onderzoek
naar de geschiedenis van het Friese huistype.
In de loop van de meer dan tien jaar waarin hij inmiddels al met zijn
boerderij-onderzoek bezig was, werd natuurlijk ook door anderen studie verricht
naar hetzelfde onderwerp, zij het soms vanuit een wat andere invalshoek. Met name
de Friese onderzoeker Obe Postma, die zich vooral bezig hield met archiefonderzoek,
kwam hierbij tot verrassende inzichten die nauw bleken aan te sluiten op de door
Buitenrust Hettema in 1916 geuite punten van kritiek op Uilkema's toenmalige
theorieën. Zijn vondsten maakte Postma openbaar tijdens een lezing getiteld ‘De
Fryske boerkerij om 1600 hinne’, die hij in augustus 1928 hield in Leeuwarden. Daar
beschreef hij hoe hij door zijn studie van zowel oude kaarten als schriftelijke bronnen83)
tot de conclusie was gekomen dat Uilkema's type van de oud-Friese greidboerderij
ook in de bouwstreken ooit de meest algemene huisvorm moest zijn geweest. Hij
meende dan ook dat het volstrekt niet nodig was voor de bouwboerderij een
afzonderlijk type aan te houden. Oorspronkelijk zou namelijk in heel Friesland sprake
zijn geweest van gemengd bedrijf met de nadruk op de veehouderij; de akkerbouw
82) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-3-1927.
83) POSTMA, De fryske boerkerij om 1600 hinne (1929) bevat een bewerking van deze lezing.
Postma vermeldde hierin onder andere, dat zijn voornaamste bronnen hadden bestaan uit de
Registers van Aanbreng uit 1511 en 1546, en de Beneficiaalboeken van Friesland uit 1543.
Verder de Proclamatieboeken, waarin de verkoop van land en huizen van rond 1600 in een
aantal grietenijen was vastgelegd, de Wezenboeken met boedelinventarissen uit dezelfde
periode, en de Floreenregisters vanaf 1700. Daarnaast had hij literatuuronderzoek verricht,
waarbij Uilkema's boek uit 1916 alsmede het werk van De Boer de voornaamste rol had
gespeeld.
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werd er wel uitgeoefend maar was steeds van ondergeschikt belang geweest. Ook
rond 1600 zou dit in grote delen van de provincie nog de normale toestand zijn
geweest, met in wezen slechts één huistype voor alle bedrijfsvormen: het eenvoudige,
lage langhuis. Uit boedelbeschrijvingen en verkoopakten had Postma zich bovendien
een duidelijk beeld kunnen vormen van de indeling en het gebruik van dergelijke
gebouwen. De ruimte tussen het woongedeelte en het eerste stalvak zou hier, waar
nodig, als dorsvloer hebben gefungeerd; de karnruimte was tevens keuken. Tasruimte
werd gevonden in een afzonderlijke, vrijstaande hooiberg of graanschuur, of in mijten
op het erf, maar ook zou een gedeelte van de oogst wel in de stalruimte zijn bewaard,
in leegstaande stalvakken of op de balken, zo verklaarde Postma in zijn voordracht.
Van
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een grote schuurruimte met zowel stal- als tasruimte was echter ook bij het gemengde
bedrijf oorspronkelijk zeer beslist geen sprake geweest.
Of Uilkema ook persoonlijk bij deze lezing aanwezig was84) of alleen met de inhoud
ervan kennismaakte door de hieraan gegeven publiciteit in de Friese pers is niet met
zekerheid bekend. Wel bewijst een door hem nagelaten aantekeningenschrift met
uitgebreide notities over Postma's lezing dat deze nieuwe ontwikkeling in de
geschiedenis van het Friese huisonderzoek hem beslist niet was ontgaan. De tekst
van de notities volgt in verkorte vorm de volgorde van onderwerpen in de lezing op
de voet; in de kantlijn voegde hij zijn eigen commentaar toe, ruim voorzien van
uitroeptekens en onderstrepingen: ‘..Dus het dorschhuis volgde op de keuken!..’; ‘..
Wat was er in de schuur?..’; ‘..Hier blijkt merkwaardig dat O. Postma zich de oude
huizen voorstelt als de oud-Friesche greidboerderij!..’; ‘..Alweer. Postma meent dus
dat het geheele achterhuis bûthus is..’, etc. Dat Postma het met dit alles intussen wel
degelijk bij het rechte eind had, moet Uilkema mede door de overvloed aan
bewijsmateriaal uit de archieven vrij snel hebben beseft. Wellicht des te sneller,
omdat hierdoor ineens ook zijn eigen bevindingen van de laatste jaren in een nieuw
en helderder licht werden geplaatst. Het moet voor hem een zware slag zijn geweest
om uitgerekend op het eigen Friese terrein, waar hij zich zolang als dè deskundige
bij uitstek had kunnen beschouwen, door een ander te worden ingehaald.
Hoe hij op deze onverwachte tegenvaller reageerde is veelzeggend. In de inmiddels
toch al schaarse correspondentie met Van Blom viel na augustus 1928 over de
provincie Friesland ineens een volstrekt stilzwijgen. Het hele onderzoek kwam hier
voorlopig stil te liggen85). Aan Postma en zijn ideeën werd behalve in het eerder
genoemde notitieboek nergens gerefereerd. Uilkema koos er voor om - althans
tegenover de buitenwereld - de hele kwestie te negeren. Het Friese onderzoek had
voor hem voorlopig afgedaan. Dat hij uiteindelijk echter toch niet om de nieuwe
inzichten heen kon, mag worden afgeleid uit de tekst van een kort artikel dat hij in
het voorjaar van 1929 schreef in het blad ‘Mensch en Maatschappij’. In deze
publikatie, getiteld ‘De methode van onderzoek bij het boerenhuis in Nederland’,
haalde hij zijn vroegere onderzoek naar de geschiedenis van het Friese huistype aan
als praktijkvoorbeeld:
‘..Een voorbeeld moge duidelijk maken, dat in eenige eeuwen het “type” in een
streek een grondige wijziging kan ondergaan, terwijl toch het eigenlijke kenmerk
zuiver blijft bewaard. Het Friesche huis is tamelijk bekend vanwege zijn uiterlijke
verschijning. Men heeft het gekenschetst als de hoeve met kop, hals en romp. De
eerste is dan het voorste deel, waar zich melkkelder en opkamer bevinden, de romp
is de hooge en breede schuur onder wier dak de graan- of hooistapel benevens de
stal geborgen is, terwijl de hals een deel der woning vormt. Om de

84) Dat laatste is overigens volstrekt niet ondenkbaar, aangezien Postma zijn verhaal blijkbaar
hield voor onderwijskringen: ‘..Do 't ik lesten fen 'e Underwys-Rie it forsiik krige in lezing
te halden oer in frysk underwirp op myn spesiael studzje-terrein..’. (Eerste zin van bewerking
van lezing in It Heitelan 11, 1929).
85) De laatste Friese opmeting van vóór de lezing dateert van juni 1928, de eerstvolgende van
december 1929.
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Hergebruikte bergroeden in draagconstructie van boerderij ‘Groot Jetsma’ te Grouw, een voormalig
Oudfries langhuis

wording van dit gebouw te leeren kennen, was het noodzakelijk het tegenwoordige
Friesche huis te leeren kennen als bedrijfsapparaat. Er werd dus studie gemaakt van
de voornaamste deelen daarvan, stal met melkkelder; wat de akkerbouwhoeven
betreft van stal, graanschuur, dorschvloer en zaadzolder. Een dergelijk onderzoek
vorderde het opmeten en in teekening brengen van een groot aantal hoeven in alle
deelen der provincie. Uit den aard der zaak was de ouderdom dezer boerderijen
verschillend. Het eerste, wat daarbij opviel, was dat de inrichting der stallen het
minst veranderde. Verder waren in een paar zeer oude hoeven de stijlen voorzien
van gaten, op regelmatige afstanden aangebracht. De gaten en het feit, dat sommige
oude stallen een dubbele rij veestanden toonden, vormden te zamen den sleutel tot
het ontraadselen der wording van het huidige Friesche huis. Zij wekten nl. het
vermoeden, dat de bewuste schuurstijlen vroeger bergroeden waren geweest: het
onderzoek was dus in een bepaalde richting geleid. De onderstelling, dat er in
Friesland vroeger hooi- of graanbergen hadden bestaan, sloot in, dat
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het Friesche huis van onzen tijd met zijn groote schuur een jonge evolutie-vorm kon
zijn en afgeleid was van een gebouw, waar een bouwwerk van grooten omvang
overheen was geplaatst. De hypothese van een vroegere schuurlooze hoeve leidde
tot de ontdekking van twee nog bestaande dergelijke boerderijen. Hiermee was de
juistheid der onderstelling bewezen. Vanaf dit oogenblik hoopten de bewijzen zich
op, dat in den loop der laatste eeuwen een groot deel der provincie het tooneel was
geweest van een evolutie, die het ontstaan van het tegenwoordige Friesche huis tot
resultaat had. Het oude huis was laag, lang en smal, het tegenwoordige huis is hoog,
lang en breed; de dubbele rij veestanden is veranderd in een enkele rij en ook deze
verandering is te volgen. De inrichting der standplaatsen is dezelfde gebleven. De
opstelling van het vee, twee bij twee met de koppen naar den muur, is inderdaad een
kenmerk van het Friesche huis. De landmeterskaarten bevestigden volkomen het
vroegere bestaan der thans verdwenen hoeve..’.
Hoewel dit verhaal op het eerste gezicht veel lijkt op Uilkema's vroegere geschriften
bevatte de tekst op subtiele wijze toch een paar essentieel nieuwe elementen. De
term ‘oud-Friesche greidboerderij’ had definitief plaats gemaakt voor het neutralere
‘schuurloze hoeve’ en het woonstalhuistype werd niet meer aan een bepaalde
bedrijfsvorm gekoppeld. Deze eenvoudige verandering in benamingen maakte het
Uilkema mogelijk Postma's vondsten zonder opvallend gezichtsverlies in zijn eigen
verhaal in te passen. De termen bouw- en greidboerderij zouden ook later nooit meer
door hem worden gebruikt.
Toch was het Friese onderzoek hiermee nog niet afgelopen. Uilkema's opdracht
luidde per slot van rekening het verrichten van een boerderij-onderzoek in geheel
Nederland en moest dus wel ook de provincie Friesland omvatten. Nu het
oorspronkelijke doel van zijn onderzoek, het vaststellen van de geschiedenis van de
bouwboerderij, hem hier zo onverwachts was ontnomen moest een nieuwe
vraagstelling worden gevonden. Hij trok zich daarvoor uiteindelijk op vertrouwd
gebied terug en richtte zich op het verder uitdiepen van zijn vroegere theorieën over
de boerderij-ontwikkeling in het midden en noorden van de provincie, de hem zo
goed bekende weidestreken. Het eerder verzamelde materiaal, vooral uit de jaren
1925 tot en met 1927, bleek ook voor dít doel goede diensten te bewijzen, al moesten
hier en daar nog wat aanvullende gegevens worden verzameld. In 1929 en 1930
werden daartoe nog zes opmetingen verricht, alle uit het gebied rond of ten noorden
van Leeuwarden86). Met behulp van dit materiaal stelde Uilkema in 1930 de
concepttekst voor zijn Friese hoofdstuk samen, waarin de geschiedenis van het
zuivelbedrijf uit het midden en noorden van de provincie verder werd uitgediept. Uit
een ten behoeve van de uitgever opgestelde raming van de omvang van de geplande
publikatie blijkt dat het uiteindelijke hoofdstuk door de auteur was begroot op 75
pagina's tekst, voorzien van 30 opmetingstekeningen, 30 foto's en 26 archivalische
afbeeldingen.
Het totale in de loop der jaren verzamelde Friese documentatiemateriaal bestond (de
Waddeneilanden niet meegerekend) uit 88 opmetingstekeningen, twee schriften vol
aantekeningen, en vele honderden foto's. De in dit bestand opgenomen
boerderijtekeningen waren echter niet allemaal werkelijk nieuwe vondsten. In twee
86) Opmetingen KU-358, KU-359, KU-362, KU-363, KU-364 en KU-372.
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gevallen baseerde Uilkema zijn lijntekening op al eerder gepubliceerde opmetingen
van andere auteurs87). Andere tekeningen (26 stuks) betroffen boerderijen die door
hem zelf al in het begin van zijn onderzoek waren onderzocht en die ook stonden
afgebeeld in de publikaties uit 1915 en 1916. In sommige gevallen waren deze
boerderijen door Uilkema tijdens zijn voortgezette onderzoek opnieuw bezocht of
uitgebreider gedocumenteerd; van andere oude opmetingen maakte hij alleen een
nieuwe lijntekening. Dergelijke

87) Tekening KU-169 betreft een nieuwe versie van een opmetingstekening uit de collectie Kops
(Kops nr. 27, pl. 32, gravure door A. Gatses), gepubliceerd door Van der Kolk in 1807.
Tekening KU-303 werd overgenomen uit de platenatlas bij het boek van Gallée, Het
boerenhuis in Nederland (1907-1908), pl. XI nrs. 1 en 2.
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bestaande tekeningen werden door hem opgenomen in het nieuwe
documentatiebestand onder een zeer uiteenlopende nummering, die veeleer lijkt te
verwijzen naar het moment van opname in het bestand dan naar de werkelijke
volgorde van vervaardiging. Zo bracht hij in het voorjaar van 1923 een hernieuwd
bezoek aan de in zijn oudere publikaties zo uitgebreid besproken boerderij onder
Wartena, waar hij een geheel nieuwe opmeting maakte. Deze gaf hij het nummer
161, wat correspondeert met andere in diezelfde periode verrichte opmetingen. De
daaropvolgende nummers 162, 163 en 164 werden daarentegen toegekend aan
tekeningen die al vóór 1916 waren vervaardigd. De betreffende boerderijen werden
daarbij beslist niet allemaal opnieuw bezocht; in één geval (KU-163) ging het zelfs
om een gebouw dat allang was afgebroken. Om het nog ingewikkelder te maken
werden niet àlle opmetingen uit de periode van vóór 1916 van een nieuw volgnummer
voorzien; een aantal daarvan kwam vermoedelijk in Uilkema's ogen niet meer voor
hernieuwde publikatie in aanmerking88).
Nieuwe spectaculaire vondsten van voorbeelden van de oudste Friese huisvorm
had het voortgezette onderzoek overigens niet meer opgeleverd. De enige twee
gedocumenteerde exemplaren van dit type bleven de ook al in 1916 bekende
boerderijtjes uit Wartena en Grouw89). Wel meende Uilkema in een aantal door hem
onderzochte boerderijen met grote Friese schuur nog restanten van deze oude vorm
te kunnen aanwijzen90). Een groot aantal van de opgemeten boerderijen (27 stuks)
betrof het bekende kophalsromp- of kopromptype met grote Friese schuur en
uitgebouwd woongedeelte; negen tekeningen tonen de stelpvorm. Dit waren, naast
het oude langhuistype, tevens de enige boerderijvormen die in Uilkema's uiteindelijke
Friese hoofdstuk zouden worden behandeld; andere zouden hierin niet aan de orde
komen.
Het volledige Friese documentatiebestand bevat echter nog heel wat meer
informatie en bestrijkt verschillende andere huistypen en gebieden die niet in
Uilkema's tekst worden behandeld. Maar liefst vijftien opmetingen betreffen
bijvoorbeeld het oude Zuidoostfriese type met ankerbalkgebinten, dwarsdeel en
(althans in opzet) een middenpotstal91); zeven hiervan hadden een aangebouwde Friese
schuur in dwarsrichting92). De ontwikkelingsgeschiedenis van dit type was Uilkema
al in een vroeg stadium van zijn onderzoek voldoende duidelijk geworden. Doordat
hij zich echter in zijn uiteindelijke tekst weer beperkte tot het weidegebied in het
centrum van de provincie zouden zijn bevindingen in de zuidooststreek, waar het
gemengde bedrijf overheerste, niet meer worden gepubliceerd. Een ander gebied
waarover hij niets meer heeft geschreven maar dat wel degelijk door hem was
88) In deel II van deze uitgave zijn ook de door Uilkema zelf niet meer genummerde opmetingen
uit de periode van vóór 1916 volledigheidshalve toch, voorzien van een nieuw volgnummer,
opgenomen.
89) Later, in 1937, zou door Van der Molen nog een nieuw voorbeeld van dit type worden ontdekt,
in het dorp Wartena. Dit is momenteel het enig volledig intact overgebleven exemplaar van
deze huisvorm. De beide door Uilkema ontdekte woonstalhuizen zijn inmiddels verdwenen.
De boerderij uit Grouw (‘Rietstra’) werd al in 1915 afgebroken; die uit de omgeving van
Wartena brandde in 1934 af.
90) Opmetingen KU-164, KU-180, KU-273 en KU-359.
91) Opmetingen KU-3, KU-4, KU-5, KU-6, KU-7, KU-8, KU-10, KU-12, KU-13, KU-14,
KU-117, KU-266, KU-272, KU-289, en KU-303.
92) Opmetingen KU-3, KU-4, KU-5, KU-10, KU-266, KU-272 en KU-303.
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bestudeerd was 't Bildt, eveneens een akkerbouwstreek, waar ook al een ontwikkeling
in de richting van een haakse boerderijvorm had plaatsgevonden. Drie van de na
1920 gemaakte opmetingen waren afkomstig uit deze streek93); één dateerde al van
vóór 191694). Verder bevat de collectie dertien tekeningen met voorbeelden van
afwijkende, in het begin van deze eeuw uiterst moderne boerderijen, waar in meer
of mindere mate met de traditionele opzet was gebroken. Deze opmetingen stammen
alle van vóór 1916. Vijf van deze tekeningen95) laten een volstrekt afwijkende, nieuwe
opzet van het bedrijfsgedeelte zien, waarin stal en tasruimte een geheel

93) Opmetingen KU-157, KU-159 en KU-160.
94) Opmeting KU-381.
95) Opmetingen KU-122, KU-349, KU-380, KU-386 en KU-387.
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Staldeur in boerderij te Goënga

nieuwe plaats hebben gekregen ten opzichte van elkaar. In zes andere plattegronden96)
is ondanks de vaak ingrijpende vernieuwingen de traditionele indeling van de Friese
boerderij beter herkenbaar gebleven en was het hoofdzakelijk het stalgedeelte dat
werkelijk werd gemoderniseerd. In twee gevallen werd alleen de vernieuwde stal
gedocumenteerd97). En tenslotte waren door Uilkema in de loop van zijn onderzoek
naast grote boerderijen ook verscheidene kleine bedrijven, landarbeiderswoningen
en zelfs hutten opgemeten; het totale bestand bevat zeker vijftien tekeningen die tot
deze categorie kunnen worden gerekend98). Ook deze gebouwen komen in de bewaard
gebleven Friese tekst niet aan de orde. De enige bron van informatie over Uilkema's
ideeën ten aanzien van al deze verschillende huisvormen wordt gevormd door zijn
fragmentarische notities op het veldwerk en in de correspondentie.
Bleef het onderzoek wat al deze huisvormen betreft onafgerond, ook het uiteindelijk
geplande hoofdstuk over de ontwikkeling in de Friese weidestreken werd niet meer
voltooid. Een ruw concept, getypt met handgeschreven verbeteringen, is alles wat
er van is overgebleven. Deze tekst met zijn weinig heldere opbouw, moeizame
taalgebruik en stroeve overgangen leent zich, anders dan de volledig door Uilkema
zelf voltooide en gestencilde hoofdstukken, niet voor integrale weergave. Wel is uit
het bewaard gebleven concept in voldoende mate af te leiden hoe het betoog er in
voltooide vorm zou kunnen hebben uitgezien, terwijl de tekst bovendien enkele
opmerkelijke en zeer lezenswaardige passages bevat. In de hiernavolgende bespreking,
waarin wordt getracht de hoofdlijnen van Uilkema's Friese verhaal samen te vatten,
is er dan ook naar gestreefd om, waar mogelijk, de auteur middels lange citaten zelf
aan het woord te laten. Waar dit voor een goed begrip van de tekst noodzakelijk was,
zijn de door hem incidenteel gehanteerde Friese termen voorzien van een
(niet-gecursiveerde) verklaring tussen haakjes.

Het typoscript
96) Opmetingen KU-374, KU-376, KU-377, KU-378, KU-382 en KU-383.
97) Opmetingen KU-47 en KU-365.
98) Kleinere boerenbedrijven en keuterijtjes zijn vastgelegd in de opmetingen KU-156, KU-185,
KU-285, KU-286, KU-287 en KU-361; landarbeiderswoningen en plaggenhutten in de
nummers KU-9, KU-32, KU-33, KU-170, KU-171, KU-172, KU-176, KU-177 en KU-270.
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Werkelijk nieuwe gezichtspunten zou Uilkema's laatste Friese verhaal niet meer
bevatten. De oorspronkelijk beoogde opzienbarende onthullingen over de geschiedenis
van de Friese akkerbouwboerderij waren door de ontwikkelingen van de laatste jaren
onmogelijk gemaakt. Uilkema concentreerde zich daarom, als gezegd, in zijn nieuwe
tekst op het uitdiepen en verbeteren van zijn theorieën uit 1916. De enige echt
ingrijpende verandering ten opzichte van zijn vroegere publikaties was dat thans niet
meer werd gesproken van greid- of bouwboerderij, maar van ‘het vroegere Friesche
huis’ of ‘de schuurloze hoeve’. Van het bestaan van ‘twee van oorsprong gescheiden
typen’ werd niet meer gerept. En waar bij recentere boerderijen absoluut een
onderscheid moest worden gemaakt naar bedrijfsvorm werd dit betiteld als
‘veeteeltbedrijf’ of ‘bedrijf in de weidestreken’, of werd gebruik gemaakt van een
andere neutrale term.
De volledige concepttekst telt vijf hoofdstukken en begint, zoals bij Uilkema
gebruikelijk, bij de huidige situatie, van waaruit vervolgens wordt teruggeredeneerd
naar het verleden. Het verhaal spitst zich daarbij toe op een beperkt aantal punten
waar het voortgezette onderzoek nieuw materiaal had opgeleverd voor het uitdiepen
of verbeteren van de in 1916 beschreven ontwikkelingsgang. Daarbij komen
achtereenvolgens de volgende punten aan de orde: de ontwikkeling van de
zuivelbereiding en haar invloed op de boerderijbouw in de weidestreken, in het
bijzonder voor wat betreft de situering van melkkelder en zomerwoning; de rol van
de blokschuur in de ontwikkeling van de recente Friese schuur; de veranderingen in
de stalindeling vanaf het moment van samenvoeging van stal en schuur en tenslotte
de ontwikkeling van de zijlangsdeel of ‘schuurreed’. Het stadium van de
boerderij-ontwikkeling dat hiermee
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nader wordt belicht, is vooral dat van de overgang van schuurloze hoeve naar boerderij
met aangebouwde schuur. Enkele tekstgedeelten behandelen echter ook de meer
recente ontwikkelingen van na de komst van de zuivelfabrieken. Verder biedt de
tekst spelenderwijs, vaak in de vorm van omvangrijke noten, informatie over tal van
onderwerpen van wisselend belang. Zo ging Uilkema naar aanleiding van door hem
gedocumenteerde boerderijen kort in op de terpafgravingen en het gebruik van
terpaarde als meststof, erfbeplanting rondom melkkelders, de oorzaken van het
verdwijnen van rieten daken, etc. Dergelijke noten zijn hoofdzakelijk bedoeld om
wat extra kennis in kwijt te kunnen; met de grote lijnen van het verhaal hebben deze
echter niet veel van doen.

Stelp in aanbouw, te Twijzel

In het eerste hoofdstuk, getiteld ‘Het Friesche huis en de stjelp’, wordt een kort
overzicht gegeven van de thans meestvoorkomende boerderijvormen in Friesland.
Daarbij wordt van alle typen kort de indeling en het ruimtegebruik toegelicht. Het
grootste deel van deze tekst betreft echter een uitgebreide beschrijving van de bouw
en de constructie van een stelp. Na een exposé over de samenstelling van de
houtconstructie van gebintwerk en kap en de maatregelen die men diende te nemen
om verzakking te voorkomen99), schreef Uilkema hier bijvoorbeeld over het
aanbrengen van de dakbedekking:
‘..Nadat de oplangers hun plaats hebben ingenomen, worden aan den onderkant,
op regelmatige wijze tusschen de gordingen verdeeld en op afstanden van ongeveer
0.32 M., “binnenlatten” gespijkerd. Deze vormen te zamen het bed, waarop de
rietdekker, van den muurplaat af beginnende, in de tusschenruimten der oplangers
een laag “lyktek” (dunne rietlaag onder de dakpannen) aanbrengt, wier dikte
overeenkomt met den diameter dier sparren. Hij vleit de halm met het topeind naar
boven, wat ook geschiedt bij de veel dikkere rietlaag, die op vele schuren het eenige
dek vormt. (Een dergelijke schuur heet “tekskûrre”; de hier beschreven stjelp heeft
een “panskûrre”. Een tekskûrre heeft geen lyktek, dus geen binnenlatten. Over de
oplangers worden daar “reidlatten” gespijkerd, overeenkomende met de panlatten.
Op de rietlatten wordt van beneden af het riet gelegd, met het topeind naar boven,
voor het afwateren, ter dikte van ± 0.25 M. Vroeger werd het met “reap” - strootouw
- aan de latten vastgenaaid, later met geteerd touw, thans geregeld met gegalvaniseerd
99) Een uitgebreid citaat uit dit tekstgedeelte is opgenomen in deel II, bij de bespreking van de
hiervoor door Uilkema als illustratie gebruikte opmeting, KU-340.
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ijzerdraad.) Zoodra een strook “gestopt” is, bevestigt de dekker dwars over de
oplangers horizontaal liggende “panlatten” op te voren duidelijk door den timmerman
aangegeven punten. Deze latten, wier middens
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hier een afstand bezitten van 0.29 M. (in verband met de afmeting der pannen) houden
het riet op zijn plaats en dienen als steunpunt voor de nokken der dakpannen. Na
den rietdekker treden opnieuw de timmerlieden op, thans als pannenleggers. Zij
zorgen de tegenover elkaar staande dakzijden van beneden af en over de geheele
lengte gelijktijdig te beleggen, om het evenwicht van het bouwwerk niet in gevaar te
brengen. Het is gebeurd dat een bijna afgebouwde schuur kapseisde, wijl bij het
bepannen eerst één zijde werd afgewerkt en de tegenligster haar beurt moest
afwachten. Die kwam, toen het gansche samenstel ten tweeden male overeind was
gezet..’.
Hoofdstuk 2, dat getiteld is ‘Veranderingen door het Friesche huis in de laatste
eeuwen ondergaan’, behandelt de ontwikkelingen in de zuivelbereiding. Uilkema
ging daarbij allereerst in op de oorzaken van de grote veranderingen die zich hierin
recentelijk, tegen het einde van de 19e eeuw, hadden voorgedaan en hun invloed op
de indeling van de boerderijen: ‘..Het einde der 19e eeuw is getuige geweest van een
verandering in het boerenbedrijf, die meer dan bloot economische gevolgen heeft
gehad. Het was de tijd, waarin de fabriekmatige verwerking der melk de oude manier
van zuivelbereiding verdrong. (...) Deze evolutie, die in de geschiedenis van het
boerenbedrijf wellicht haar weerga niet vindt, heeft met één slag karnlokaal en
melkkelder overbodig gemaakt..’.
Deze recente ontwikkelingen werden door hem vervolgens gebruikt als inleiding
op de vraag welke andere bedrijfskundige wijzigingen op het gebied van de
zuivelbereiding in een verder verleden van invloed konden zijn geweest op de oudere
boerderijbouw. Vanaf de meest recente situatie redeneerde hij daarvoor stap voor
stap terug in de tijd, waarbij de theorieën uit 1916 deels werden uitgediept, deels
bijgesteld, aan de hand van zowel archivalia als voorbeelden uit de praktijk. Zo ging
hij hier onder meer nader in op de herkomst van bepaalde zuivelbereidingsruimten
in de boerderij, de zomerwoning en het karnhuis, waarover ook in 1916 al een korte
uiteenzetting was gegeven in de uitgave Het Friesche boerenhuis. Indertijd was
Uilkema tot de conclusie gekomen dat deze beide vertrekken ooit één geheel moesten
hebben gevormd met de koestal.

Tekening KU-169, vervaardigd op basis van afbeelding in artikel uit 1807 door H.W. van der Kolk

Op deze gedachtengang bouwde hij in het typoscript verder door, waarbij om te
beginnen aandacht werd besteed aan de vroeg 19e-eeuwse situatie. Een afbeelding
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van de ‘ideale’ veeteeltboerderij uit die periode was te vinden op een tekening in het
Magazijn van Vaderlandschen Landbouw uit 1807100). Uilkema

100) Van der KOLK, Beschrijving van een Vee-Boereplaats (1807), p. 156. Deze tekening werd
later opgenomen in de collectie boerderijtekeningen van het Kabinet van Landbouw, ofwel
de collectie Kops. Zie hiervoor ook: HEKKER en Van der POEL, De Nederlandse boerderij
in het begin van de 19de eeuw (1989), p. 57-58 en 112. De betreffende tekening werd door
Uilkema als KU-169 in zijn documentatiebestand opgenomen.
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nam deze afbeelding op in zijn tekst en ging daarbij zeer uitgebreid in op de
bijbehorende beschrijving door H.W. van der Kolk. Aan de hand van dit materiaal
schetste hij een uitvoerig en uitermate levendig beeld van de Friese boerderij uit het
begin van de 19e eeuw, waarbij hij vooral nader inging op de ruimten waar de
zuivelproduktie plaats vond. De zomerwoning, waar de kaasketel stond, bevond zich
toen algemeen in het aan de schuur grenzende deel van het voorhuis, de ‘hals’ van
de kophalsrompboerderij. Uilkema stelde nu dat deze ruimte zich in de daaraan
voorafgaande situatie op een andere plaats moest hebben bevonden, en wel in het
bedrijfsgedeelte, aan het einde van de stal. Voor de bewijsvoering maakte hij een
ruim gebruik van archivalia101) waaruit de vroegere situatie zich eenvoudig zou laten
reconstrueren. Vooral op een tekening van J. Stellingwerf uit 1723 kwam de aldus
beschreven plaats van de zomerwoning duidelijk uit. Maar ook déze indeling zou
volgens Uilkema nog niet de oorspronkelijke zijn geweest. In het volgende hoofdstuk
zou dan ook, bij de bespreking van de Friese boerderij in de 17e eeuw, op deze
kwestie verder worden ingegaan.

Tekening door J. Stellingwerf uit 1723; de zomerwoning bevindt zich aan de achterzijde van de schuur
en is herkenbaar aan het topgeveltje

In dit derde hoofdstuk, ‘De Friesche boerderij in den 17e eeuw’, behandelde
Uilkema de veranderingen die de boerderij in de weidestreken tussen de 17e en de
19e eeuw zou hebben doorgemaakt. Dit deed hij onder andere aan de hand van de
ook in zijn vroegere publikaties centraal staande boerderij uit het Laagland onder
Wartena. Bij zijn reconstructie van de diverse bouwfasen kon hij ditmaal echter nog
iets verder in de tijd terug gaan dan in het boekje uit 1916 was gebeurd. Een hernieuwd
bouwhistorisch onderzoek102) had hier tot verrassende nieuwe ontdekkingen geleid.
In ‘Het Friesche boerenhuis’ was
101) Uilkema noemde hierbij de volgende bronnen: tekening van boerderij Scheltema te Boxum,
door J. Stellingwerf, 1723 (Friesch Genootschap); tekening van boerderij Ringia-state te
Blessuum, door J. Stellingwerf, 1723 (Friesch Genootschap); Atlas van Schotanus (herduk
in Atlas van Halma, 1718), kaart 21; Floreencohier 1718; Koopacte 1775, Menaldumadeel,
J 3 fol. 45 v.
102) Dezelfde boerderij werd door Uilkema opnieuw onderzocht en als KU-161 opgemeten in
1923. Op basis van dit uitgebreidere bouwhistorisch onderzoek werd een nieuwe serie
reconstructietekeningen gemaakt, die bewaard is gebleven onder de nummers KU-161A,
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de oudste vorm van deze boerderij beschreven als een langhuis met grote uitgebouwde
melkkelder en dwars aangebouwde jongveestal103). De bijbehorende
reconstructietekening zou de situatie rond 1700 laten zien. Nadere inspectie had
echter bouwsporen aan het licht gebracht die eerder over het hoofd waren gezien en
die erop wezen dat ook de uitgebouwde jongveestal hier een latere toevoeging moest
zijn geweest. Ook de melkkelder zou in dit stadium veel kleiner zijn geweest. De
conclusie luidde dat ook de fase die indertijd, in 1916, als oudste situatie was
beschouwd nog weer door een andere was voorafgegaan: ‘..Nadat de studie der
Amelandsche en Zevenwoldsche boerderijen dieper inzicht had gebracht in het
bouwprincipe van het vroegere Friesche huis, rees eenige jaren na de ontdekking
van het onderhavige object de onderstelling, dat het lyts bûthus (jongveestal) (...) óf
naderhand aan het hoofdgebouw was verbonden, óf in later tijd was bijgebouwd.
Een nieuw onderzoek van het gebouw voerde tot de ontdekking van twee
dichtgemetselde vensteropeningen (x) en het onderkennen van twee perioden in de
kapconstructie der zolderlooze molkenkaemer (melkkelder, eigenlijk melkkamer).
Het jongste deel hiervan moest, ook volgens het op eigen aanschouwing gegrond
oordeel van een vakkundig dorpstimmerman, ruim honderd jaren geleden zijn
aangebracht en bevond zich in het van de tsjernherne (karnhoek) afgewende einde.
Het roomlokaal was alzoo te eeniger tijd vergroot en het getal melkkoeien kon dus
in de 18e eeuw kleiner zijn geweest, zoodat het great bûthus (koestal) destijds ook
jongvee bevatte. Deze onderstelling werd tot feit gemaakt door de vensters (x), die
bewezen, dat de scheidsmuur tusschen beide stalgebouwen voorheen een buitenmuur
was. Er bestond dus recht tot reconstructie van het oorspronkelijke plan in den vorm
van fig. 161 B. De mogelijkheid, dit ook in bijzonderheden met bevredigende
nauwkeurigheid te doen, was het gevolg der omstandigheid, dat deze pleats (boerderij)
gedurende drie geslachten door dezelfde familie was bewoond, die het huis behoudens
overgeleverde geringe veranderingen, in den toestand had bewaard, waarin het was
aanvaard..’.
Dit alles leidde ertoe dat bij deze boerderij nu drie in plaats van twee bouwfasen
konden worden onderscheiden, waarbij het oudste stadium slechts bestond uit een
langgerekt woonstalhuis met zijdelings uitgebouwde maar kleinere melkkelder en
een kleine zomerwoning achter in de stal.

KU-161B. Tekening KU-162 betreft een doorsnede over het oude stalgebouw, die ook al
werd gepubliceerd in 1916.
103) Het Friesche boerenhuis, Fig. V, p. 18.
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Een vergelijking van de twee door Uilkema ontdekte Oudfriese langhuizen (schaal 1:400):
Boven: staldoorsnede
Links: tweede reconstructie (KU-161B) van langhuis in het Laagland onder Wartena (schaal 1:400);
de bij de eerder afgebeelde tekening KU-161A nog aanwezige haakse jongveestal is hier weggelaten
en de uitgebouwde melkkelder is ingekort
Rechts: het in 1915 afgebroken boerderijtje ‘Rietstra’ te Grouw (KU-163)

Een vergelijkbare situatie was door Uilkema in het begin van zijn Friese onderzoek
al eens vastgelegd bij een ander oud langhuis, het boerderijtje ‘Rietstra’ uit Grouw
(KU-163). Dit gebouw kon echter niet meer aan een nieuw onderzoek worden
onderworpen, omdat het in 1915 was afgebroken. Een hernieuwde bestudering van
de destijds verzamelde gegevens en een vergelijking daarvan met de laatste
reconstructie van de boerderij onder Wartena toonde echter
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aan dat deze beide woonstalhuizen toch niet op álle punten overeenkwamen104): ‘..Wel
bestaat er verschil in constructie: bij Wartena bezit de molkenkeamer (melkkelder)
een afzonderlijk dak, zoodat haar nok een rechten hoek vormt met die van keamer
(woonkamer), tsjernherne (karnhoek) en bûthus (stal); bij Rietstra (Grouw) is ze
geplaatst onder een “afleeg” of “uutleeg”105) van het dak der keamer en hier loopt
haar lange as dus evenwijdig aan die van het geheele bouwwerk. De eerste vorm
kan als “uitgebouwde”, de andere als “aangebouwde” molkenkeamer worden
aangeduid. Dàn vormt de groote nok van plan Wartena een doorloopende, ter hoogte
der tsjernherne naar achteren hellende lijn - vgl. afb. -, terwijl die van Rietstra
gebroken is: de daken over kamer, karnlokaal en koehuis dalen trapsgewijs af. (...)
Ten derde is slechts de keamer van het laatste huis (Grouw) van een zolder voorzien;
in het eerste (Wartena) is niet alleen dit vertrek, maar ook de tsjernherne overzolderd.
(...) In de vierde plaats heeft dit koehuis tot de afbraak zijn oude, weinig hooge
standplaatsen van ± 0.40 M. boven den bodem der groep bewaard106). Dat ten slotte
deze pleats in verband met haar geringere grootte een vier- en geen zesroeden berg
bezit, moge vermeldenswaard zijn, maar vormt geen wezenlijk verschil..’.

104) In dit citaat zijn, waar nodig, Uilkema's verwijzingen naar boerderijen en plattegronden
(veelal in de vorm van volgnummers van afbeeldingen en daarom in de huidige context
onbegrijpelijk) vervangen door de werkelijke nummers van de betreffende opmetingen of
door geografische aanduidingen. Een enkele maal zijn deze laatste ook tussen haakjes (en
niet-gecursiveerd) toegevoegd.
105) Noot Uilkema: “..Een aflegering van een dak is een voortzetting daarvan naar beneden onder
een geringere helling dan het bovenste deel. De buitenmuur komt dus verder naar buiten en
de ruimte in het gebouw wordt vergroot..”.
106) Noot Uilkema: “..Vergeleken met den toestand in de modelhoeve tijdens het begin der 19e
eeuw (Kops) zijn dus de stallen in het bûthus van het oude Rietstra eer laag, dan hoog. Dit
is een indirect bewijs van den hoogen ouderdom der laatste. Overigens vernam ik reeds in
mijn jeugd van mijn vader, dat de algemeen gehuldigde meening omtrent de buitensporige
en gevaarlijke hoogte der “ouderwetsche” stallen - die steeds 0.70 tot 0.80 M. boven den
bodem der groep zou zijn geweest - ten eenenmale onjuist is. Dit wordt trouwens bewezen
door het feit, dat in het laatst der 19e eeuw meerdere koeien op deze hooge standplaatsen
zijn verongelukt en vele ernstig gekwetst. Voorbeelden hiervan zijn bekend. De waarheid in
deze zaak is, dat in verband met het verschijnen van hollandsche en later van buitenlandsche
veehandelaars in de friesche boerderijen, de standplaatsen hier sedert het midden der vorige
eeuw overal opgehoogd zijn. Dit had ten doel de koeien en vooral hare uiers reusachtig te
doen lijken en daardoor een hoogeren prijs te kunnen ontvangen. Sommige boeren lieten
ten overvloede een tweeden zolder onder de koehuisbalken aanbrengen: de dieren waren nu
zóó groot, dat ze met hun rug tot den zolder reikten. Inderdaad lieten sommige kooplieden
door het aldus verwekte effect zich zog herhaaldelijk misleiden, dat hun ten slotte slechts
“de (maat-)stok” overbleef..’.
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Bij de boerderij uit het Laagland onder Wartena (KU-161) was de melkkelder zijdelings uitgebouwd
en voorzien van een afzonderlijk dak; bij Rietstra (KU-163) bevond deze zich onder het laag aflopende
dak van het voorhuis

De in dit citaat genoemde, op één hoogte doorlopende nok van de boerderij uit
Wartena werd door Uilkema al vroeg beschouwd als een zeer oud kenmerk van het
Friese huistype; in een brief aan Van Blom uit 1917 was dit aspect al uitgebreid aan
de orde geweest: ‘..een zeer oud kenmerk van dat huis, dat ook bij Rietstra niet
aanwezig was en dat ook dr. Joost Halbertsma blijkens zijnen beschrijving van het
vroegere huis der Friesche boeren niet meer kende, namelijk het rechtdoorloopen
van de nok over kamer, tsjernherne en bûthus, kon wel eens wijzen op afwezigheid
van de brandmuur..’107). De driedelige daklijn van ‘Rietstra’, zo beweerde Uilkema
nu, zou heel goed kunnen dateren van een verbouwing rond 1800, waarbij ook de
oorspronkelijke rietdekking was vervangen.
Een ander belangrijk verschil tussen de beide door hem ontdekte woonstalhuizen

De doorlopende nok over voorhuis en karnruimte (en stal) van de boerderij uit het Laagland onder
Wartena (KU-161)

had Uilkema in 1916 al aangegeven in zijn toenmalige reconstructie van boerderij
‘Rietstra’. Daarbij had hij namelijk, anders dan bij Wartena, de kaasketel niet in de
zomerwoning getekend maar midden op de stalvloer108). De sporen van een dergelijke
situatie had hij nog in werkelijkheid aangetroffen bij een boerderij uit Nes (KU-164)
en hij vermoedde dat deze situatie een zeer vroege fase vertegenwoordigde. Hij
schreef hierover indertijd onder meer:
‘..Verder wees Dijkema mij de door rook bruin geworden en vrij gave
koehuisbalken ter plaatse waar vroeger zich de kaasketel bevond. Daar werd oudtijds
in

107) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6/9-12-1917.
108) Het Friesche boerenhuis, Fig. VIII, p. 26.
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Plattegrond KU-164, van boerderij te Nes, een voormalig langhuis (schaal 1:400)

den zomer op den stalvloer een oventje gemetseld, waarop deze ketel kwam te staan.
De rook van het takkenvuur kon dan door de geopende huiskist naar buiten treden.
De koehuisbalken waren hier uitstekend geconserveerd, zeer in tegenstelling met die
in het verdere gedeelte van den stal, gelijk jaren geleden bij een reparatie bleek.
Deze en verdere mededeelingen van den heer Dijkema bevestigen volkomen de
waarheid der (...) opvatting, dat de Oud-Friesche greidboerderij, zooals zij in haar
laatsten vertegenwoordiger te Wartena tot ons gekomen is, zelve reeds in dien vorm
een evolutieproces doorloopen had. Te Wartena stond immers de kaasketel reeds in
de zomerwoning naast den haard. Ook in een later te noemen huizinge - Bennema was dit het geval, of juister, daar stond hij voor de eene helft in de zomerwoning,
voor de andere op de naaste veestandplaats, zoodat zijnen verwijdering gedurende
den winter niet noodzakelijk was. (...) We moeten aannemen, dat vroeger het karnen
en de kaasmakerij beiden in den rundveestal geschiedden: het overbrengen van den
kaasketel naar de zomerwoning en de afscheiding der “tsjernherne” (karnhoek) van
den stal is dus in het algemeen nog aan den bouw der blokschuur voorafgegaan. Er
is dus een tijd geweest, waarin de Oud-Friesche greidboerderij slechts vier
afdeelingen kende: woonkamer, melkkelder, koestal en zomerwoning..’109)
In 1916 was het hier nog gegaan om een op één enkele vondst berustende
veronderstelling, maar thans had hij voldoende bewijsmateriaal verzameld om met
stelligheid te kunnen beweren dat de kaasketel oorspronkelijk op de stalvloer stond
en pas in een later stadium werd overgebracht naar de zomerwoning:
‘..In deze periode (rond 1800) was nog hier en daar de kaasketel midden in het
bûthus (stal) geplaatst. Bij enkele al dan niet verbouwde exemplaren van dit toen
reeds uitstervende hoevetype had zich - wetmatig verschijnsel - het vorige stadium
gehandhaafd, waarin hij op den koehuisvloer stond. Dat deze toestand eenmaal regel
was, wordt bewezen door een straks te behandelen boerderij te Nes (Utingeradeel),
waar voorheen elk jaar weer, nà het uitlaten van het vee, de kaasketel op een versch
gemetselden oven werd geplaatst, vlak onder de huiskist, die voornamelijk tot
rookafvoer diende en daarom vaak als “riikkist” (rookkist) werd aangeduid110). Nog
109) Het Friesche boerenhuis, p. 35-36.
110) Van der MOLEN, Het boerenhuis in Westerlauwersch Friesland (1940), p. 8, zou het woord
‘riikkist’ nog verklaren als herinnering aan het ‘los hoes’ stadium van het Friese huis.
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leeft in de omgeving van Joure sporadisch de heugenis van dit woord. Dáár, in het
dorpje Broek, bevonden zich tot na 1800 drie huizen van het oude type waar de
kaasketel des zomers op de “bûthusflier” (stalvloer) werd gestookt. Thans moet
duidelijk zijn, waarom men in het plan van Rietstra dit apparaat niet in de lang
verdwenen zomerwoning vindt. Deze toestand heeft ook dáár ontegenzeggelijk bestaan
en is in het algemeen voorafgegaan aan dien, welke door fig. 161b (Wartena) wordt
weergegeven..’.
Dit alles, hoe interessant ook, bevatte echter nog geen wezenlijk nieuwe gegevens
ten opzichte van de theorieën uit 1916. Wat wèl een echte vernieuwing betekende
was dat Uilkema vervolgens stelde dat ook ditboerderijtje ‘Rietstra’ (KU-163), dat
tot dan toe als de meest eenvoudige vorm van het Friese huis was behandeld, op zich
óók alweer een latere fase vertegenwoordigde. Het bevatte immers al een uitgebouwde
oproomruimte voor de melk en een afzonderlijke zomerwoning. Al in 1916 had hij
in een noot blijk gegeven van de nodige twijfels over de ouderdom van die laatste
ruimte: ‘..Ik vermoed, dat in den oertoestand de zomerwoning eveneens ontbrak..’111)
De plaats voor bewaring en oproming van de melk had hij zich toen echter steeds
als een van oorsprong afgescheiden ruimte gedacht. Zo had hij over de rundveestal
onder meer opgemerkt: ‘..dat deze eenmaal niet alleen de veewoning was, maar ook
de plaats, waar de zuivelbereiding in al haar onderdeelen

Uilkema's veel praktischer verklaring dat het hier alleen om rookafvoer voor het vuur onder
de kaasketel ging moet hier echter de juiste zijn.
111) Het Friesche boerenhuis, p. 36. Van der MOLEN, Verwante greidboerderijen aan weerszijden
der Zuiderzee (1939), dl. II, betwijfelde of dit laatste juist is, door het primitieve karakter
van dit wonen in het bedrijfsgedeelte.
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werd uitgeoefend, met uitzondering dan van de oprooming..’112). In het typoscript

Gedeelte van de in het nevenstaande citaat besproken landmeterskaart met boerderij Klein Roorda te
Warga (Afb. 354)

zou hij thans echter stellen dat zowel melkkelder als zomerwoning in een nog vroeger
stadium naar alle waarschijnlijkheid niet als afzonderlijke ruimten voorkwamen,
maar een integraal onderdeel moesten hebben uitgemaakt van het achterhuis ofwel
de koestal. Tot deze nieuwe opvatting was Uilkema vooral gekomen door zijn recente
archiefonderzoek. Daarbij had hij namelijk tot zijn verbazing moeten constateren
dat enkele vrij gedetailleerde afbeeldingen op landmeterskaarten geen aan- of
uitgebouwde melkkelder te zien gaven:
‘..In den nazomer van 1710, slechts luttele maanden vóór de meiboom rees op de
naald van het Laaglandsche huis (Wartena) verschenen in haar omgeving de
landmeters Buwes uit Dronrijp, ter opmeting van twee boerenplaatsen te Warga.
Afb. 354113) en 353114) toonen de daarbij behoorende gebouwen, waarvan het eerste
met onovertrefbare duidelijkheid de ruime, haaks uitgebouwde, en van een schoorsteen
voorziene en met pannen gedekte zomerwoning demonstreert. Bij het andere heeft
deze waarschijnlijk haar front aan het einde van het koehuis, hetgeen zou af te leiden
112) Het Friesche boerenhuis, p. 43.
113) Noot Uilkema: “..Gedeelte (2,5 maal vergroot) van een kaart uit het archief Beyma thoe
Kingma, eerste afdeeling VIII - 16; Rijksarchief Leeuwarden. De kaart stelt voor “Klein
Roorda Saate tot Warrega”. Ze is in 1711 geteekend door de landmeters B. Buwes en F.
Buwes te Dronrijp. De plaats is groot 64-1-2-1-2, en bestaat geheel uit grasland. Het huis
ligt ten westen van en in de onmiddellijke nabijheid van het dorp Warga. Op Schotanus'
kaart van Idaarderadeel komt het voor als de boerderij naast en rechts van Groot Palma,
doch is daar onbenoemd. Klein Roorda is thans verdwenen en het vroegere Groot Palma
heet nu Nieuw Roorda, in den volksmond nog Palma..”.
114) Noot Uilkema: “..Gedeelte (1,75 maal vergroot) van een kaart uit het archief Beyma thoe
Kingma, als boven. Deze kaart is van dezelfde landmeters als die, waarvan afb. 354 een deel
vormt en eveneens in 1711 vervaardigd. Ze stelt voor “Nania Sate tot Warrega”, welke
plaats groot is bevonden 68-2-9-4-9, en gegeven het peil der landerijen, uit den aard der
zaak een graslandbedrijf vormt. Een groot deel der eerste zijn gelegen in Het Laagland. Het
erf, dat op de afbeelding voorkomt (en aanmerkelijk veranderd onder denzelfden naam Nania
een halven kilometer ten oosten van Warga op blad 11 der topografische kaart te vinden is),
vormt een typisch voorbeeld der oude hiemingen in dit gebied. De “opvaart naar het
hornleger” dringt door tot de berg en is aan het einde trechtervormig verbreed om de praam,
waarmee het hooi wordt aangevoerd, na het ledigen te kunnen “zwaaien”, zoodat deze met
den steven naar voren opnieuw kan uitvaren..”.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

zijn uit den steilen achtergevel. Maar in hooge mate verrassend is, dat beide huizen
met zekerheid bewijzen, dat een molkenkeamer (melkkelder) in den vorm, dien we
uit plans 161b (Wartena) en 163 (Grouw) leerden kennen, destijds niet behoorde tot
de onderdeelen dezer hoeven. Een nauwkeurige beschouwing der teekeningen brengt
dit klaar aan den dag. Op afb. 354 keert Klein Roorda, wier lengteas
Zuidwest-Noordoost is gericht, de zichtbare lange zijde naar het Noordwesten. Aan
deze zijde van het huis moet dus naar ons begrip zich een oproomkamer bevinden;
op de smalle strook gronds daartegenover, tusschen

Gedeelte van de in het nevenstaande citaat besproken landmeterskaart met boerderij Nania te Warga
(Afb. 353)

bermsloot (...) en keamer (woonkamer), zou trouwens geen plaats voor haar zijn, al
ware dit deel van het erf niet met boomen bezet. Maar wij vinden haar niet.
Onaannemelijk is dat zij met de woonkamer onder hetzelfde dak ligt besloten, wijl
de smalle gevel met twee ramen, die op het gekleurde origineel beter waarneembaar
zijn, zulks niet veroorlooft. Slechts één mogelijkheid rest: als hier een molkenkeamer
bestaat, is zij tusschen woon- en koehuis gelegen en vormt haar dak één geheel met
dat der laatste afdeeling. Want in aan- noch uitgebouwden vorm is haar aanwezigheid
tegen de daarvoor in aanmerking komende flank van het gebouw te constateeren.
Thans het oude Nania. Dit huis - zie afb. 353 - is met zijn zichtbare lange zijde
naar het Zuidoosten gekeerd en een molkenkeamer dient derhalve aan den
tegenovergestelden kant te worden gezocht, waar de berg zich bevindt. Inderdaad
zijn in den voor het oog staanden koemuur over de geheele lengte slechts ovale
koevensters bemerkbaar, die reeds elke mogelijkheid buitensluiten haar aanwezigheid
achter dien muur te onderstellen. Maar aan de zijde der berg is geen spoor van een
tegen het hoofdgebouw geplaatste afdeeling te bespeuren, hoewel het huis in
vogelvlucht is getekend. En evenmin als de andere geeft deze schets eenig recht een
voldoende groot voor oprooming bestemd lokaal onder het dak der keamer mogelijk
te achten. Het blijkt dat een nauwlettende beschouwing van het huis
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Gedeelte van de in het nevenstaande citaat besproken 17e-eeuwse landmeterskaart met boerderij te
Wolsum (Afb. 151)

Nania tot eenzelfde eindoordeel voert als bij Klein Roorda: de 18e-eeuwsche
molkenkeamer ontbreekt. Deze waarneming is van groote beteekenis voor de kennis
van het vroegere huis in de weidestreken. Haar juistheid wordt bevestigd door afb.
151115) en 146116). De eerste is de uitbeelding van een uit het noorden geziene 17e
eeuwsche pleats te Wolsum; de andere, hoewel jonger, geeft het grondplan van twee
(destijds oude) huizen ten noorden van Haskerdijken. Moge de perspectivische
teekening op afb. 151 niet geheel overtuigend zijn, de projecties der volmaakt
overeenkomstige gebouwen op no. 146 zijn dat wel: geen spoor van een aan- of
uitgebouwde molkenkeamer valt hier te bespeuren. Op de veel jongere afb. 145117)
daarentegen is deze zonder moeite aan te wijzen. (...) In verband met deze gegevens
rijst de vraag of in de oudste huizen de behandelde afdeeling wellicht een - zij het
afgescheiden - onderdeel vormde van het bûthus (stal). En aan deze vraag knoopt
zich oogenblikkelijk een tweede vast: kan de bouw der groote, tegen het huis
geplaatste oproomlokalen ook het gevolg zijn geweest van de invoering van den
karnmolen in het bedrijf?..’.
Een poging deze door hem zelf opgeworpen vraag naar de oorspronkelijke

115) Noot Uilkema: “..Gedeelte van “Kaart van een sate lands, gelegen onder den dorpe Wolsum
1652” (2 × vergroot). Oud archief Sminia, Friesch Genootschap. De plaats is groot
63-10-10-7-0. De kaart is ongekleurd. Wolsum ligt ± 5 K.M. ten Z.O. van Bolsward, in de
weidestreek der klei..”.
116) Noot Uilkema: “..Gedeelte van een kaart uit de 17e eeuw “De Smallingen tusschen de Greven
en het Monnikerak bewesten Haskerdijken”. (2 × vergroot). Een tweede opschrift luidt:
“Oude Caert tusschen 't deel en de greven”, Friesch Genootschap. (...) De landerijen op de
kaart liggen in het waterrijke laagveengebied. Men vindt de huizen van afb. 146 op Schotanus'
atlas te Haskerland bij het punt waar de Greven en 't Deel elkaar ontmoeten..”.
117) Noot Uilkema: “..Gedeelte (2 × vergroot) van een kaart door den landmeter S. IJpma 1805.
Friesch Genootschap, portefeuille Baarderadeel. Ongetwijfeld had deze boerderij tijdens
het teekenen der kaart reeds vele jaren bestaan en dateert zij uit denzelfden tijd als die uit
het Laagland (Wartena). Men houde in het oog, dat Baard, het dorp op de reproductie,
gelegen is in de vruchtbare kleiweidestreek. De pleats is groot 59-9-17-84. Het bijschrift der
kaart vermeldt o.a.: “a is het Horenleger, b is de tuin, c een akker op de terp”. Verder: “Het
huis en hooiberg van deze zathe is naar zijn grondvlakte afgemeeten en op kaart gebragt..”.
Kerk en toren staan direct rechts van letter b. De beide andere boerderijen bij het dorp zijn
van het latere type en toonen een haakschen vorm; zie geheel rechts. Het bijschrift geeft ze
aan als “boerehuis”. Al de andere gebouwen zijn aangeduid door een vierzijdige figuur, die
een “burgershuis” beteekent..”.
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Gedeelte van de in het voorgaande citaat besproken landmeterskaart uit Haskerdijken (Afb. 146)

plaats van de melkbewaarruimte te beantwoorden deed Uilkema aan het einde van
dit derde hoofdstuk, bij de bespreking van een eerst kort tevoren door hem ontdekte
boerderij, die hem, naar zijn zeggen, de sleutel in handen had gegeven voor de
oplossing van het probleem. Het object in kwestie was een kleine, sterk verbouwde
boerderij uit Lekkum (KU-359), die ook later nog verscheidene malen de aandacht
zou trekken van andere boerderij-onderzoekers118). Uilkema beschreef zijn persoonlijke
indrukken hier als volgt:
‘..De oplossing van het raadsel der vroegere plaats van de molkenkeamer
(melkkelder) vinden we in een huis bij Leeuwarden. De omstandigheid, dat de pleats
(hoeve), waarvan het deel uitmaakte, lang geleden is “uit elkaar gegaan”, d.i. in
afzonderlijke perceelen verkocht, heeft dit uit 1643 dateerende gebouw voor

Gedeelte van de in het voorgaande citaat besproken landmeterskaart van het dorp Baard (Afb. 145)

ondergang behoed en tevens voor grondige planwijziging. Door huring van losse
landerijen, gepaard met gebrek aan middelen voor vernieuwing, is het door de
opeenvolgende bewoners als bedrijfsgebouw in stand gehouden. De evolutie van
drie eeuwen is hier op uiterst zeldzame wijze in één object vereenigd en bewaard.
Het werd (...) ontdekt, toen het onderzoek genoegzaam was gevorderd om aan dit
huis zijn juiste beteekenis te kunnen toekennen (...) De oude molkenkelder (...) ligt
aan den zuidkant van het gebouw, heeft een vloer ter diepte van ruim een voet, en is
overdekt door een naar de zijde van het bûthus (stal) niet-afgesloten

118) Opmeting KU-359. Deze boerderij werd later ook door andere onderzoekers bestudeerd:
zowel Van der MOLEN, Het Friesche boerenhuis (1942), p. 49, als HEKKER, De
ontwikkeling (1957), p. 229, noemden deze boerderij als een uit bouwhistorisch oogpunt
belangrijk object. Het gebouw werd na Uilkema's documentatie nog enkele malen opgemeten,
onder andere door het Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB 262) in 1948, en door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RMZ 47) in 1967. De resultaten van het
RMZ-onderzoek werden tevens vastgelegd in een beknopte publikatie uitgegeven door de
Stichting Historisch Boerderij-onderzoek: BERENDS, Een merkwaardige Friese boerderij
bij Lekkum (1978).
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Opmeting KU-359, met plattegrond en foto van sterk verbouwde oude boerderij te Lekkum (schaal
1:400)

lage zoldering, waarop zich nog steeds een slaapplaats voor den knecht bevindt. Niet
alleen bewijst de inrichting van dit gebouw, dat de afdeeling voor oprooming en
bewaring der melk zich oorspronkelijk in het bûthus bevond, maar ook, dat nog
tijdens de 17e eeuw in de best gecultiveerde deelen der provincie geen rekening werd
gehouden met den later trouw gevolgden regel, die haar plaats aan den noordkant
voorschreef. (...) Het naderhand opnieuw in gebruik neemen van den oorspronkelijken
kelder wordt verklaard door de reeds vermelde omstandigheid, dat de pleats haar
landerijen verloor en het sedert dien tijd in dit huis gevestigde kleine
veehoudersbedrijf, als vele andere in steedsche omgeving, zijn melk geregeld voor
consumptie afzette, zoodat slechts het onverkochte deel werd verwerkt. Zoo kon hier
tot de komst der zuivelfabrieken, die ook deze bedrijfsvorm aantastten, de oude
handkarnmolen met wiel en “wiegge” op den zolder der tsjernherne (karnhoek)
blijven bestaan en was de omvangrijke, door paardenkracht bewogen machinerie
met ringvormig karnpad in dit huis overbodig. Uit de hier gedane waarneemingen
volgt, dat de invoering van dit laatste werktuig, dat uit den aard der zaak in groote
bedrijven het eerst verscheen, gepaard moest gaan met een grondige planverandering
van het vroegere greidboershuis. Het karnpad, dat 16 tot 22 M.2 der binnenstijlsche
vloeroppervlakte opeischte, dreef de “simmerwent” (zomerwoning) naar het einde
van het bûthus en de molkenkelder naar de flank der woning. Als gevolg van den
door de eerste meegebrachten schoorsteen trok dit vertrek op zijn beurt den kaasketel
tot zich. Hiermee was het lot der huiskisten bezegeld, die slechts in rudimentairen
vorm en nimmer op de oorspronkelijke plaats in de naald, nog een enkele maal
worden aangetroffen. Dit alles is toereikend tot verkrijgen van het inzicht, dat de
schuurlooze hoeve uit 1700 te Wartena slechts een hoog ontwikkelde nevenvorm van
het 17e eeuwsche boerenhuis der weidestreek vertegenwoordigt..’.
Resumerend blijkt dus dat Uilkema door zijn aanvullend onderzoek tot het volgende
beeld was gekomen van de ontwikkeling van de werkruimten in het Friese
veeteeltbedrijf:
In eerste opzet zou het aan de woning grenzende gedeelte van het achterhuis hebben
gediend voor de zuivelbereiding. Deze ruimte stond in dit stadium nog geheel in
open verbinding met de stal en zou daarvan pas veel later zijn afgescheiden. Hier
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werd de melk bewaard en verwerkt, met handkracht gekarnd of tot kaas gemaakt.
De kaasketel stond daarbij op een tijdelijke stookplaats op de stalgang onder de
huiskist. Ook het dagelijks leven zou zich in de zomer hoofdzakelijk rond deze ruimte
hebben afgespeeld, een functie die later door de zomerwoning zou worden
overgenomen. In verband met de toeneming van de melkproduktie zou tegen het
einde van de 17e eeuw een nieuwe uitvinding zijn geïntroduceerd die het mogelijk
maakte grotere hoeveelheden melk te verwerken: de door paardekracht aangedreven
karnmolen. Deze werd gesitueerd in de vanouds voor de zuivelbereiding bestemde
open ruimte tussen woning en stal, waar ook de handkarn had gestaan. De karnmolen
nam daar echter zoveel plaats in dat voor de andere functies een nieuwe behuizing
moest worden gezocht. De zomerwoning werd verplaatst naar het einde van de stal
en een ruimte voor de bewaring en oproming van de melk werd gevonden opzij van
het woonhuis. Deze melkkamer of kelder kwam dan in een zijbeuk te liggen, onder
het daartoe iets opgelichte dak, of in een haakse uitbouw. De vroegste voorbeelden
zouden overigens nog niet speciaal op het noorden geörienteerd zijn geweest, maar
later werd deze melkbewaarruimte meestal aan de koele
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Bij latere, grote boerderijen bevindt zich tussen woongedeelte en koestal meestal een afzonderlijk
travee met werkruimten voor de zuivelbereiding (opmeting KU-155 van boerderij te Tjepperbuurt,
schaal 1:400)

noordzijde van het huis gesitueerd. Deze laatste fase wordt geïllustreerd door het in
1915 afgebroken boerderijtje bij Grouw (KU-163). De zomerwoning, die inmiddels
aan het einde van de stal was komen te liggen had meestal een vaste stookplaats in
verband met de daar verrichte huishoudelijke werkzaamheden. Een logische volgende
stap in deze ontwikkeling was dan ook dat de kaasketel, die voorheen 's zomers op
een tijdelijke stookplaats midden op de stalvloer stond, nu permanent naar de
zomerwoning werd verplaatst. De huiskist in de stal zou daarmee één van zijn
voornaamste functies, namelijk de rookafvoer, zijn kwijtgeraakt en daarom in de
loop der tijd zijn verdwenen. Deze situatie is vastgelegd in Uilkema's laatste
reconstructie van de boerderij uit Wartena (KU-161B). Tenslotte zou, vooral bij
grotere bedrijven, de toegenomen afstand tussen zomerwoning, karn en melkkelder
als onpraktisch zijn ervaren. Als gevolg daarvan zou de zomerwoning opnieuw
worden verplaatst en wel naar de ruimte tussen woning en achterhuis, aansluitend
aan de karnruimte, zoals te zien is op de afbeelding uit het Magazijn van
Vaderlandschen Landbouw, door Uilkema overgenomen in tekening KU-169. Een
verdere uitsplitsing van functies zou uiteindelijk hebben geleid tot het ontstaan van
een geheel afzonderlijk travee met alle zuivelbereidingsruimten zoals spoelkeuken,
karnruimte, etc. tussen woning en schuur.
Uilkema's visie op de ontwikkeling van karnruimte en zomerwoning in het Friese
veeteeltbedrijf was hiermee uitgebreid en goed onderbouwd beschreven. Door het
onvoltooid blijven van zijn werk en het uitblijven van de geplande publikatie bleven
zijn theorieën over dit onderwerp helaas onbekend. Al het latere onderzoek bouwde
daardoor uitsluitend voort op zijn vroege publikaties, die op dit punt veel minder
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gedetailleerd waren. Van het bestaan van het hier behandelde typoscript was men
niet op de hoogte. De door Uilkema in 1916 vastgestelde ontwikkelingsgang van het
Friese veeteeltbedrijf zou door latere onderzoekers zoals Van der Molen119) en
Hekker120) in grote lijnen worden onderschreven en verder uitgewerkt. Geen van hen
zou echter zo gedetailleerd ingaan op de bedrijfskundige achtergronden en het exacte
verloop van de ontwikkeling van de verschillende ruimten voor de zuivelproduktie.
Behalve over de totstandkoming van de zuivelbereidingsruimten kon Uilkema in
1930 ook iets meer zeggen over de bouwgeschiedenis van de grote Friese schuur.
Daarbij stond de vraag centraal in hoeverre de zogenaamde ‘blokschuur’, de rondom
betimmerde hooiberg met vaste kap, een rol had gespeeld bij de totstandkoming van
dit schuurtype. Over het tijdstip van verschijning van de blokschuur zelf, die algemeen
werd en wordt beschouwd als de opvolger van de open kapberg121), had Uilkema zo
zijn eigen ideeën. Aan de hand van landmeterskaarten uit de tweede helft van de 17e
eeuw (een periode waarin het schuurloze woonstalhuis nog overheerste in de Friese
kleistreken) probeerde hij aan te tonen dat een vergelijkbaar soort blokschuur ook
al had bestaan

Blokschuur bij kleine boerderij te Nijemirdum

vóór de komst van de kapbergen. Deze gesloten vorm zou echter tijdelijk zijn
verdrongen door de open bergen. Na de verdwijning van de kapbergen zou de
blokschuur een nieuwe bloeiperiode hebben doorgemaakt èn een ontwikkeling hebben
ondergaan in de richting van de grote Friese schuur:
‘..De naast het hoofdgebouw geplaatste schuur op deze reproducties was bekend
als “blokskûrre”. Dit thans geheel vergeten, maar niettemin authentieke woord was
de naam van een bouwwerk, dat uiterlijk groote overeenkomst toonde met een
Noordhollandsche “dubbele berg” der vóórstolpperiode. Evenmin als deze bevatte
het stallen. (...) Deze vrijstaande schuren nu bezaten blijkens de schetsen der
landmeters óf steil langs de stijlen opgetrokken, óf slechts weinig daarvan verwijderde
hooge hout- of rietwanden. Bestaande buitenstijlruimten waren dus smal en van een
“schuurreed” (deel) in de huidige beteekenis was geen sprake.

119) Van der MOLEN, Het Friesche borenhuis (1942). Daarnaast legde deze auteur zijn ideeën
over de ontwikkeling van de Friese boerderij in de loop der jaren in een groot aantal korte
artikelen vast; zie hiervoor ook het in de bijlagen opgenomen literatuuroverzicht.
120) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 227-233.
121) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 230.
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Links: boerderij met blokschuur te Garijp
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Boerderijen met kapberg en boerderijen met blokschuur op landmeterskaart van Langweer (rond
1700)

De groote inrijdeur bevond zich geregeld in de lange zijde, vóór het kleinste en
middelste der drie samenstellende “fekken” (tasvakken). Dit vak bleef open ter
opeenstapeling van hooi of graan aan weerszijden en - in het laatste geval - met het
oog op den dorscharbeid. Dan werd zijn vloer “telle” genoemd. (...) Vele
waarnemingen doen aanvankelijk als vanzelfsprekend beschouwen, dat de vijzelberg
aan de blokschuur voorafging. Zelfs geheel afgezien van de geschiedenis van het
befaamde huis in Het Laagland (KU-161) wordt deze meening opgedrongen door
alle tot voor kort bekende gegevens. (...) Dat op te voren reeds genoemde kaarten
uit het midden der 17e eeuw in het centrum der Friesche kleistreek geen bergen
worden opgemerkt, zou eer vóór haar juistheid kunnen pleiten, dan omgekeerd, wijl
in vruchtbare landouwen nieuwe vormen het eerst optreden en zich ook het snelst
inburgeren. De vroegere talrijkheid der schuurlooze hoeve122) en haar geleidelijk
verdwijnen schijnen dus deugdelijke gronden te zijn ten gunste der opvatting, dat de
berg voor de blokschuur het veld heeft geruimd. Niet weinig wordt dit denkbeeld
gevoed door de aanwezigheid van tot schuurstijlen gebruikte bergroeden in de
omgeving van Grouw, Akkrum, Haskerdijken, Broek en Oldeouwer (...) Toch verandert
dit niets aan het feit, dat die zoo goed gefundeerd lijkende hypothese bij studie der
bronnen123) onhoudbaar blijkt te zijn. De periode der bergen is in werkelijkheid slechts
een episode geweest in het groote gebeuren. Haar beteekenis neemt af, naarmate
onze gezichtskring wordt verruimd..’.

122) Noot Uilkema: ‘..In de omgeving van Grouw zijn de schuurlooze hoeven (hiermee wordt de
hoeve bedoeld die geen blokschuur, maar een vijzelberg bezat), dus de bergen zeker algemeen
geweest. (...) De volgende hoeven onder behoor van het genoemde dorp bezaten tot het
daarachter vermelde jaar vijzelbergen en geen schuren, volgens een in 1915 uit den mond
van den toen 90-jarigen Jiske Ypes Sytema aldaar opgeteekende mededeeling: Ekema - 1870
(in de tunnel der hooiberg van deze boerderij heeft de grietman van Idaarderadeel zich
eenige tijd met succes verborgen gehouden voor een hem zoekende Fransche patrouille in
1795), Birnia - 1878, Bennema - 1903, Tjallinga - ± 1875, Klein Jetsma - ± 1885, Hottingawier
- ± 1865. Van een aantal andere, wier bewoners Sytema tijdens den ombouw, dus het
verdwijnen van den berg, had gekend, kon hij den naam niet opgeven..’.
123) Uilkema doelt hier op de archivalische bronnen.
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Als bewijs voor deze stelling liet Uilkema vervolgens een drietal vroeg l8e-eeuwse
landmeterskaarten uit Haskerland124) de revue passeren, waarop steeds

Gedeelten van twee van de door Uilkema besproken landmeterskaarten uit Haskerland, met boerderijen
gelegen aan de Haskerdijker Rijdtweg, respectievelijk in 1710 en in 1722-1738 (zie noot 124 op deze
bladzijde)

dezelfde vier boerderijplaatsen te zien waren. Terwijl al deze boerderijen op de oudste
kaart waren afgebeeld met vrijstaande schuur, bleek deze op de latere kaarten in twee
gevallen te zijn vervangen door een vijzelberg. Aanwijzingen voor een dergelijke
situatie zou Uilkema ook elders in Haskerland hebben aangetroffen. Hij meende hier
met een algemeen principe te maken te hebben:
‘..De hier beschreven waarneemingen leveren het bewijs, dat in het laaggelegen
(...) gebied tusschen Akkrum, Joure en Haskerdijken de vijzelberg ruim twee eeuwen
geleden haar intree deed en de blokschuur ook hier tijdens de 17e eeuw de
hooibergplaats was. Deze stond, als oudtijds “de berg” in Noord-Holland, óf achter,
óf naast het hoofdgebouw. Kennisneming van alle beschikbare bronnen leert, dat de
huizen met bergen op de kaart “De polder en de Nije wech” niet de laatste
vertegenwoordigers zijn geweest van een verdwijnende boerderij die plaats heeft
gemaakt voor het blokschuurhuis, doch integendeel een jongere modificatie hiervan.
In bepaalde gebieden heeft deze nieuwe vorm aanmerkelijke verbreiding gehad. Het
optreden der berg in die streken schijnt samengevallen te zijn met een tweede, over
de gansche lijn zich voltrekkende verandering der inrichting van het hoofdgebouw,
die voornamelijk molkenkeamer (melkkelder) en tsjernherne (karnhoek) betrof..’.
Volgens Uilkema vormde de kapberg dus niet meer dan een kort intermezzo in de
ontwikkeling van het Friese huis. De werkelijke ontwikkeling zou in essentie hebben
124) Het betreft hier de volgende kaarten (opgave Uilkema): ‘Haskerdijker rijdtweg’, 1710 (Friesch
Genootschap, portefeuille Haskerland); ‘Oude Haskerdijker Rijdtweg voor 't aanleggen van
de tolweg’, volgens Uilkema vervaardigd tussen 1722 en 1738 (Friesch Genootschap,
portefeuille Haskerland); ‘De polder en de nije weg’, 1725 (Rijksarchief Friesland 73).
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bestaan uit de evolutie van boerderij met vrijstaande tasschuur tot boerderij met
aangebouwde schuur en, nog later, tot stelp: ‘..Toch heeft de verschijning der
vijzelberg uit historisch oogpunt beschouwd een belangrijk gevolg gehad. Want zij
veroorzaakte een onderbreking van de ontwikkelingslijn
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in de richting der stjelp, waardoor deze als het ware ten tweeden male ontstond. De
sporen van dit proces zijn op den voet te volgen..’.
In het vierde hoofdstuk, getiteld ‘De vormverandering van het blokschuurhuis’, werd
door Uilkema uitgebreid ingegaan op de bouwkundige uitwerking van de
samentrekking van woonstalhuis en schuur en op de gevolgen die dit met zich
meebracht voor de stalindeling. Als illustratie van het vroegste stadium van deze
ontwikkeling gebruikte hij de ook in zijn boek uit 1916 al voorkomende boerderij
uit Nes (KU-164), waar de samenvoeging van huis en ‘blokschuur’ al vóór 1718 zou
hebben plaatsgevonden. Deze datering was gebaseerd op een bewaard gebleven
pachtcontract en taxatierapport uit datzelfde jaar, waarin ‘de schuur’ met name werd
genoemd. Deze boerderij, waarin het oude stalgebouw nog vrijwel geheel intact
bewaard was gebleven, werd door Uilkema beschouwd als een goed voorbeeld van
de wijze waarop de blokschuur aanvankelijk over het bestaande woonstalhuis werd
heengebouwd:
‘..Dicht bij de noordelijke grens van Haskerland, te Nes in de gemeente
Utingeradeel, bevindt zich een boerderij, waar reeds vóór het jaar 1718 de eens
bestaande vijzelberg verdween. Opnieuw trad hier een schuur op, doch in een hooger
stadium van ontwikkeling. Want in één opzicht week zij af van den gewonen vorm.
Als de meeste groote 17e eeuwsche blokschuren stond zij onmiddellijk naast en
evenwijdig aan het lagere koehuis. Aan die zijde was zij echter wandloos gebleven,
haar dak vanaf het draaghout naar beneden verlengd en vereenigd met het
gelijkgerichte deel der bûthuskap. De tegenliggende helft daarvan vormde nu met
den bijbehorende koemuur de afscheiding tusschen stalatmosfeer en schuurruimte:
ze was “tegenkap” geworden125). Het oorspronkelijke hoofdgebouw was voor een
goed deel en in letterlijken zin overvleugeld door het veel hoogere schuurdak. De
wijze waarop deze gemeenschappelijke overkapping is tot stand gebracht,

Doorsnede KU-164 van boerderij te Nes met tegenkap; teneinde de gebintstijlen buiten de stal te
kunnen houden heeft men hier gekozen voor een constructie met uitzonderlijk ver overstekende
gebintbalk (schaal 1:400)

laat zich voorstellen bij beschouwing van de doorsnede, (...) die den toestand dezer
hoeve in het jaar 1853 geeft. Sedert heeft ze meerdere veranderingen ondergaan,
waarvan een der laatste en belangrijkste was de bouw in het genoemde jaar van een
opkeamer tegen den gevel der woning. Volgens een door vele geslachten bewaarde
overlevering is dit huis dus ontstaan door verbouwing van een schuurlooze hoeve.
Zulks wordt bevestigd door de overblijfsels der vroegere berg: een uiterst vermolmde
bergroede - bij s - ondersteunt één der hoofdbalken, een tweede fungeert als jaagband,
125) Noot Uilkema: “..Deze helft der bûithuskap, die nu van de buitenlucht was afgesloten, werd
voortaan aangeduid als “jinkape” of “tsjinkape”, dus tegenkap. Zij werd gewoonlijk ook
aangebracht in huizen, die volgens het geschetste principe geheel opnieuw werden
opgetrokken. Eerst later zou dit veranderen..’.
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een derde dient in geschulpte toestand (doorgezaagd langs de lengteas) als balk in
het kleine koehuis. Sterker bewijs nog zijn de op het plan zichtbare vensters in den
binnensten koemuur, die met de komst der schuur haar beteekenis verloren; eerst
omstreeks 1890 zijn ze bij de herstelling van het metselwerk verdwenen..’.
Dat het hier moest gaan om een vroeg voorbeeld van de samenvoeging van schuur
en stal maakte Uilkema ook op uit de weinig geavanceerde constructie: ‘..De wijze
waarop het hûthus (stal) onder het minstens tweemaal vernieuwde schuurdak is
gebracht, verraadt een totaal gebrek aan ervaring op dit gebied.

De tegenkap boven de stal te Nes (KU-164) gezien vanuit de schuur, met de uit het staldak oprijzende
hulpstijlen ter ondersteuning van de gebintplaat

Naar de zijde der stallen steekt de hoofdbalk der groote gebinten ruim twee meters
over. Deze constructie bleek op den duur in hooge mate ondoelmatig. Om het ten
laatste gevaarlijk doorbuigen van het overstekende deel der hoofdbalken te verhelpen,
moest een drietal, dwars door den tegenkap oprijzende hulpstijlen onder het
draaghout worden aangebracht. Men vindt ze op het plan bij de letters r. Eén ervan
rust op den balk, waarin de top der karnmolenspil gelagerd is. Uit de onvolmaaktheid
der hier gevolgde bouwmethode volgt, dat ze stamt uit den tijd, waarin de algemeene
toestand der boerderijen in deze streek overeenkwam met het beeld, ons bekend uit
de kaarten der gebroeders Buwes, Wybe Wybes en anderen126); m.a.w. deze hoeve is
in dit gebied een der eerste geweest, waarbij het samenbrengen van hûthus en schuur
onder een gemeenschappelijk dak is toegepast..’.

126) De vervaardigers van de eerdergenoemde landmeterskaarten uit het begin van de 18e eeuw.
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Ook het feit dat het langhuis hier ten tijde van de ombouw blijkbaar nog een zeer
eenvoudige indeling bezat werd door hem beschouwd als bewijs dat de aanbouw van
de schuur in een ver verleden moet hebben plaatsgehad:
‘..Zeker is ook, dat het huis vóór den ombouw niet het stadium had bereikt van
dat in Het Laagland (Wartena). De tsjernherne is klein; de vraag rijst, of ze eerst
als afzonderlijk deel wel bestond. De karnmolen staat in haar nabijheid, maar in het
bûthus. Ook de kaasketel bevindt zich op den bûthusflier (stalgang). Boven deze
plaats, onder de huiskist, bleven de van rook doortrokken balken zeldzaam gaaf, wat
aan den dag kwam bij een reparatie in het laatst der 19e eeuw127..’.

Achtergevel met staldeur van de hiervoor besproken boerderij te Nes (KU-164)

De volgende fase in de constructieve oplossing van de samensmelting van schuur
en stal was te vinden in een boerderij uit Broek (KU-180):
‘..Een oud huis, dat eveneens door een schuurlooze hoeve is voorafgegaan, maar
blijkens zijn kenmerken geheel nieuw is opgetrokken (hoewel naderhand veranderd)
staat te Broek bij Joure. Het dateert waarschijnlijk uit de eerste helft der 18e eeuw.
(...) De uit fig. l64 bekende constructie heeft hier verbetering ondergaan. De
schuurstijlen aan de zijde van het great bûthus (grote rundveestal) staan afwisselend
daarin en er naast. (...) Twee der gebinten hebben derhalve geen oversteek meer:
het linksche draaghout ligt loodrecht boven de beide in het koehuis staande stijlen,
juist ter plaatse, waar de belasting het grootst is. Het middelste en de uiterste gebinten
bezitten nog een door een karbeel geschoord overstekend deel, dat bovendien korter
is.. (...) In verband daarmee is het koehuis aanzienlijk smaller genomen, een winst
verkregen ten koste van de bûthusflier (stalgang), want standplaatsen en groepen
lieten geen dergelijke besnoeiing toe..’.
Ondanks de hiermee verkregen verbetering was echter, volgens Uilkema, de situatie
ook nu nog niet optimaal. De in de stalruimte aanwezige gebintstijlen waren een
obstakel voor een efficiënte stalindeling. Er werd dus verder gezocht naar een betere
verhouding tussen constructie- en indelingseisen:

127

Noot Uilkema: “..De conserveerende werking van rook, vooral bij het stoken van hout - deze
rook bevat formaldehyde - is bekend. Opgemerkt zij, dat in den wen onder de kaasketel om
de melk op stremtemperatuur te brengen, een kort maar fel brandend vuur van takken werd
gestookt. Daartoe werd steeds een stapel takkenbossen, de “takkebult” op het erf
bijeengebracht..”.
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‘..Het kan niet verwonderen, dat de aanwezigheid van schuurstijlen in het bûthus
(stalgedeelte) moeilijkheden bracht bij de afscheiding der standplaatsen. De schuur
moest een bepaalde capaciteit bezitten, die bepaald werd door omvang
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Opmeting KU-180 van boerderij te Broek, met de gebintstijlen afwisselend in en buiten de stal (schaal
1:400)

en vruchtbaarheid der pleats. In verband hiermee werd de inhoud der gollen
(tasvakken) geregeld en in uitzonderlijke gevallen haar aantal. In den tijd der
blokschuur golden deze overwegingen eveneens, doch wat toenmaals geen probleem
kon heeten, was er thans een geworden. Nu beide bedrijfsgebouwen128) waren
vereenigd, leerde de ervaring, dat alle andere eischen aan die der schuurconstructie
ondergeschikt waren bij het scheppen van een deugdelijk geheel. Er kon door de
traag denkende timmerlieden - deze empiristen, maar bovenal de boer, bemerkten
de fouten als het bouwwerk gereed was - vooraf niet volledig rekening worden
gehouden met de breedte der stallen langs de gollen. De hier geplaatste stijlen
kwamen in elk geval in aanmerking voor bevestiging van een handersket (stalschot
als afscheiding van de standplaats). Hun aanwezigheid op het midden van een
standplaats zou ondenkbaar zijn. Als dan ook op fig. 180 het oog gaat over de stallen
langs den binnenste koemuur, den korten regel, bespeurt het geen regelmaat in de
afmetingen. Drie ervan zijn voor twee volwassen dieren te smal, voor één noodeloos
te breed en hun lengte verbiedt hier jongvee te bergen, dat bovendien op deze warme
plaats niet behoort.
Maar langzamerhand leerde men het hier geschetste bezwaar te ondervangen.
Vele schuren, waarvan nog enkele bestaan, zijn in den loop der 18e eeuw volgens
dit (verbeterde) principe geconstrueerd. Zij vallen op door de zwaarte van het
geraamte, die in oorzakelijk verband staat met het gestelde doel: het vrijwaren der
standplaatsen van de hinderlijke aanwezigheid der stijlen. Dit werd bereikt door het
aantal der gebinten tot drie terug te brengen. De naar het bûthus gekeerde stijl van
het middelste kreeg zijn plaats in het heafek (hooihok), dat midden in den korten
regel lag, de twee gelijkstandige aan de einden hiervan. Ter weerszijden van het
genoemde fek telde deze rij nu gemakkelijk drie ruime stallen (voor de zwaarste
koeien) of vier gemiddelde (...), mits de sterkte der draaghouten aangepast werd aan
128) Bedoeld worden hier: koestal en tasschuur.
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den grooten afstand tusschen de gebinten. De eerste werden dus aanzienlijk
verzwaard, stijlen, karbeels en jaagbanden dienovereenkomstig..’. De hier beschreven
situatie werd door Uilkema geïllustreerd aan de hand van een doorsnedetekening die
eerder ook al figureerde in zijn boek Het Friesche boerenhuis als prototype van ‘de
Friesche greidboerderij omstreeks 1800’129)

129) Opmeting KU-356. Deze doorsnede en bijbehorende plattegrond tonen een door Uilkema
samengestelde compilatie van gegevens van verschillende door hem onderzochte boerderijen
uit Roordahuizum, Wirdum, Aegum en Grouw.
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Opmeting KU-290, van boerderij te Broek met sterk versmalde, enkelrijïge stal: de thans meest
gebruikelijke oplossing (schaal 1:400)

In één opzicht was ook deze oplossing echter nog niet volmaakt: de stal nam nog
steeds een deel van de middenbeuk in beslag, wat ten koste ging van de tascapaciteit.
Doordat de afmetingen van de gebintvakken om constructieve redenen niet eindeloos
konden worden opgevoerd kon een verdere vergroting van de bruikbare inhoud van
de tasvakken alleen worden gerealiseerd door de stal te beperken tot de
buitenstijlruimte. De breedte van deze zijbeuk was echter, zelfs bij een zeer brede
schuur, volstrekt onvoldoende voor de gebruikelijke dubbele rij stallen. Dit had er,
zo betoogde Uilkema, uiteindelijk toe geleid dat de traditionele Friese stalindeling
een ingrijpende wijziging onderging: de voorheen dubbelrijïge stal werd nu enkelrijïg.
De standplaatsen die hiermee kwamen te vervallen werden thans gesitueerd langs
de achtergevel van de schuur, in het ‘lyts bûthus’, ofwel de kleine stal voor het
jongvee:
‘..Om de volle ruimte der gollen (tasvakken) nuttig te kunnen gebruiken moest de
korte regel130) vervallen. (...) Het weer tot vier opgevoerde gebintental heeft de
constructie vereenvoudigd en de totale hooiberging vergroot, hoewel de lengte

130) Bedoeld wordt de binnenste rij koestallen, aan de kant van de tasvakken. Doordat zich hier
een toegangsdeur naar de hooiberging bevond en een hooihok, bevatte deze kant van de stal
enkele standplaatsen minder dan de tegenovergelegen stalrij, die “lange regel” werd genoemd.
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der afzonderlijke vakken verminderd is, wat overigens de stabiliteit van het bouwwerk
ten goede komt. Het great bûthus (grote stal) is verlengd, de korte regel verplaatst
naar het lyts bûthus onder de houwe (achterste dakschild) der schuur..’. Als voorbeeld
van de nieuwe situatie werd een tweede boerderij uit Broek ten tonele gevoerd,
gebouwd tegen het einde van de 18e eeuw (KU-290): ‘..Van het oorspronkelijk
koehuis der weidestreek is in dit gebouw dus enkel de lange regel overgebleven; ook
deze kreeg een tegenkap, die later door een zolder werd vervangen. Het lyts bûthus
daarentegen is dubbelrijig..’.
Tenslotte nam Uilkema in zijn Friese concepttekst de ontwikkeling van de deel of
‘schuurreed’ onder de loep. Deze werkvloer nam meestal een gehele zijbeuk van de
schuur in beslag. Uilkema vroeg zich nu af of deze wel direct vanaf het begin van
de schuurontwikkeling aanwezig was geweest. De theorieën die hij in dit verband
opstelde doen echter zeer speculatief aan, niet in het minst doordat ze werden ontleend
aan het onderzoek van slechts één object:
‘..De blokschuur der 17e eeuw bezat geen buitenstijlruimten, maar vier steil langs
de stijlen opgetrokken wanden (...); de kaarten veroorloven geen twijfel daaromtrent.
Geen enkele grond nu bestaat voor de onderstelling, dat reeds dadelijk bij de
assimilatie van het hoofdgebouw deze schuur aan àl de overige zijden breede
buitenstijlruimten ontving ter opneming van lyts bûthus (jongveestal), schuurreed
en molkenkeamer (melkkelder). De laatste was in uitgebouwden vorm nauwelijks in
wording, toen het eerste proces reeds begon. Wel bewijst de aanwezigheid van een
uit een bergroede vervaardigden balk in het lyts bûthus te Nes (KU-164), dat met
het verdwijnen der berg de nieuwe schuur tevens een naar beneden verlengde
achterhouwe (dakschild) ontving, waaronder stallen werden geplaatst. Iets anders
is trouwens ondenkbaar, wijl de ombouw geïnspireerd was door vergrooting van
den veestapel (...) Inderdaad blijkt uit de Broekster huizen, dat deze gansche
geschiedenis trapsgewijs is verloopen. Na de opneming van het koehuis onder het
dak der schuur bleven twee der wanden aanvankelijk hoog: die, waar te zijner tijd
de reed zou worden aangebouwd en de molkenkeamer een plaats zou vinden..’.
Als bewijs voor het aanvankelijk ontbreken van de hier genoemde buitenstijlruimten
haalde Uilkema opnieuw het voorbeeld aan van boerderij KU-180. Daar kon een
dergelijke ontwikkeling nog daadwerkelijk worden aangetoond, omdat op de plaats
van de schuurreed aanvankelijk een vaart had gelopen die pas in een later stadium
was gedempt:
‘..Plan 180 leert ons de wording van de eerste dezer beide nieuwe afdeelingen. In
veel opzichten herinnert het huis ons aan de oude boerderij te Nes (KU-164). Het
was, als deze, oorspronkelijk schuurloos en van geringer ontwikkeling dan de hoeve
uit 1711 (KU-161 uit Wartena). Karnmolen, kaasketel en karn stonden in het bûthus
(stal); een tsjernherne (afgescheiden karnhoek) als in het laatstgenoemde huis was
hier nimmer geweest. Toen de berg haar plaats moest afstaan aan een schuur, waarin
nog steeds een paar roeden (...) van het vroegere stadium getuigen, werd de molen
in de bovenste golle geplaatst. Karn en kaasketel bleven op den koehuisvloer; de
voor het eerste werktuig uitgespaarde inham - de tsjernherne - behield dus zijn oude
naam niet alleen, maar ook zijn oorspronkelijke
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Vaarschuur bij boerderij te Giethoorn, waar de hooipraam langs de tasruimte wordt aangemeerd,
volgens Uilkema's theorie vergelijkbaar met de oude situatie van de boerderij te Broek (KU-180)
vóór de aanleg van de schuurreed

plaats. Een reed bestond niet. Aan die zijde waren de gollen (tasvakken) afgesloten
door een tot het draaghout opgetrokken wand, voorzien van twee “hooideuren”. (...)
De huidige schuurreed was een korte zijtak (...) van de Broekster vaart, zoodat de
schuur onmiddellijk aan het water stond, slechts door de smalle “wykewâl” (pad
langs het water) daarvan gescheiden. Het ontladen der met hooi gevulde praam
verliep nu even vlot als in den tijd der berg. (...) In de 18e eeuw kreeg evenwel het
schuurdak ook aan deze zijde een uutleeg (verlenging over de buitenstijlruimte),
opdat de geladen praam na aankomst tegen regen en wind beveiligd zou zijn. Het
benedeneinde van het dak kwam aan den overkant van het water te rusten op een
palenrij zonder wand. Een beeld van deze toestand geeft de recente “praam-” of
“hooischuur” te Giethoorn. (...) Niet lang heeft deze eigenaardige bouwwijze stand
gehouden; snel als zij was opgekomen volgde haar voor de hand liggende
consequentie: de schuurreed. Waarschijnlijk omstreeks 1800 is de wijk (vaart)
opgevuld en in volle breedte naar rechts verplaatst, waarbij de schuur een lagen
wand ontving met nieuwe hooideuren, thans onmiddellijk door het water
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begrensd. Het hooge schot langs de gollen verviel. Aan zijn einden werd de
“skûrreed” (schuurreed) door deuren afgesloten, waarvan de achterste berekend
was op het doorlaten van geladen wagens. Deze toestand bestaat nog heden ten
dage; zie het plan..’.
Het slothoofdstuk van het typoscript draagt als titel ‘Het ontstaan van de stjelp en
het Friesche huis’ en behandelt de laatste ontwikkelingsfasen in de geschiedenis van
de traditionele Friese boerderij. Nadat de schuur, zoals Uilkema in het voorgaande
citaat beschreef, rondom van buitenstijlruimten was voorzien zou de volgende stap
hebben bestaan uit het verdichten van de plattegrond. Dit had er uiteindelijk toe
geleid dat ook de woonvertrekken binnen de schuurmassa werden getrokken, waardoor
één compact geheel ontstond, met lage bouw- en onderhoudskosten en een zeer
functionele indeling: de stelp.
‘..De reeks verbouwingen, die plan 180 tot eindresultaat had, moet noodwendig
voeren tot een betere vereeniging van bedrijfsafdeelingen en wooning. Terwijl koehuis,
schuurreed en oproomlokaal reeds alle als één groot geheel om de centrale
hooibergplaats zijn gegroepeerd, is het woonhuis uitgegroeid tot een klein, los met
het eerste verbonden complex, geborgen onder meerdere afzonderlijke daken.

Opmeting KU-2, van oude stelp te Akkrum (schaal 1:400)

Eén blik (...) is voldoende om het ondoelmatige van een dergelijk samenstel in te
zien, vooral afkeurenswaard vanwege de “krimpen” (plaats waar verschillende
dakvlakken op elkaar aansluiten), die gemakkelijk aanleiding geven tot lekken. Bij
grondige herstelling of geheele vernieuwing zal dit bouwwerk bijna automatisch
gevolgd worden door het eenvoudiger en in uitvoering goedkoopere plan der stjelp..’.
Deze theorie van geleidelijke ontwikkeling voerde Uilkema onontkoombaar tot
de conclusie dat bij de introductie van de stelp in het Friese landschap geen sprake
was geweest van een compleet nieuwe schepping of van vreemde invloeden. De stelp
was slechts een logische laatste stap in een al lang tevoren begonnen evolutieproces.
Een vergelijking van de plattegronden van de boerderij uit Broek (KU-180) en een
oude stelp uit Akkrum (KU-2) toonde dit volgens Uilkema ook duidelijk aan: ‘..dan
leert een korte beschouwing van beide, dat bij den bouw der stjelp geen sprake was
van schepping, maar wel van planverbetering en vormvoleindiging in constructieven
zin..’. De vondst van her gebruikte bergroeden in de betreffende stelp werd daarbij
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door hem aangehaald als bewijs dat de ombouw van het oud-Friese huis in een later
stadium ook wel rechtstreeks kon leiden tot de stelpvorm, zonder de tussenfase van
het huis met aangebouwde schuur ofwel de kophalsrompboerderij. In wezen was dit
echter geen nieuws en bevestigde Uilkema hiermee alleen een mening die hij ook al
in 1916 verkondigde, toen hij in zijn boek de stelp omschreef als ‘de tweede
evolutievorm’ van het Friese huis.
Alles tezamen moet de conclusie luiden dat de uitkomsten van Uilkema's voortgezette
onderzoek in Friesland, zoals neergelegd in het typoscript, over de gehele linie
bestonden uit een uitbreiding en verfijning van zijn vroegere theorieën. De werkelijk
belangrijke verschillen tussen de teksten uit 1916 en 1930 moeten echter hoofdzakelijk
worden toegeschreven aan de in het typoscript geïntegreerde resultaten die het
boerderij-onderzoek van anderen, en dan met name van Postma, in de tussenliggende
periode had opgeleverd.
Het landelijke onderzoeksproject werd halverwege 1934 voortijdig afgebroken.
Uilkema's nieuwe Friese bevindingen werden niet meer gepubliceerd en de
concepttekst zou voorgoed blijven steken in het stadium van de eerste correcties.
Uilkema's allerlaatste aan het boerderij-onderzoek gewijde, bittere woorden staan te
lezen in zijn inleiding op de zelfvervaardigde stenciluitgave over de provincies
Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland en dagtekenen van 2 juni 1934. Slechts
enkele dagen eerder, op 29 mei, was de in zijn onderzoek zo centraal staande oude
boerderij onder Wartena geheel door brand verwoest. Het lijkt een bizarre speling
van het lot dat het object dat het begin van Uilkema's carrière in het historisch
boerderij-onderzoek inluidde ook vrijwel tegelijk daarmee ten onder ging.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN FRIESLAND (vasteland)
KU-2 Akkrum
KU-3 Nijeberkoop
KU-4 Rijsberkampen
KU-5 Appelscha
KU-6 Zandhuizen
KU-7 Makkinga
KU-8 Appelscha
KU-9 Appelscha
KU-10 Nieuweschoot
KU-11 Mildam
KU-12 Rijsberkampen
KU-13 Nijeholtpade
KU-14 Oldeberkoop
KU-32 Drogeham
KU-33 Drogeham
KU-47 Haskerdijken
KU-117 Donkerbroek
KU-121 onbekend (niet aangeduid)
KU-122 Hallum
KU-155 Tjepperbuurt
KU-156 Wier
KU-157 St. Jacobiparochie
KU-159 St. Jacobiparochie
KU-160 St. Jacobiparochie
KU-161 Wartena
KU-162 Wartena
KU-163 Grouw
KU-164 Nes
KU-169 ‘greidhoek’ (niet aangeduid)
KU-170 Surhuisterveen
KU-171 Surhuisterveen
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KU-172 Jubbega
KU-173 Kleine Geest
KU-176 Houtigehage
KU-177 Houtigehage
KU-178 Haskerdijken
KU-179 Rotstergaast
KU-180 Broek
KU-185 Surhuizum
KU-266 Duurswoude
KU-265 Dijken
KU-270 Bergum
KU-271 Surhuisterveen
KU-272 Oosterwolde
KU-273 Flansum
KU-285 Harkema-Opeinde
KU-286 Drogeham
KU-287 Augustinusga
KU-288 Wijnjeterp
KU-289 Fochtelo
KU-290 Broek
KU-291 Oudemirdum
KU-292 Oudemirdum
KU-295 Wijckel
KU-303 Nijeberkoop
KU-304 onbekend (niet aangeduid)
KU-305 Hallum
KU-339 Jorwerd
KU-338 Wirdum
KU-340 Goutum
KU-349 Wildehorne
KU-354 Menaldumadeel
KU-356 ‘greidstreek’ (niet aangeduid)
KU-357 Wester-Nijkerk
KU-358 Menaldum
KU-359 Lekkum
KU-360 Smallingerland
KU-361 Beetgumermolen
KU-362 Hantumeruitburen
KU-363 Birdaard
KU-364 Sybrandahuis
KU-365 Knijpe
KU-372 Jelsum
KU-374 Britsum
KU-375 Britsum
KU-376 Jelsum
KU-377 Roordahuizum
KU-378 Oudwoude
KU-379 Twijzel
KU-380 St. Anna Parochie
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KU-381 Nieuwebildtdijk
KU-382 Hijlaard
KU-383 Akkrum
KU-384 Deinum
KU-385 Deersum
KU-386 Goutum
KU-387 Engelum
KU-388 Grouw
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7.2 De Wadden- en Zuiderzee-eilanden
De Wadden- en Zuiderzee-eilanden werden door Uilkema behandeld als een
zelfstandig en min of meer samenhangend gebied. Vaak werden bij verschillende
provincies behorende eilanden tijdens één en dezelfde reis bezocht en direct na elkaar
gedocumenteerd. In de correspondentie werden de aangetroffen boerderijvormen
meer dan eens in één adem genoemd en werden karakteristieke kenmerken van
verschillende eilandtypen met elkaar vergeleken. Hoewel een mogelijke verwantschap
met het vasteland natuurlijk niet werd uitgesloten, werden de boerderijen op de
eilanden door Uilkema nergens a priori gekoppeld aan de provincies waar ze officieel
een onderdeel van uitmaakten. Uit een bewaard gebleven opgave van het
oorspronkelijk geplande boek1) blijkt dat hij de boerderijen op de Wadden- en
Zuiderzee-eilanden inderdaad in één samenhangend hoofdstuk had willen behandelen.
Overigens werden niet àlle tot deze categorie behorende eilanden door Uilkema in
het onderzoek betrokken. Van de Nederlandse Waddeneilanden werden alleen
Ameland, Terschelling en Texel bestudeerd, terwijl in een later stadium van het
onderzoek ook het bij Duitsland behorende Noordfriese eiland Sylt werd bezocht.
Tot de Zuiderzeegroep behoren de eilanden Wieringen, Marken, Urk en Schokland,
die ten tijde van het begin van Uilkema's onderzoek alle nog echte eilanden waren,
zonder enige vaste verbinding met het vasteland. Wieringen kreeg als eerste in 1926
een vaste dijkverbinding met het vasteland, waarna het eiland in 1930 door inpoldering
van de Wieringermeer bij Noord-Holland werd ingelijfd en tenslotte in 1932 door
de aanleg van de afsluitdijk met Friesland werd verbonden. Uilkema's onderzoek
was hier echter al in 1921, dus zelfs nog voor de eerste dijkaanleg, voltooid. Urk en
Schokland werden pas enkele jaren na het einde van zijn onderzoek, tussen 1940 en
1942, door de bedijking en drooglegging van de huidige Noordoostpolder bij het
vasteland getrokken; de dijk naar Marken werd pas in 1957 aangelegd. Van deze
vier eilanden werd echter alleen Wieringen min of meer uitgebreid gedocumenteerd.
Op Urk werden slechts enkele niet verder uitgewerkte schetsjes en aantekeningen
gemaakt; van Marken bevat de collectie afgezien van enkele literatuurvermeldingen
in het geheel geen gegevens. De bebouwing op deze beide laatste eilanden bestond
echter grotendeels uit eenvoudige visserswoningen en viel daarom wellicht niet
binnen de termen van het onderzoek. Schokland was al in 1859 ontruimd, waarbij
alle bebouwing op de kerk na was afgebroken.
De boerderijen op de door Uilkema bezochte eilanden worden thans algemeen

Boerderij te Ballum, Ameland

1) Opgave gemaakt door Uilkema, ten behoeve van een raming van de drukkosten. Gebruikt
bij werk bespreking met Boerenhuiscommissie en LEB-Fonds op 10-12-1931.
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tot de Friese huisgroep gerekend. De als kenmerkend voor deze huisgroep beschouwde
combinatie van dekbalkconstructie, grupstal zonder voergang en met stalschotten,
en opslag van de oogst in de gebintvakken op de grond vindt men hier algemeen
terug. Ook treft men op Ameland en Terschelling boerderijen met grote schuur en
lager aangebouwd woonhuis aan, die in hoofdvorm sterk doen denken aan de Friese
koprompboerderijen; daarnaast komt hier ook de stelp voor en op Texel vindt men
de pyramidale stolpvorm. Binnen dit bekende beeld hebben zich hier echter, door
het geïsoleerde karakter van deze gebieden, enkele van het vasteland afwijkende,
geheel eigen kenmerken ontwikkeld. Zo komt op Ameland en Terschelling algemeen
een indeling met dwarsdeel voor, met de deeldeuren in één van de zijgevels van het
bedrijfsgedeelte. Op Terschelling, op Wieringen en ook hier en daar op Texel ligt
de koestal, die in detaillering overeenkomt met die op het vasteland, tegen het tasvak
aan, in plaats van tegen de buitenmuur. De Texelse stolp onderscheidt zich van die
van het vasteland door haar zeer lang uitgebouwd voorhuis en op Wieringen vindt
men behalve stolpen ook een geheel eigen, haakse boerderijvorm. Op Terschelling
en vooral op Ameland kwamen naast de typen met grote aangebouwde schuur zeker
in het begin van deze eeuw ook nog aller-
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lei afwijkende oudere vormen voor. Van literatuur over al deze vormen was echter
nog geen sprake, evenmin als van een typologisch overzicht. Uilkema trof hier een
vrijwel onontgonnen gebied.

Het verloop van het onderzoek
In zijn in 1916 verschenen boek Het Friesche boerenhuis had Uilkema uitsluitend
de boerderij op het Friese vasteland behandeld, zonder de minste verwijzing naar de
op de eilanden voorkomende vormen. Uit de latere correspondentie valt bovendien
op te maken dat hij tot dat moment nog nooit een voet op de eilanden had gezet, zelfs
niet als vakantiereis. Vanuit dit gezichtspunt bekeken waren de Waddeneilanden het
eerste ‘vreemde’ gebied waar Uilkema zich in 1917 waagde toen hij zijn aandacht
geleidelijk begon uit te breiden naar de boerderijen in de overige delen van het land.
Het initiatief tot deze stap ging overigens niet van hem zelf uit maar van Van
Blom, met wie hij kort na de uitgave van zijn boek in contact was gekomen. Van
Blom, die zeer goed bekend was op de Waddeneilanden (hij bracht hier met zijn
gezin meer dan 25 jaar lang de vakantie door), had, zoals ook in de eerste
hoofdstukken al ter sprake kwam, vooral op Ameland uit liefhebberij al jarenlang
allerlei historisch onderzoek verricht naar onder meer eigendomsverhoudingen,
nederzettingsvormen en grondgebruik2). Als ideaal stond hem echter een volkskundig
totaalonderzoek van het eiland voor ogen, waarin niet alleen zaken als dialect, folklore,
kleding, etc. maar ook bijvoorbeeld de huisvormen zouden worden betrokken. Zijn
studie naar het grondgebruik had hem in de loop der tijd naar heel wat interessante
oude boerderijen gevoerd. Als jurist en amateurhistoricus miste hij echter de
noodzakelijke bouwkundige kennis om deze zelf te onderzoeken en hij realiseerde
zich dat deze deskundigheid elders moest worden gezocht. De uitgave van Uilkema's
Friese boerderijenboek vestigde zijn aandacht op deze veelbelovende nieuwe
onderzoeker met zijn agrarische achtergrond3). Van Blom nam dan ook al spoedig
contact op met de auteur, in de hoop hem te kunnen interesseren in een gezamenlijk
onderzoek. Het voorstel viel in goede aarde en kort na de eerste kennismaking, in
de voorzomer van 1917, togen beiden gezamenlijk naar Ameland om de daar
aanwezige huistypen eens nader te bekijken - het begin van een lange en vruchtbare
samenwerking.
Het enthousiasme voor het gedeelde onderzoek was wederzijds groot en direct na
de eerste reis barstte een stroom van correspondentie los; lange brieven vol discussies
en theorieën over de Amelandse boerderij-ontwikkeling volgden elkaar in hoog
tempo op. Daarbij kwam aanvankelijk vooral aan de orde wat daar nu eigenlijk moest
worden beschouwd als de meest karakteristieke boerderijvorm. In zijn vroegste
bewaard gebleven brief schreef Uilkema hierover: ‘..Bij deze zend ik U eenige van
de Amelandsche kiekjes, waarin U zeker belang zult stellen. Als het meest typische
2) Van Blom schreef in de loop van zijn leven verscheidene korte artikelen over de eilanden,
zoals: Het grondbezit op Ameland (in: 91ste Verslag Friesch Genootschap 1918-1919, p.
6); De eamelsmannen fen Skylge (in: It Heitelân 1, 1919, p. 254); It kastiel op it Amelân
(in: Sljucht en Rjucht, 1924, p. 610-613); De onzijdigheidverklaringen van Ameland (in:
Vrije Fries, 1930, p. 53-70), e.a.
3) De totstandkoming van dit contact staat uitgebreider beschreven in de hoofdstukken 1 en 2.
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huis beschouw ik voorlopig dat, 't welk ligt in de buurt van Laurens Nobel4) ('t welk
wij niet mochten binnentreden. Ik zal later toch beproeven de plattegrond ervan te
krijgen)..’5). Het bedoelde gebouw had een lage schuur met zadeldak, een over schuur
en woonhuis doorlopende nok en deeldeuren in de zijgevel.
Dergelijke sterk van de bekende grote Friese boerderijen van het vasteland afwijkende
kenmerken stelden de beide onderzoekers al direct voor het probleem bij welke
huisgroep deze boerderijen moesten worden ingedeeld. Stamde

4) Deze boerderij lag in het gehucht De Blijke, bij Hollum.
5) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-6-1917.
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Oude Amelandse boerderij met dwarsdeel en deeldeuren in de zijgevel te Hollum

de Amelandse boerderij af van het Friese of het Saksische type, of had het
langgeveltype hier wellicht meer mee te maken? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden werden verschillende karakteristieke kenmerken van de Amelandse
boerderij stuk voor stuk onder de loep genomen voor wat betreft hun eventuele Friese
of Saksische karakter. In het bijzonder het principe van de ‘zij-ingang’ ofwel de
dwarsdeel zou gedurende langere tijd de gemoederen bezig houden. Was dit nu nog
te beschouwen als een kenmerk van het Friese huis of niet? Aan dit onderwerp werden
heel wat brieven besteed: ‘..Wat U opmerkt omtrent de zijingang trof mij ook: komt
vaak voor bij het Saksische huis, doch geen vast kenmerk. Toch moet die “mendeur”
in de zijde van de schuur, met de dorsvloer erachter in de breedterichting van het
gebouw, iets kenmerkends zijn..’6).
Van hen beiden hield vooral Van Blom aanvankelijk zeker de mogelijkheid open
dat het Amelandse huis wel eens zou kunnen afstammen van een ander huistype dan
het Friese7). Uilkema leek meer over te hellen naar een Friese verwantschap, zij het
in een ander stadium van ontwikkeling dan op het vasteland. Geheel zeker van zijn
zaak was ook híj echter niet en nadere bestudering van andere boerderijvormen, ter
vergelijking, leek hem het meest voor de hand liggende middel om uitsluitsel te
krijgen over deze kwestie: ‘..Wat U schrijft over de mogelijke verwantschap tusschen
het langgeveltype met zijn zijingangen en het Amelandsch-Terschellingsch type (...)
komt mij wel opmerkelijk voor. Ook mijn indruk, dat het huis, 't welk wij trachten te
determineeren Saksisch is, is er sedert ik de hoeven op de aan u gezonden plaatjes
zag8) niet op versterkt. Daarom deed het mij genoegen, dat het u zeer toelacht,
goed-Saksische streken te leeren kennen en dat u met mij van oordeel is, dat we het
Saksische huis moeten leeren kennen, vóór we verder kunnen komen met het
Amelandsche..’9). In verband hiermee maakte Uilkema in de zomer van 1917 zijn
eerste studiereizen naar het zuiden, naar zuidoost-Friesland en Drenthe.
Binnen een maand werd bovendien een tweede reis naar Ameland ondernomen
en daarna kwamen al snel ook de andere eilanden ter sprake, waar Van Blom bij zijn
6) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-7-1917.
7) Zie ook: Van BLOM, It riedling fen it Amelân (1918), waarin deze blijk geeft te twijfelen
aan de Friese herkomst van de boerderijen op dit eiland.
8) Uilkema doelt hierbij op een kort tevoren gebracht bezoek aan zuidoost-Friesland, waar
eveneens een dwarsdeelvorm voorkwam, echter in combinatie met verscheidene kenmerken
van het Saksische of halletype.
9) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-7-1917.
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diverse connecties alvast had geïnformeerd naar de aldaar voorkomende
boerderijvormen. In de daaropvolgende brieven werden plannen gesmeed
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voor een wat langere tocht waarbij behalve Ameland ook Terschelling kon worden
bezocht (‘..met een boot oversteken van Ameland naar Terschelling is prachtig bespaart tijd..)’10). Ook deze reis kon nog diezelfde zomer worden gerealiseerd; het
zou Uilkema's derde bezoek aan Ameland worden en zijn eerste kennismaking met
Terschelling. Tijdens deze tocht werden tevens de eerste opmetingen gedaan; in
totaal werden bij deze gelegenheid drie Amelandse en vijf Terschellingse
boerderijplattegronden verzameld11).
De boerderijen die Uilkema op Ameland en Terschelling aantrof en documenteerde

Amelandse boerderij te Ballum, met de deeldeuren terugliggend in de zijgevel

bleken, zoals reeds vermeld, ook bij nadere kennismaking in veel opzichten sterk af
te wijken van de hem bekende huistypen op het Friese vasteland. Hoewel veel van
de recentere boerderijen op de eilanden in hoofdopzet weliswaar een enigszins met
de Friese boerderij te vergelijken stelp- of koprompvorm vertoonden, had de indeling
van deze gebouwen een aantal geheel eigen kenmerken. Zo had het Amelandse
voorhuis, waarin zich net als in Friesland de stookplaats aan de voorgevel bevond,
meestal slechts één kamer en een gang en was dus voor moderne Friese begrippen
nogal klein. Op Terschelling vond men een langer voorhuis, maar dat had weer de
stookplaats aan een binnenmuur. Een melkkelder werd op beide eilanden slechts
sporadisch aangetroffen. In het bedrijfsgedeelte kwam zowel op Ameland als op
Terschelling in plaats van de Friese zijlangsdeel algemeen een dwarsdeel voor, met
de deeldeuren in de zijgevel. Deze dwarsdeel lag meestal tussen twee tasvakken in
of bevond zich tussen een tasvak en een langs de achtergevel gelegen jongveestal.
Op Ameland lagen de deeldeuren in verband met de geringe hoogte van de zijmuren
over het algemeen in een inham; op Terschelling lagen ze meestal

Terschellingse boerderij te Oosterend, met de deeldeuren in de zijgevel onder een afzonderlijk dakje,
de ‘kapel’

in de lijn van de zijgevel, onder een afzonderlijk dakje of ‘kapel’. De draagconstructie
bestond op beide eilanden net als op het vasteland algemeen uit dekbalkgebinten,
maar deze waren vooral op Ameland bij oude boerderijen vaak opvallend laag. Op
10) Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-7-1917.
11) Het betreft hier de tekeningen KU-29, KU-30 en KU-31 uit Ameland en KU-26, KU-27,
KU-28, KU-57 en KU-120 uit Terschelling. De beide laatstgenoemde waren overigens geen
eigen opmetingen; één tekening was een reconstructie van een afgebroken boerderij, de
andere was een door iemand anders vervaardigde opmeting.
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beide eilanden werd het hooi in de middenbeuk bewaard en het graan boven de
dwarsdeel en soms op de zolder boven de stal. De in de zijbeuk gelegen rundveestal
had de uit de noordelijke provincies bekende opzet met grup en stalschotten maar
zonder voergang, waardoor het vee met de koppen naar een muur stond. De situering
van deze stal was echter niet overal gelijk. Ameland had de gewone Friese indeling,
met de stal langs de zijgevel, maar op Terschelling lag deze tegen de scheidingsmuur
tussen stal en tasvakken en werd het vee door middel van voederluiken vanuit het
tasvak gevoerd.
Naast het hier beschreven meest algemene type kwamen op beide eilanden maar
vooral op Ameland ook nog heel wat afwijkende vormen voor. Zo vond men hier
oude boerderijen met een langgerekte, lage opzet, waarbij woning en schuur onder
één doorgaande nok lagen. Behalve het bekende schilddak kwamen er, zoals Uilkema
al direct had opgemerkt, schuren voor met zadeldak, waarbij de achtergevel geheel
steil was. Naast de gebruikelijke driebeukige vorm trof men hier een enkele maal
ook schuren aan met een tweebeukige opzet. En ook bij de meer algemeen
voorkomende vormen kon de dwarsdeel zich, naar Uilkema al snel zou constateren,
op geheel verschillende plaatsen in het gebouw bevinden. Bij kleine of oudere
boerderijen werd deze incidenteel wel aangetroffen direct achter het woongedeelte
of langs de achtergevel en soms lag ook de koestal op een ongebruikelijke plaats in
het gebouw. Deze veelheid aan vormen en oplossingen maakte het onderzoek op de
eilanden voor Uilkema niet tot een eenvoudige zaak.
Door latere onderzoekers12) zou worden vastgesteld dat de boerderijen op de

12) De Amelandse boerderij werd onder meer beschreven door Van der MOLEN, Het Friesche
Boerenhuis (1942), p. 96. HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 240, verwerkte deze gegevens
in zijn overzichtswerk, waarbij hij de volledige Amelands-Terschellingse ontwikkeling
beschreef als onderdeel van de Friese huisgroep. JANSE, Boerderijonderziek op Terschelling
(1961), zou zich op zijn beurt op dit laatste werk baseren en zich verder verdiepen in de
ontwikkeling van de woonhuisplattegrond op Terschelling.
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Waddeneilanden in opzet waren voortgekomen uit het in het vorige hoofdstuk
uitgebreid besproken oude Friese langhuistype. Deze lage, smalle woonstalhuisvorm,
die naar men nu aanneemt in het gehele ‘Friese’ huisgebied langs de noordzeekust
ooit algemeen moet zijn voorgekomen, bood alleen plaats aan mens en vee. De oogst
werd buiten het hoofdgebouw bewaard in schuurtjes of schelven. Door
landbouwkundige verbeteringen en de daaruit voortvloeiende vergroting van oogst
en veestapel zou men er in de loop der tijd in het gehele noordelijke gebied algemeen
toe zijn overgegaan om stal en oogstberging onder één dak te combineren en beide
in het hoofdgebouw onder te brengen. Het lage achterhuis van het oude huistype
moest daartoe worden vergroot en hieruit zou uiteindelijk de thans algemeen
voorkomende, grote driebeukige schuur zijn ontstaan. Het woonhuis bleef daarbij
nog lange tijd uitgebouwd; pas veel later werden ook de woonruimten bij nieuwe
boerderijen in het schuurlichaam opgenomen, waardoor de stelpvorm ontstond.
Op het vasteland was dit proces al in de 16e en 17e eeuw begonnen en in de daarop
volgende eeuwen snel voltooid, maar op de lang geïsoleerd gebleven eilanden zou
dezelfde ontwikkeling zich veel later en langzamer hebben afgespeeld. Door de
primitievere bedrijfsvoering en beperktere schaal van de landbouw kon men vooral
op Ameland veel langer toe met een klein en eenvoudig bedrijfsgebouw. Zo had men
daar nog lang met slechts één tasvak kunnen volstaan, terwijl voor het primitieve
handdorsen (men sloeg de aren met de hand uit boven een houten dorsvat)
aanvankelijk geen afzonderlijke dorsvloer nodig was. De melk van de weinig
omvangrijke veestapel werd nog tot in deze eeuw gewoon in de koestal bewaard en
verwerkt.
Desondanks trad in de loop der tijd ook op Ameland en Terschelling uiteindelijk
een zekere vergroting van de bedrijfsruimte op. De bekende driebeukige ‘Friese’
schuur zou hier echter zijn voorafgegaan door een tweebeukig tussenstadium. De
benodigde uitbreiding zou daarbij in eerste instantie vooral hebben plaatsgevonden
door verlenging van het gebouw, waarbij na het eerste tasvak veelal een dwarsdeel
werd opgenomen. Achter deze dwarsdeel kwam vervolgens weer een tasvak of men
plaatste, bij kleinere bedrijven, tussen deel en achtergevel alleen enkele stalruimten.
Tenslotte ging men bij verdere toename van de produktie over tot verhoging van het
achterhuis bij gelijkblijvende omvang van het woongedeelte, waardoor het bekende
kopromptype ontstond. Later werd het oude bedrijfsgedeelte in veel gevallen ook
wel ineens vervangen door een moderne hogere Friese schuur, die dan echter wel de
inmiddels traditioneel geworden Amelands-Terschellingse indeling met dwarsdeel
kreeg. Het oorspronkelijke woonstalhuis was hier in de loop der tijd geheel verdwenen.
Bepaalde vroege overgangsvormen, zoals bijvoorbeeld het tweebeukige schuurtype,
zouden echter vooral op Ameland nog tot in deze eeuw incidenteel bewaard zijn
gebleven door het lage niveau waarop de landbouw zich daar had gehandhaafd.
Deze thans algemeen geaccepteerde visie op de ontwikkelingsgang van de
Amelands-Terschellingse boerderij werd pas halverwege deze eeuw ontwikkeld. Bij
zijn onderzoek moest Uilkema het nog vrijwel zonder enige voorkennis stellen; over
het ontstaan van de op deze eilanden aanwezige boerderijtypen was in zijn tijd nog
niets gepubliceerd. In het enige toen beschikbare landelijke overzichtswerk van
boerderijvormen, het door Uilkema veelvuldig geraadpleegde boek van Gallée13),
stond over dit onderwerp alleen vermeld dat de Terschellingse boerderij ondanks de
13) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908) p. 27 e.v.
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bijzondere situering van de stal tot het Friese huistype behoorde. Van de Amelandse
boerderij werd uitsluitend gezegd dat deze ‘geheel afwijkend’ en ‘zeer eenvoudig’
was. Hoe deze huisvorm dan wel moest worden geclassificeerd werd door Gallée
echter in het midden gelaten, afgezien van een vage aanwijzing dat taal en streekdracht
overeenkomst vertoonden
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met die van de streek rond Amsterdam! Het is duidelijk dat Uilkema bij zijn onderzoek
op de eilanden weinig steun zal hebben gehad aan Gallée. Hij werd hier min of meer
onvoorbereid geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe vormen. Uit zijn keuze
van opmetingen kan worden afgeleid dat hij hier in eerste instantie dan ook vooral
zoveel mogelijk verschillende varianten heeft willen vastleggen, zij het met een
scherp oog voor mogelijk oude kenmerken.
Van de drie als eerste op Ameland gedocumenteerde voorbeelden vertoonde alleen
opmeting KU-31 uit Ballum het daar algemeen voorkomende recente type met
uitgebouwd woonhuis en iets hogere, bredere schuur met schilddak. De indeling van
het bedrijfsgedeelte werd gekenmerkt door de gebruikelijke dwarsdeel tussen de
tasvakken in en de Friese grupstal in de tegenoverliggende zijbeuk. De deeldeuren
lagen in een inham in de zijgevel. Het voorhuis telde slechts één kamer en een gang
en had de stookplaats aan de voorgevel. De beide andere Amelandse opmetingen
weken in meer- of mindere mate van dit algemene beeld af. Beide tekeningen betroffen
oude boerderijen uit het gehucht De Blijke bij Hollum, een gebied waar Uilkema
ook tijdens zijn eerdere tochten al enkele opmerkelijke objecten had gesignaleerd.
Opmeting KU-29 toonde een vervallen boerderij waarvan de driebeukige schuur
slechts weinig hoger was dan het tweebeukige woonhuis. De schuur had een rechte
achtergevel en de nok van de hogere schuur liep vrijwel zonder onderbreking door
in die van het voorhuis. Direct achter het woongedeelte lagen twee tasvakken;
daarachter bevond zich de dwarsdeel, met de schuurdeuren in de lijn van de zijgevel
onder een opgelicht gedeelte van het rieten dak. Het meest opvallende aspect was
echter de afwijkende plaats van de koestal, die zich hier tussen dwarsdeel en
achtergevel bevond en dus in dwarsrichting van het gebouw lag. Bij de derde
opmeting, KU-30, was eveneens sprake van een afwijkende indeling; in dit geval
was het bijzondere de plaats van de dwarsdeel, die direct achter het woongedeelte
aansloot. Tussen deel en achtergevel bevonden zich vier tasvakken; de schuurdeuren
lagen in een inspringend gedeelte van de zijgevel. De koestal was ondergebracht in
de brede zijbeuk aan de kant van de deeldeuren. Evenals bij de eerste opmeting was
ook hier sprake van een langwerpige bouwmassa met zadeldak (‘rechte achtergevel’)
en doorlopende nok. In dit geval hadden schuur en woonhuis echter nog exact dezelfde
hoogte. Van Uilkema's eerste drie Amelandse opmetingen kan er alles tezamen
genomen slechts één representatief worden genoemd voor de historische ontwikkeling
op dit eiland zoals wij die thans kennen. De beide andere moeten worden beschouwd
als opmerkelijke, maar tamelijk op zichzelf staande varianten.

De eerste drie Amelandse opmetingen (schaal 1:400), van links naar rechts: KU-31 te Ballum, KU-29
te De Blijke en KU-30 eveneens te De Blijke
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Vanaf Ameland werd overgestoken naar Terschelling, waar naast de eerste
waarnemingen ook direct al opmetingen werden verricht. Het moet Uilkema direct
duidelijk zijn geweest hier met twee nauw verwante boerderijtypen te maken te
hebben - de term ‘Amelandsch-Terschellingsche ontwikkeling’ valt al in een van de
eerste brieven over dit onderwerp. Wat de keuze van opmeetobjecten betreft was
Uilkema op Terschelling in zekere zin gelukkiger dan op
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Boerderij te Formerum, Terschelling (KU-27)

Ameland: vrijwel alle plattegronden vertonen een kenmerkend stadium van de
plaatselijke boerderij-evolutie, in verschillende fasen van ontwikkeling. Wellicht
speelde daarbij mee dat op Terschelling ook veel minder afwijkende vormen bewaard
waren gebleven dan op Ameland. De boerderij-ontwikkeling had hier in een vroeger
stadium tot een min of meer homogeen bestand geleid en zodoende minder sporen
in de vorm van tussenstadia nagelaten.
Een tamelijk vroege vorm van de Terschellingse ontwikkeling is bijvoorbeeld
vastgelegd in opmeting KU-27, een kleine, zeer interessante boerderij uit Formerum,
waar zich achter het enige tasvak alleen nog maar een direct aan de achtergevel
grenzende dwarsdeel bevond. De deeldeuren lagen daarom zo ver mogelijk naar
achteren in de zijgevel, pal tegen de achtergevel aan. Bovendien was hier sprake van
een zadeldak en van een op één niveau over schuur en woonhuis doorlopende nok,
zoals ook op Ameland bij de eenvoudigste en oudste boerderijen steeds het geval
was. KU-28, eveneens uit Formerum, toonde een volgend stadium uit dezelfde
ontwikkeling: hier had zich tussen dwarsdeel en achtergevel een nieuwe ruimte
gevormd waarin onder meer een paardestal en een schapehok waren ondergebracht.
Ook de tasruimte in de middenbeuk was hier groter dan bij het vorige voorbeeld.
Het voorhuis was slechts één travee diep en had de stookplaats aan de voorgevel,
wat door later onderzoek als een recente ontwikkeling zou worden beschouwd14).

14) JANSE, Boerderijonderzoek op Terschelling (1961).
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Drie Terschellingse opmetingen (schaal 1:400), van links naar rechts: KU-26 te Oosterend, KU-27
te Formerum en KU-28 te Formerum

Bij de andere twee opmetingen (KU-26 door Uilkema zelf gemaakt en KU-57
door een zekere Wiegersma voor hem vervaardigd), beide uit Oosterend, was sprake
van een nog recentere fase; hier werd de dwarsdeel aan beide zijden omsloten door
tasvakken en bevonden de deeldeuren zich in het midden van de zijgevel. In beide
gevallen was sprake van een koprompvorm met een vrij hoge en brede schuur achter
een lager, smaller voorhuis. Opmeting KU-26 geeft in de indeling van het
bedrijfsgedeelte bovendien een interessante overgangssituatie te zien, waarbij de
dwarsdeel werd uitgebreid met wat wel kan worden beschouwd als het begin van
een zijlangsdeel, doordat een gedeelte van de zijbeuk aansluitend aan de dwarsdeel
als open werkvloer diende.
Uit dezelfde periode stamt tenslotte nog tekening KU-120, die geheel werd
vervaardigd op basis van mondelinge aanwijzingen. Deze gereconstrueerde
plattegrond van een ten tijde van Uilkema's bezoek al verdwenen boerderij vertoonde
een driebeukige indeling, met de dwarsdeel aan weerszijden omgeven door tasvakken.
Op het veldwerk van deze tekening schreef Uilkema: ‘..Algemeen oud type
Terschelling..’. Afgezien van de rechthoekige hoofdvorm, die één doorlopend dak
suggereert, lijkt deze plattegrond echter alleen van de overige boerderijen af te wijken
door de brede dwarsgang, ‘werkplaats’ genaamd, op de plaats tussen woon- en
bedrijfsgedeelte. Op deze plaats bevond zich bij de andere boerderijen slechts een
smalle doorloopruimte met een karnplaats aan één der uiteinden. Of het dit laatste
aspect was wat deze boerderij
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Reconstructieschets van plattegrond van afgebroken boerderij te Oosterend, Terschelling (KU-120)

tot een prototype van de oude vorm zou hebben gemaakt, wordt uit Uilkema's
aantekeningen echter niet duidelijk. Mogelijk werd de betreffende uitspraak door
hem eenvoudigweg opgetekend uit de mond van één van zijn informanten,
vermoedelijk de vroegere bewoners.

Voorbeeld van Terschellingse koestal met de in het gehele ‘Friese’ huisgebied gebruikelijke grup en
stalschotten, maar met de stalgang langs de buitenmuur (Foto: NOM, Arnhem)

De koestal lag bij al deze Terschellingse boerderijen in de zijbeuk, met de stalgang
langs de zijgevel en het vee met de koppen naar de binnenwand tussen stal en
tasruimte gericht. Afgezien van deze gedraaide ligging was de opzet van de stal
overigens volledig gelijk aan die van de eerder bestudeerde Amelandse (en Friese)
stallen: ook hier ontbrak een voergang en had men een grupstal met achtergang en
schotten tussen het vee. Het was de eerste maal dat Uilkema in zijn onderzoek deze
stalvorm op een andere plaats dan langs een buitenmuur tegenkwam en het kan haast
niet anders of hij moet zich over dit punt hebben verwonderd. Anders dan men
wellicht zou verwachten, kwam de Terschellingse stalvorm in de correspondentie
van de hiernavolgende periode echter nergens ter sprake. Pas een vol jaar later zou
uit een losse opmerking blijken dat Uilkema zich over deze indeling wel degelijk
het hoofd had gebroken. Op dat moment was hij daarmee namelijk nog niet verder
gekomen dan
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dat dit staltype de ‘Saksische’ opstelling van het vee (koppen naar de middenbeuk
gericht) combineerde met de Friese inrichting van de stallen (grupstal zonder
voergang, koeien paarsgewijs tussen schotten): ‘..Terschelling heeft de
geperfectioneerde Doldersumsche veeopstelling met de Friesche handersketten
(stalschotten)! Een raadsel!..’15). Doldersum (een plaats in Drenthe, juist over de
grens met zuidoost-Friesland, waar hij voor het eerst had kennisgemaakt met enkele
kenmerken van de huisvormen uit het midden en oosten van het land) stond voor
Uilkema in dat stadium van zijn onderzoek voor alles wat niet Fries was.
Naast de verrichte documentaties was door Uilkema en Van Blom tijdens hun
gezamenlijke Amelands-Terschellingse reis ook een eerste poging gedaan tot
inventarisatie van de aangetroffen huistypen. Zij maakten hiertoe gebruik van een
globaal typologisch schema en deden tellingen van boerderijen van ieder type. Van
een volledige inventarisatie kan door de korte reisduur echter amper sprake zijn
geweest; vermoedelijk werd eenvoudig tijdens wandelingen of fietstochten genoteerd
wat onderweg werd aangetroffen. De op deze wijze verkregen resultaten werden
vastgelegd in een voorlopig overzicht dat door Uilkema werd betiteld als
‘huizenkaart’. Van Blom zou later proberen om uit één van deze schema's een
‘stamboom van het Amelandsche huis’ te destilleren16).

Voorbeeld van Uilkema's ‘A-type’ (Amelands type, met doorlopende nok over voorhuis en
bedrijfsgedeelte)

In de correspondentie werd vooral de verspreidingskaart van Ameland uitgebreid
besproken, om vast te kunnen stellen wat daar nu precies de meest karakteristieke
vormen waren. Uilkema schreef hierover aan Van Blom, na ontvangst van het door
deze vervaardigde overzicht: ‘..Ik heb uw laatste brief van 5 Sept. voor me liggen en
kijk nog eens uw resumé van Ameland door. (...) Type A is nog overheerschend op
Hollum en de stelp is er minder talrijk dan op de andere dorpen. Waar deze het meest
voorkomt is het A-type haast verdwenen. Zooals 't behoort te zijn. Achterna gezien,
hadden we type F in twee rubrieken moeten splitsen: achtergevel recht - achtergevel
met wolvedak (of kan dit nog?) Dan hadden we een telling gehad van alle rechte
achtergevels. Een overwegend bezwaar is dit echter niet, want 't is ook nu zeker, dat
het A-type het Amelandsche boerenhuis der laatste eeuwen vertegenwoordigt. Want
die rechte achtergevel krijgt beteekenis, nu het mij gisteravond lukte de zij-ingang
terecht te brengen. Ik zie nu dat die hoort bij het Friesche huis..’17).

15) Uilkema aan Van Blom, dd. 6-6-1918.
16) Beide overzichten zijn helaas niet bewaard gebleven; korte verwijzingen naar de inhoud
ervan zijn echter terug te vinden in de correspondentie en in de aantekenboekjes.
17) Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1917.
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Voorbeeld van Uilkema's ‘F-type’ (Fries type met hogere aangebouwde schuur - de dwarsdeel is
typerend voor de eilanden)

Welke de in deze typologie onderscheiden typen waren, wordt in de correspondentie
niet nader verklaard maar kan wel enigszins uit de tekst worden afgeleid. Indien men
er namelijk vanuit zou gaan dat de letters duidden op een rangschikking in alfabetische
volgorde, dan zou dit betekenen dat Uilkema en Van Blom bij hun eerste inventarisatie
tenminste zes verschillende vormen onderscheidden - van A tot en met F -, een
onwaarschijnlijk groot aantal. Vermoedelijk verwijzen de in de brief genoemde letters
A en F dan ook simpelweg naar respectievelijk het Amelandse en het Friese huistype.
Daarbij kan verder op grond van de eerdere opmerkingen worden geargumenteerd,
dat onder het oude Amelandse type dat met doorlopende nok zal zijn verstaan en
onder het Friese type dat met uitgebouwd voorhuis, ofwel de koprompvorm. De
stelpvorm werd door Uilkema voluit vermeld en was dus niet met een letter aangeduid.
Ook in de hieropvolgende correspondentie zouden de diverse kenmerken van in het
bijzonder de Amelandse boerderij nog lang onderwerp van gesprek blijven. Uilkema's
interesse hierin leek op dat moment echter al niet meer uitsluitend de eilandtypen
als zodanig te betreffen, maar zich in toenemende mate te richten op hun mogelijke
relatie tot de ontwikkelingen op het vasteland, waar in dezelfde periode het raadsel
van ‘de Oud-Friesche bouwboerderij’ in
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het middelpunt van de belangstelling kwam te staan18). Deze speurtocht naar de
oorsprong van de Friese akkerbouwboerderij had tot gevolg dat ook eenvoudige
huisvormen elders in het land met meer dan gewone interesse werden bekeken. Nu
kwamen op de eilanden naast de geheel eigen vormen ook boerderijen voor die,
afgezien dan van het dwarsdeelprincipe, sterk aan het Friese type van het vasteland
deden denken. Uilkema begon zich hierdoor af te vragen of hieruit dan óók niet de
grote Friese schuur met zijlangsdeel kon zijn voorgekomen. Met andere woorden:
was in de primitieve Amelandse boerderij voor het gemengd bedrijf misschien een
op het vasteland verdwenen voorvorm van de Friese bouwboerderij bewaard gebleven?
Het cruciale punt bij deze hypothese bleek al snel de vraag hoe de Amelandse
dwarsdeel zich dan wel had kunnen ontwikkelen tot de Friese zijlangsdeel, ofwel
hoe de deeldeuren in de zijgevel uiteindelijk in de achtergevel konden zijn beland.
Er zouden heel wat lange en soms zeer moeizame discussies in de correspondentie
voor nodig zijn om dit punt op ook voor Uilkema zelf bevredigende wijze te verklaren:
‘..die rechte achtergevel krijgt beteekenis, nu het mij gisteravond lukte de zijingang
terecht te brengen. Ik zie nu dat die hoort bij het Friesche huis. Terwijl we op de
huizenkaart van Ameland en Terschelling zagen hoe de evolutie van 't huis op de
Blieke (KU-29) voert tot de O.Fr. bouwplaats, kon ik maar niet verklaren hoe de
zij-ingang kon komen dáár, waar de Friesche bouwschuur haar vertoont. Dit punt
heeft me niet met rust gelaten, sedert ik u schreef (vóór onze ontdekkingstocht) dat
de schuur, waar de wagen rijdt langs de vakken een jongeren vorm vertegenwoordigt
dan het huis, waar de wagen in een vak rijdt; ook schreef ik, dat, als de mendeur
verhuist van de zijgevel naar achteren, ze komt in het midden van die achtergevel.
Midsland bevestigde dit later19). Gelukte het niet deze verplaatsing verder te volgen
tot de Friesche bouwschuur toe, dan had deze vreemde invloeden ondergaan, òf de
zij-ingang was on-Friesch. Nu heb ik den draad te pakken; probeert u ook eens deze
rebus op te lossen. 't Is zoo verschrikkelijk eenvoudig, dat ik mij nu verbaas, het te
Midsland niet direct te hebben gezien..’20). En:
‘..Met bijzondere belangstelling vernam ik, wat u in het midden brengt over een
hoofdkwestie: is de zij-ingang van oorsprong Friesch? Ik wil vertellen waarom ik
meen dat we er niet aan kunnen ontkomen deze vraag in bevestigende zin te
beantwoorden: Met het grooter worden der schuren ging de schuurdeur naar
achteren, omdat daardoor een vak gewonnen werd. Dit volgde op het verhoogen der
gebinten en dus van het schuurdak, waarmee de vergrooting der schuurruimte
begonnen was. Dit laatste zien we nog op Ameland. Maar de verplaatste deur kwam
in het midden der achtergevel (als te Midsland - met een inkeeping). Achter die deur
bevond zich nu dus de dorschvloer en daar bevindt die zich nog heden ten dage in
elke Friesche bouwschuur (...). Toen de vensters in de mode kwamen, verhuisde de
deur van het midden der achtergevel naar het einde der schuurreed21). Nu kon men
18) Dit onderwerp kwam eerder aan de orde in hoofdstuk 7.1, over het onderzoek in de provincie
Friesland.
19) In Midsland kwamen Uilkema en Van Blom inderdaad boerderijen tegen met de dwarsdeel
langs de achtergevel en de deeldeuren in het midden daarvan. Eén van de toen aangetroffen
voorbeelden zou in 1921 worden opgemeten onder nummer KU-56.
20) Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1917.
21) Uilkema verwijst hier naar het zogenaamde dorshuisvenster, dat zich bij de Friese
akkerbouwboerderijen in het midden van de achtergevel bevindt. Hij negeert daarbij echter
het feit dat bij de grote Friese schuren dorsvloer en schuurreed (of deel) afzonderlijke ruimten
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ook werken bij ruw weer met gesloten deuren, want het door de dorschhuisvensters
vallende licht liet dit toe en de groote hoeveelheid der af te dorschen vruchten maakte
dit noodzakelijk in verband met de primitieve dorschmethode (door middel van
vlegels) en de kortheid der donkere winterdagen. Nu zal u zeggen: waarschijnlijk
maar niet zeker, dat het zoo gegaan is. Toch wel: éénmaal moet de Friesche
bouwschuur van het tegenwoordige plan, dat eeuwen oud is, de mendeur hebben
gehad ter plaatse van het dorschhuisvenster, omdat

zijn. Bij de genoemde Terschellingse boerderij uit Midsland lag alleen de dwarsdeel, tevens
dorsvloer, langs de achtergevel, maar was nog in het geheel geen sprake van een zijlangsdeel.
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anders het licht ontbrak om te werken. Neem thans dit venster weg en oogenblikkelijk
staat men voor de noodzakelijkheid den ouden toestand te herstellen en de deuren
vlak voor het dorschhuis aan te brengen. (...) Zelf ben ik tevreden met dit “bewijs
uit het ongerijmde” en ik verwacht de overgangsvormen nog te zullen vinden..’22).
In deze trant zou het nog vele bladzijden doorgaan, in brieven vol lange
landbouwkundige verhandelingen en soms uiterst speculatieve theorieën die meestal
korte tijd later zonder veel ophef door andere werden vervangen. Kenmerkend voor
Uilkema's redeneertrant was overigens dat hij de diverse geconstateerde of
beredeneerde wijzingingen van de boerderijvormen, hoe hypothetisch ook, steeds in
de eerste plaats vanuit landbouwkundig oogpunt benaderde. Zo werd bijvoorbeeld
de grote variatie in vorm en indeling van de Amelandse boerderij door hem, volkomen
terecht, toegeschreven aan de op dit eiland slechts weinig ontwikkelde landbouw die
ook met een minder perfect bedrijfsgebouw voldoende uit de voeten kon en waar de
noodzaak tot optimalisering van de beschikbare ruimte zich nog niet had doen gelden.
In één van de vele uiteenzettingen over de mogelijke indeling van de hypothetische
‘oervorm’ van de Friese bouwschuur bracht Uilkema dit punt als volgt ter sprake:
‘..Ameland, waar de schuur, wat de indeeling betreft nog geen vast type heeft
aangenomen, - omdat de wanverhouding tusschen beschikbare en benoodigde ruimte
er nog niet tot een rationeel plan heeft kunnen leiden, wèl zeer gedifferentieerde
plattegronden heeft tevoorschijn geroepen -..’23).
Zowel in 1917 als in 1918 zouden de Amelandse en Terschellingse boerderijen
een belangrijke rol blijven spelen in de correspondentie tussen Uilkema en Van Blom,
zij het dan in toenemende mate in relatie tot het onderzoek naar het Friese huistype
in het algemeen. Uit diverse opmerkingen uit deze periode blijkt dat Uilkema het
onderzoek op Ameland inmiddels als vrijwel voltooid beschouwde. Terschelling
moest echter nog opnieuw worden bezocht; ondanks de daar verrichte opmetingen
voelde Uilkema zich hier na slechts één tocht nog onvoldoende thuis. Hij durfde,
naar hij aan Van Blom liet weten, dan ook nog geen gebruik te maken van de door
een inwoner van Terschelling aangeboden hulp bij het opmeten: ‘..Aan Wiegersma
schreef ik nog niet. Het kwam mij bij enig nadenken vrij doelloos voor, hem aan het
werk te zetten, terwijl ik nog zoo weinig op Terschelling goed zag. Zeker zullen we
daar veel vinden, vooral overgangsvormen. Om onnodig werk te vermijden, dat op
een dwaalspoor leidt en mij bovendien nog meer overbelast met arbeid dan ik al
ben, zal ik mij daar eerst beter moeten oriënteeren. Weet ik eenmaal wat vastgelegd
moet worden, dan kan de heer W. van veel dienst zijn..’24).
In de loop van het daaropvolgende jaar, 1919, werden de plannen gesmeed voor het
grote landelijke onderzoeksproject. De drukke voorbereidingen hiertoe lieten weinig
tijd voor nieuwe tochten, maar in 1920, toen het landelijke onderzoek op het punt
stond te beginnen, dook de Amelandse boerderij ineens weer in de correspondentie
op. Aanleiding hiertoe was de plaats die Uilkema deze inmiddels had toebedacht in
een door hem samengestelde hypothetische ‘stamboom van het Friesche huis’25). Uit
dit overzicht blijkt dat hij twee van de op Ameland gedocumenteerde boerderijen
22)
23)
24)
25)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-12-1917.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-12-1917.
Zie voor dit onderwerp ook hoofdstuk 7.1.
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inmiddels was gaan beschouwen als de elders verloren gegane voorvormen van de
oude Friese boerderij voor het gemengde bedrijf ofwel de ‘oude bouwboerderij’.
Deze beide vormen (het ‘Oud- en Jong-Amelandsche huis’) fungeerden hierin als
evolutieschakels tussen de ‘Friesche plaggenhut’, die in deze theorie als ‘oervorm’
figureerde, en de ‘Oud-Friesche bouwschuur’. Uit de correspondentie blijkt dat
Uilkema zich het volgens deze gedachtengang rechtstreeks uit de plaggenhut ontstane
‘Oud-Amelandsche huistype’ voorstelde als de door hem opgemeten vervallen
boerderij op De Blijke (KU-29), die de koestal evenwijdig aan de achtergevel had.
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Op de achterzijde van de bij deze opmeting behorende foto schreef hij:
‘..Oud-Amelandsch huis, type met de koestal in de breedte, dus in de vakken..’. De
foto van een andere boerderij draagt het bijschrift: ‘..Jong Amelandsch type, met de
koestal buiten de schuurvakken..’. Dit ‘Jong-Amelandsche huis’ was de eveneens
op De Blijke opgemeten boerderij KU-30 met de dwarsdeel direct achter het
woongedeelte. Op een afzonderlijke lijntekening zette hij deze beide plattegronden
nog eens ter vergelijking naast elkaar.

Vergelijking van de Amelandse plattegronden KU-29 (l) en KU-30 (r), die door Uilkema lang werden
beschouwd als prototypen van respectievelijk het oud- en het jong-Amelandse type. De oudste vorm
zou KU-29 zijn geweest, met de koestal in dwarsrichting van het gebouw, langs de achtergevel

In een toelichting op de door hem vervaardigde ‘stamboom’ verklaarde Uilkema
het onvermijdelijk uit de keuze van de objecten voortvloeiende principe van
verplaatsing en draaiing van de koestal te beschouwen als de belangrijkste overgang
in de hele ontwikkelingsketen. Blijkbaar beschouwde hij dus op dat moment, in 1920,
vooral de afwijkende plaats van de stal als één van de belangrijkste kenmerken van
de oude Amelandse boerderij. Zijn interesse voor dit staltype dateerde overigens al
uit het allereerste begin van zijn Amelandse onderzoek en blijkt ook uit de tijdens
die eerste reizen gemaakte aantekeningen. Het toen bijgehouden notitieboekje bevat
naast enkele bladen vol dialectbenamingen, aantekeningen over oogstbewaring,
werkwijzen en gezegden ook een aantal opmerkelijke plattegrondschetsjes waarbij
de koestal meest in dwarsrichting is aangegeven. Vermoedelijk had Uilkema toen al
gericht naar dergelijke voorbeelden gezocht, zoals zijn gewoonte was zodra zich
eenmaal een theorie begon af te tekenen. Dat die oude Amelandse boerderij met de
stal in dwarsrichting voor hem in de loop van zijn onderzoek inderdaad een
onevenredig grote betekenis had gekregen bleek overigens ook al uit de
correspondentie, toen hij aan Van Blom liet weten: ‘..Toen u mij op De Blieke bracht,
heb ik mijn voldoening wat ingetoomd, ook al omdat het goede inzicht eerst later
komt, maar ik gevoelde toch direct, dat ik daar de schakel gevonden had, die de oude
greid- en de oude bouwplaats in Friesland verbindt. Nooit had ik kunnen denken,
dat die ontbrekende schakel nog zou leven en bestaan..’26).
Daarnaast blijkt uit de bewuste stamboom dat Uilkema op dat moment de ‘Oude
Amelandsche boerderij’ als evolutiestadium min of meer gelijk stelde aan de fameuze
‘Oud-Friesche greidboerderij’, die immers beide verondersteld werden rechtstreeks
26) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-1-1919.
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van de plaggenhut te zijn afgestamd: ‘..Nu is dan eindelijk bewezen wat ik altijd
beweerd heb, nl. dat het Amelandsche huis hetzelfde huis is als de oude greidboerderij
op den vasten wal..’27). Een weliswaar niet met zoveel woorden uitgesproken, maar
daarom zeker niet minder belangrijke conclusie

27) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-3-1920.
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was dat de Amelandse boerderij zelf nu dus blijkbaar definitief was geaccepteerd als
behorend tot het Friese huistype, ondanks alle eerdere twijfels. Met deze vaststelling
werd het onderzoek op Ameland voorlopig afgesloten; Uilkema zou hier pas vele
jaren later terugkeren.

Schetsjes van Amelandse boerderijen met de stal in dwarsrichting (notitieboek Eilanden)

In 1921 hield hij zich tussen zijn drukke werkzaamheden in de rest van het land
door, nog enige tijd bezig met de eilanden Terschelling, Wieringen en Texel, die in
het voorjaar direct na elkaar tijdens één studiereis werden bezocht. Als eerste ging
hij naar Terschelling, waar hij pas eenmaal eerder was geweest. Tijdens dit bezoek
werd opnieuw een serie boerderijen opgemeten, wat evenals de vorige keer vijf
tekeningen opleverde: drie door eigen opmeting en twee ten geschenke gekregen
bouwtekeningen.

Detail veldwerk KU-55, met plattegrond van boerderij te Oosterend, Terschelling

De bouwplannen, van de hand van architect Swart uit Midsland, betroffen
respectievelijk een geheel nieuw te bouwen boerderij (KU-53) en de verbouwing
van een bestaand complex met behoud van het oude woonhuis (KU-52). De typisch
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Terschellingse indeling met dwarsdeel en naar de middenbeuk gekeerde stal was bij
beide ontwerpen aangehouden. Van de door Uilkema zelf vervaardigde opmetingen
vertoonde er één een stelpvorm; het betrof hier een uit 1880 daterende hoeve uit
Oosterend (KU-55). De stelp, met zijn compacte bouwmassa zonder uitgebouwd
woonhuis, vertegenwoordigde de meest recente ontwikkelingsvorm van de
Terschellingse boerderij. Afgezien van het woongedeelte had ook deze boerderij
echter weer de gebruikelijke Terschellingse indeling met een dwarsdeel in het midden
van de zijgevel, de deeldeuren onder een kapel, en de omgekeerde situering van de
stal. Opmerkelijk is bij deze boerderij overigens de onhandige plaats van de
gebintstijlen midden op de standplaatsen van de koestal. Bij de Terschellingse
boerderijen was de zijbeuk vaak te smal voor de koestal, zodat deze ook een deel
van de middenbeuk moest
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beslaan. De overige hier opgemeten voorbeelden laten echter zien dat men er meestal
naar streefde de stallen zodanig in te richten dat de gebintstijlen aan één van de
stalschotten aansloten. Hier in Oosterend had men bij de inrichting van de stal met
de plaats van de stijlen geen rekening gehouden.
De twee andere opmetingen, beide uit Midsland, betroffen oudere boerderijen met
een bijzondere, afwijkende opzet. Vooral in tekening KU-54 was door Uilkema een
op Terschelling uiterst zeldzaam voorkomende overgangsvorm vastgelegd met een
tweebeukig bedrijfsgedeelte28). Het betrof hier een uit 1737 daterend, langgerekt, laag
gebouw dat gezien de met de gebintmaat overeenkomende breedte van het voorhuis
vermoedelijk een doorlopende nok over schuur en woonhuis had. De draagconstructie
bestond uit lage dekbalkgebinten. De in de zijbeuk gelegen koestal was, door het
gebrek aan ruimte in de smalle buitenstijlruimte, gedeeltelijk in de middenbeuk
ingebouwd. De dwarsdeel bevond zich in het laatste gebintvak, achter een drietal
aaneengesloten tasvakken; tussen dwarsdeel en achtergevel bevond zich alleen een
kleine bergruimte. Een brandgevel tussen woon- en bedrijfsgedeelte ontbrak.

Opmeting KU-54 van tweebeukige boerderij te Midsland, Terschelling (schaal 1:400)

De andere opmeting, KU-56, had de recentere kopromp-opzet met hoge driebeukige
schuur en lager uitgebouwd voorhuis. De dwarsdeel lag hier, net als bij de enkele
jaren eerder opgemeten boerderij KU-27, helemaal achteraan in het bedrijfsgedeelte.
De deeldeuren bevonden zich ditmaal echter op een voor Terschelling bijzonder
ongebruikelijke plaats, namelijk midden in de achtergevel. Vermoedelijk was het
dan ook deze boerderij waarnaar door Uilkema werd verwezen bij zijn eerder
28) Volgens HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 242, zou deze vroege overgangsvorm alleen
op Ameland bewaard zijn gebleven. Op Terschelling zouden dergelijke voorfasen door de
in een vroeger stadium verder ontwikkelde landbouw geen sporen meer hebben nagelaten.
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geciteerde betoog over de mogelijke verplaatsing van de deeldeuren van zij- naar
achtergevel29). In dit verband is het niet ondenkbaar dat zowel deze als de hiervoor
beschreven boerderij door hem vooral werd opgemeten vanwege de in beide gevallen
ver naar achteren geplaatste dwarsdeel.
Op de achterzijde van het veldwerk van opmeting KU-56 maakte Uilkema tevens
veel notities over constructie, indeling en gebruik van de verschillende ruimten.
Daarbij werd ook aan de specifieke Terschellingse stalindeling meer aandacht besteed
dan bij de eerdere opmetingen. Zo tekende Uilkema hier onder meer een doorsnede
over het bedrijfsgedeelte, ter verduidelijking met een koe op stal, waarbij hij liet zien
dat voor de voedering van het vee een smal gangetje werd vrijgemaakt in het tasvak,
langs het schot tussen stal en middenbeuk. Ook over de constructie van de schuur
bevat het veldwerk veel extra informatie. Bij de gebinten aan weerszijden van de
dwarsdeel bevond zich hier een tweede, verwijderbare gebintbalk, waarover in een
bijschrift het volgende werd gemeld: ‘..Het gebint c-d heeft 1.5 M. onder de gebintbalk
een tweede hoofdbalk liggen, door kettingen hangende aan de hoofdbalk. Die losse
hoofdbalk wordt weggenomen tijdens het binnenrijden van de oogst. Als de vakken
gevuld zijn, wordt die balk opgehangen en dient dan tot steun van de tielinghouten
(slieten). (...) Op de tielinghouten worden granen geborgen. Zijn deze afgedorscht
dan komen er boonen op en het afgedorschte stroo gaat op het hooi en op de tieling
boven de koeien..’. Zo'n verwijderbare zoldering boven de dorsvloer kwam overigens
bij vrijwel alle Terschellingse boerderijen voor. In de meeste gevallen trof Uilkema
daarbij echter een ander type constructie aan, waarbij de losse balk niet was
opgehangen aan kettingen maar op een aan de stijlen bevestigde klamp rustte.

Opmeting KU-56 van boerderij te Midsland, Terschelling (schaal 1:400)

De beide opmerkelijke plattegronden uit Midsland werden door Uilkema na
terugkeer naast elkaar in een lijntekening verwerkt ter vergelijking. Veel duidelijkheid
werd hieruit vermoedelijk echter niet verkregen. Het bezoek aan Terschelling had
weliswaar veel waardevolle documentatie opgeleverd (en het is zeer de vraag of
Uilkema zich er op dat moment volledig van bewust was hóe waardevol deze was),
maar daarmee waren vooralsnog meer vragen opgeroepen dan antwoorden verkregen.
Vanaf het direct hierna bezochte Wierin-

29) Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1927.
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Boerderij te Midsland, Terschelling, met de deeldeuren in het midden van de achtergevel (KU-56)

Deel van veldwerktekening KU-56 van boerderij te Midsland, Terschelling

gen liet Uilkema aan Van Blom weten: ‘..Ik herinner me dat ik u vluchtig mijn indruk
omtrent Terschelling meldde en daaromtrent schreef: T. is Friesch. Na 't posten der
kaart bedacht ik, dat ik daarbij verzuimde het reeds gemaakte voorbehoud te noteeren:
de niet-Friesche opstelling van het vee, die ik ook op Wieringen vind. En dan nog
iets, dat evenals die opstelling herinnert aan Drenthe, Overijssel enz.: de opstapeling
van veldvruchten - geen hooi - op de “tieling” (de tieling ligt boven het vak waar de
wagen binnenkomt)..’30).
Vanaf Terschelling reisde Uilkema, als gezegd, eerst naar Wieringen en vervolgens
naar Texel. Beide eilanden waren op dat moment nog niet eerder door hem bezocht,
maar al wel enkele jaren eerder ter sprake gekomen in de correspondentie, naar
aanleiding van schriftelijk verstrekte informatie door streekbewoners. Van Blom,
die op de meeste Waddeneilanden connecties bezat, had deze al in een vroeg stadium
verzocht om een beschrijving van de daar voorkomende boerderijvormen. In de
correspondentie werden de aldus verkregen mededelingen besproken, waarbij het
30) Uilkema aan Van Blom, d.d. 27-4-1921.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

aanvankelijk vooral ging om de kwestie of het Amelandse dwarsdeeltype ook op de
andere eilanden voorkwam: ‘..Uw schrijven van 9 en 10 juli bracht mij op de hoogte
van den toestand op Texel en Wieringen. De kaart van Spaander31) vooral is duidelijk
door de teekeningen (door mij overgenomen). Deze verstaat blijkbaar onder stolp
alleen de Noordhollandsche modellen met pyramidevormig dak (theebussen, zooals
ze in de omstreken van Workum zeggen). Hij schrijft immers: “de boerderijen van
lateren tijd zijn soms stolpmodel, doch doorgaans zijn 2 of 4 vlakken van het dak
trapeziums”.

31) Een Wieringse onderwijzer en streekkenner.
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De jongere boerderijen op Wieringen zullen dus zijn stelpen met korteren, met
langeren, of zonder nok. Ook hier dus de stelp het eindresultaat. Van den plattegrond
van den heer Spaander durf ik alleen te zeggen, dat het huis m.i. vrij zeker verwant
is aan de Noordhollandsche stelpen. (...) Dijks32) schrijven wijst ook op het verschijnen
der stelp (met gerekten vorm) op Texel; wat daar hoofdzakelijk verder voorkomt,
zegt hij niet. Wel, dat de huisvorm waarnaar u informeerde daar niet voorkomt. Nu
rijst echter de vraag: a) of de waarnemingen volledig zijn, b) of - indien het
Amelandsche type op Wieringen en Texel niet voorkomt - dit altijd zoo geweest is.
Want restanten van vroeger vormen ontgaan de lui grif..’33). Het zou echter nog bijna
vier jaar duren voor hij deze gebieden inderdaad met eigen ogen zou kunnen gaan
zien.
In het voorjaar van 1921 was het dan eindelijk zover. Vooral het bezoek aan
Wieringen werd een groot succes. Uilkema verzamelde hier in slechts enkele dagen
tijd een grote hoeveelheid gegevens en ook de hoofdlijnen van de
ontstaansgeschiedenis van de Wieringse boerderij waren hem al vrij snel duidelijk.
In dit huistype was namelijk een bijzonder illustratieve overgangsvorm van de
Uilkema op dat moment reeds in grote lijnen bekende Noordhollandse
stolpontwikkeling34) bewaard gebleven. Ook hier was, evenals in Friesland, in opzet
sprake geweest van een eenvoudig hoofdgebouw met alleen woon- en stalruimte,
waaraan later een tasruimte werd toegevoegd. Deze hooiberg was op Wieringen
echter in de loop der tijd tot tweebeukige schuur uitgegroeid en in dwarsrichting aan
de stal aangebouwd, waardoor de beide onderdelen goed herkenbaar waren gebleven.
Al na enkele dagen op Wieringen kon Uilkema aan Van Blom laten weten: ‘..De
sporen van ombouw van het oude Wieringsche huis heb ik ontdekt. Het oude huis
zelf - met afzonderlijke hooiberg - echter niet..’35).

Karakteristiek voorbeeld van Wieringse boerderij met tweebeukige schuur haaks aangebouwd aan
het lagere voorhuis (Foto: L. Brandts Buys)

Meer problemen gaf de reconstructie van de oorspronkelijke indeling van de
gebouwen. Vooral de opmerkelijke plaats van de stal, die in zekere zin overeenkwam
met die op Terschelling, hield Uilkema korte tijd intensief bezig. Hoewel deze
stalindeling op zich sterk deed denken aan de gewone Friese stal (grupstal zonder
voergang, met de koeien twee aan twee tussen schotten), stond het vee ook hier niet
met de koppen naar de buitenmuur opgesteld, maar naar de scheidingswand tussen
stal en tasruimte. Het hooi werd door middel van voederluiken rechtstreeks vanuit
32) Contactpersoon van Van Blom op Texel.
33) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1917.
34) Zie ook hoofdstuk 7.3. In Noord-Holland spreekt men overigens zelf niet van stelp maar van
stolp; deze term is hier daarom ook aangehouden.
35) Uilkema aan Van Blom, d.d. 27-4-1921.
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het hooivak toegediend. Uilkema vroeg zich (zoals hij eerder ongetwijfeld ook op
Terschelling had gedaan) op grond van deze verschillen ten zeerste af of dit nog wel
tot het Friese staltype kon worden gerekend, wat natuurlijk de nodige consequenties
zou hebben voor de classificatie van het boerderijtype als geheel. In een verslag aan
Van Blom36) maakte hij

36) Uilkema aan Van Blom, d.d. 27-4-1921.
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Opmeting KU-49, van stolpboerderij te Den Oever op Wieringen (schaal 1:400)

kort melding van de wellicht ‘..niet-Friesche opstelling van het vee..’, die hij op
Wieringen had gevonden. Op dat moment waren daar al twee opmetingen verricht37).
De dag daarna zou het Wieringse onderzoek met nog twee tekeningen38) worden
afgesloten en zou ook de oplossing voor het stalprobleem zijn gevonden.
Van de in totaal vier opgemeten Wieringse boerderijen had er één, KU-49, de
gewone vierkante Noordhollandse stolpvorm, de andere drie vertoonden alle het
karakteristieke type met de haaks aangebouwde schuur. De afwijkende veestal kwam
in alle vier gebouwen voor.
Vooral de als laatste bezochte boerderij KU-48 uit Hyppolitushoef bleek van grote
waarde voor het historisch onderzoek; dit gebouw bevatte een schat aan bouwsporen.
Het veldwerk van de betreffende opmeting staat dan ook vol met gegevens over
voorgaande stadia. Veel van deze aantekeningen waren gebaseerd op mondelinge
verklaringen van de boer, die een aantal van de beschreven verbouwingen nog
eigenhandig had uitgevoerd. Uit diens mededelingen in combinatie met de bouwsporen
kon worden afgeleid dat de schuur hier werkelijk pas in een later stadium aan het
huis was aangebouwd. Het hoofdgebouw had oorspronkelijk alleen woon- en
stalruimte gehad, met een vrijstaande blokschuur39) daarnaast. In de constructie van
de schuur waren bovendien onderdelen bewaard gebleven van een vroegere hooiberg;
enkele van de gebintstijlen bestonden uit hergebruikte bergroeden. Maar ook de
aangebouwde schuur zelf had inmiddels alweer een hele ontwikkeling doorgemaakt.
De ‘darsch’ (dorsdeel) in de zijbeuk bleek later te zijn toegevoegd, terwijl het gebouw
tevens ooit met een gebintvak was verlengd. Hier ontdekte Uilkema ook de verklaring
van de vreemde stalindeling. De wand waartegen deze stallen zich bevonden was
vóór de aanbouw van de schuur een buitenmuur geweest. De koeien stonden vroeger
dus gewoon met de koppen naar de zijgevel en het geheel week daarmee in opzet
absoluut niet af van de gewone Friese stal. In de tekening gaf Uilkema met
stippellijnen en pijlen de plaats aan van deze oude zijmuur, waarbij hij noteerde:
‘..bij deze stippellijn stond de zijmuur. Hier zat het oude fundament der muur. Deze
muur verviel vroeger; daarvoor in de plaats kwam een schot met 2 luiken voor 3
stallen. (...) Hier zit dan de oplossing van het raadsel van de opstelling van het vee
37) Opmetingen KU-46 en KU-49.
38) Opmetingen KU-45 en KU-48.
39) Een blokschuur is een rondom afgetimmerde hooiberg met vaste kap.
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met de kop naar het vak. Inderdaad blijkt de opstelling Friesch te zijn met de koppen
naar den buitenmuur..’. Latere onderzoekers zouden zijn mening over het principe
van de totstandkoming van dit boerderijtype in grote lijnen onderschrijven40).

Opmeting KU-48, van Wieringse boerderij te Hippolytushoef (schaal 1:400)

Uilkema's Wieringse onderzoek was met deze laatste opmeting feitelijk beëindigd;
hij zou hier alleen nog terugkeren om een aantal aanvullende foto's te maken. Het
principe van de historische ontwikkeling van de boerderijen op dit eiland was hem
echter geheel duidelijk. Anders dan men bij een dergelijk succes zou verwachten
werd echter aan Van Blom alleen kort gemeld: ‘..Voor Wieringen heb ik de oplossing
van de omgekeerde (omgekeerd-Friesche) opstelling van 't vee gevonden. De zaak
blijkt eenvoudig te zijn..’41). Hoewel Terschelling een vergelijkbare vee-opstelling
vertoonde was Uilkema hier ondanks de Wieringse ontdekkingen vooralsnog minder
zeker. Weliswaar had de stal dezelfde indeling en lag deze eveneens tegen het tasvak
aan, maar de scheidingswand tussen stal en tasruimte was in dit geval beslist geen
oude buitenmuur. Hier was dus ook niet zoals op Wieringen sprake van een op
logische wijze ontstane situatie, maar veeleer van een bewust gekozen indeling, op
rationele wijze of door navolging ontstaan vanuit functionele overwegingen: het
gemak bij het voeren van het vee. Of men deze stal ook omgekeerd Fries mocht
noemen was in Uilkema's ogen nog maar zeer de vraag: ‘..Met Terschelling ben ik
op dit punt in 't geheel niet tot klaarheid gekomen..’42).

40) DAAN, Het Wieringse boerenhuis (1946), p. 335-336; DAAN, Wieringer land en leven
(1950), p. 122; HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 222-223.
41) Uilkema aan van Blom, d.d. 5-5-1921.
42) Uilkema aan Van Blom, d.d. 5-5-1921.
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Voorbeeld van Texelse stolpboerderij met uitgebouwd voorhuis (Foto: H. Korringa)

Vanaf Wieringen reisde Uilkema via Den Helder door naar Texel, waar hij vooral
de vierkante stolpvorm met lang uitgebouwd voorhuis aantrof.
Over de Texelse boerderij was, in tegenstelling tot die van de andere
Waddeneilanden, ook in het begin van deze eeuw al eens een vrij uitgebreide
beschrijving gepubliceerd43). Het is echter zeer de vraag of Uilkema van het bestaan
van dit artikel op de hoogte was; in de correspondentie wordt hiervan tenminste
nergens melding gemaakt. Desondanks was hij met het op Texel voorkomende
huistype al tamelijk goed bekend door zijn slechts kort tevoren gemaakte
verkenningstochten op het Noordhollandse vasteland, waar met name in
West-Friesland een vergelijkbare stolpvorm voorkwam44). De situatie op Texel kon
daardoor ondanks het gebrek aan andere informatie blijkbaar zeer snel worden
overzien; direct bij het allereerste bezoek werden hier al twee opmetingen gemaakt45).
Beide boerderijen vertoonden in grote lijnen hetzelfde type: de stolp met uitgebouwd
voorhuis. Dit voorhuis was overigens niet overal even lang; opmeting KU-50
vertoonde een zeer lang woongedeelte terwijl dat van KU-51 aanzienlijk korter was.
Bij deze laatste boerderij ontdekte Uilkema echter bouwsporen die duidden op latere
inkorting van het voorhuis. Een dergelijke inkrimping van het woongedeelte bleek
op Texel bovendien een algemene tendens te zijn; bij recentere boerderijen was het
voorhuis aanzienlijk korter of ontbrak geheel. Van de bewoners van boerderij KU-51
vernam hij de verklaring voor dit verschijnsel: deze ontwikkeling zou in verband
hebben gestaan met het verlies van de functie van de woonhuiszolder als bergplaats
voor het gedorste graan. Op het betreffende veldwerk noteerde hij: ‘..Hier boen in
den gevel een luik, waardoor het zaad naar beneden gaat (net als op Wieringen)
maar ook wel omhoog, vanaf de wagen. Voor deze gevel heeft nog een vooreind
gestaan van 6 M. lang. Deze vooreind is vervallen omdat men later het voer kocht
en zelf geen zaad meer verbouwde..’. Ook anderszins maakte Uilkema hier veel
notities op het veldwerk; blijkbaar werd deze boerderij door hem tevens gebruikt om
een algemene indruk te krijgen van indeling en functioneren van het Texelse
43) Van der VEGT, Oude gebouwen op het eiland Texel (1909).
44) Van de stolpvorm met uitgebouwd voorhuis zou Uilkema op het vasteland van Noord-Holland
nog datzelfde voorjaar verscheidene opmetingen verrichten, waarvoor bij een eerdere rondreis
de benodigde afspraken waren gemaakt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 7.3.
45) Opmetingen KU-50 en KU-51, beide uit het gehucht Molenbuurt bij De Waal.
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landbouwbedrijf. Beide bij deze gelegenheid opgemeten boerderijen hadden de op
het Noordhollandse vasteland algemeen voorkomende normale ‘Friese’ stalindeling,
met de stal langs de buitenmuur.
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Opmetingen KU-50 (l) en KU-51 (r), van boerderijen te De Waal, Texel (schaal 1:400)

In oktober van datzelfde jaar werd een tweede bezoek aan Texel gebracht,

Schetstekening KU-103 van stolp te De Waal, Texel, door Uilkema na een kort bezoek aan deze
boerderij uit het hoofd getekend (notitieboek Eilanden)

voornamelijk om nog enkele foto's te maken van eerder bezochte objecten. Bij deze
gelegenheid werd bovendien in dezelfde buurt als tevoren nog één nieuwe boerderij
bezocht. Deze werd echter niet opgemeten; Uilkema maakte hier alleen een globale
plattegrondschets in zijn notitieboekje, die hij later tot lijntekening uitwerkte. De
betreffende tekening (KU-103) toont een stolp met een geheel gesloten vierkante
grondvorm, met het bekende, typisch Noordhollandse pyramidevormige dak. De stal
had hier echter, in tegenstelling tot de beide eerder vervaardigde Texelse opmetingen,
de ook op Wieringen en Terschelling voorkomende omgekeerde indeling en lag tegen
de scheidingsmuur met de tasruimte. Op Texel kwamen beide stalvormen dus blijkbaar
naast elkaar voor. Hierna zou het lang stil blijven rond de Texelse boerderij. Pas in
1926 zou dit eiland nog eenmaal kort in de correspondentie ter sprake komen; Uilkema
zou hier echter nooit meer terugkeren.
Gedurende het daaropvolgende onderzoeksjaar, 1922, werd van de Waddeneilanden
alleen Terschelling aangedaan, waar Uilkema blijkbaar nog steeds niet had gevonden
wat hij zocht. Tijdens dit bezoek werden opnieuw twee tekeningen aan de collectie
toegevoegd. De opgemeten boerderijen (KU-118 en KU-119, uit de naburige
gehuchten Kaart en Hee) betroffen twee op het eerste gezicht goed vergelijkbare
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objecten. In beide gevallen was er sprake van een schuur met uitgebouwd woonhuis
en deeldeuren in het midden van de zijgevel,

Opmetingen KU-118 (l) en KU-119 (r), van twee Terschellingse boerderijen, respectievelijk uit Kaart
en uit Hee (schaal 1:400)
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met de dwarsdeel tussen twee tasvakken in. Uit de later door Uilkema vervaardigde
gecombineerde lijntekening blijkt echter verrassend dat deze twee qua indeling
vrijwel gelijke boerderijen in werkelijkheid een behoorlijk verschil in omvang
vertoonden. Toch maken de plattegronden voldoende duidelijk dat we hier met
hetzelfde type te maken hebben: het volledig ontwikkelde traditionele Terschellingse
type.
Dat Uilkema ook in eigen ogen met dit boerderijtype inmiddels voldoende bekend
was geraakt mag blijken uit wat hij na zijn laatste bezoek aan dit eiland schreef aan
Van Blom: ‘..Met Terschelling ben ik nu klaar. Alle goede dingen komen langzaam,
dat weet u. De ervaring heeft me ook al geleerd dat dit het geval is bij ons werk. Ik
heb nu geleerd dat het Terschelling van heden nog pas honderd jaar zich vertoont
zooals het zich nu voordoet: met de verhoogde schuur achter het woonhuis. Voor
een eeuw hadden alle huizen de rechte naald - van voor tot achter. Daarbij een steile
achtergevel. Gebinten: Friesch. Stalinrichting: Friesch (omgekeerd) (als mijn eerste
indruk was). Pomp (drinkput voor 't vee) in de stal. Ook dit is Friesch. Over de plaats
van den schoorsteen - de haard - ben ik nog in twijfel..’46). Ook de Terschellingse
stalvorm was tenslotte dus toch geaccepteerd als Fries kenmerk. Tijdens de lezing
die hij in het voorjaar van 1923 hield voor de leden van de Leidse Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, ging Uilkema nog even kort op deze kwestie in: ‘..Want
ondanks de niet-Friesche opstelling van het vee op Terschelling, is daar de stal als
geheel toch volkomen Friesch: ook daar loopt men, als in Friesland, achter en niet
vóór de dieren langs. Hoogstens zou men den stal op Terschelling (..)
omgekeerd-Friesch kunnen noemen..’47). Deze verklaring lijkt erop te duiden dat de
uiteindelijke determinering van de Terschellingse stal op zuiver functionele gronden
berustte. Hoe de historische ontwikkeling van deze stalvorm in de praktijk was
verlopen zou echter onduidelijk blijven.
Daarnaast noemde Uilkema in zijn hiervoor geciteerde brief aan Van Blom ook
de doorlopende nok als oud kenmerk van de Terschellingse boerderij en ook elders
benadrukte hij steeds de grote waarde die hij voor de determinering van de
eilandboerderijen aan dit kenmerk hechtte. Zo bevat het notitieboekje een beknopt
lijstje van hem bekende boerderijen die ofwel tot het oude ofwel tot het nieuwe
Terschellingse type zouden hebben behoord. Bij het rijtje ‘oude huizen’ staat ter
verduidelijking: ‘..oude typen met recht doorloopende nok van voor- tot achtergevel..’.
Later zou hij, mede in verband met vondsten elders in het land, aan zijn lijstje met
oude kenmerken ook nog het belangrijke principe van de tweebeukigheid toevoegen:
‘..huizen met schuren, waarbij de eene schuurzijde - die, langs de vakken! - loodrecht
langs de stijlen was opgetrokken, dus zooals de oude Terschellingsche schuren..’48).
Op dat moment werd dan ook niet meer de gereconstrueerde driebeukige boerderij
uit Oosterend (KU-120) door hem als oudste type beschouwd, maar de tweebeukige
boerderij uit Midsland (KU-54). Deze boerderij werd door Uilkema genoemd in de
lezing die hij hield voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde op 2-2-1923.
In dit verhaal maakte hij onder meer melding van: ‘..een boerderij te Midsland, die
het oud-Terschellingsche type vertegenwoordigt..’. Weliswaar was in Midsland ook
nog een andere boerderij opgemeten, maar de overige door Uilkema genoemde
46) Uilkema aan Van Blom, d.d. 19-5-1922.
47) UILKEMA, Een en ander over het boerenhuis in Nederland (1923).
48) Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-5-1923.
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aanwijzingen49) laten er geen twijfel over bestaan dat hij hiermee doelde op de uit
1737 daterende tweebeukige hoeve met doorlopende nok, die als KU-54 werd
gedocumenteerd.
In het najaar van 1922 maakte Uilkema in de correspondentie voor het eerst melding
van zijn voornemen om ook een bezoek te brengen aan de zuidelijke
Zuiderzee-eilanden Urk en Marken. Uit de bewoordingen valt af te lezen dat dit
onderwerp al eerder aan de orde was gekomen in de mondelinge contacten.

49) Uilkema maakte een vergelijking tussen de plattegrond van deze boerderij en die van een
hoeve uit het Zeeuwse Koudekerke (KU-148), die hiermee inderdaad een treffende gelijkenis
vertoont.
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Hij schreef: ‘..Ik ben intusschen zoo nieuwsgierig geworden naar Urk en Marken
dat ik, als ik eenigszins kan, nog dezen herfst even daarheen reis..’50). Over deze
plaatsen had hij toen blijkbaar ook al het een en ander gelezen; in zijn notitieboek
staan vier titels vermeld van negentiende-eeuwse geschriften over deze eilanden51)
die hem waren uitgeleend door Van Blom. Het geplande bezoek vond in ieder geval
ten dele doorgang, want het notitieboekje bevat verder enkele bladzijden met
aantekeningen over Urk. Wanneer het bezoek plaatsvond en of ook Marken nog werd
bezocht is echter niet bekend.

Enkele aantekeningen over de boerderijen op Urk (notitieboek Eilanden)

De op Urk verzamelde gegevens bleven beperkt tot enkele fragmentarische notities
(voornamelijk over dialectbenamingen), twee doorsnedeschetsjes en één
constructiedetail. De doorsneden tonen respectievelijk een driebeukig gebouw met
dekbalkgebinten en een éénbeukige constructie met in de muren opgelegde balken.
Bij deze laatste tekening is ook de stalindeling gedetailleerd aangegeven, waaruit
blijkt dat dit smalle gebouw een enkelrijïge stal in lengterichting had. Het hooi werd
op de zolder boven de stal bewaard en van daar via een luik op de voergang geworpen.
Achter de koestand liep een diepe grup met daarachter een smalle mestgang met
mestluiken in de muur. Tussen koestand en voergang bevond zich een smalle
opstaande rand, het ‘kniehout’; de dieren waren onderling gescheiden door een soort
koeschotten, waarbij Uilke50) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
51) Het lijstje omvatte de volgende publikaties: F. ALLAN, Het eiland Urk (Amsterdam, 1857);
P. HARTING, Het eiland Urk (Utrecht, 1853); R.C. BAKHUIZEN van den BRINK,
Markerhoofd (plaats en jaar uitgave onbekend); en F. ALLAN, Het eiland Marken
(Amsterdam,1854). In alle gevallen bleef de inhoud van deze publikaties hoofdzakelijk
beperkt tot de bodemgesteldheid, de geografie en de bevolking van de betreffende eilanden.
De gebouwen komen daarbij slechts uiterst summier of in het geheel niet aan de orde.
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ma aantekende: ‘..Elke koe staat afzonderlijk, dus tusschen 2 koeien steeds 2
“stallepalen”, verbonden door plankjes; zie dwarsdoorsnede boven. De stallen zijn
dus als in Overijssel en wel bij Vollenhove. Overigens geheel N.-Overijssel de koeien
2 bij 2..’. De derde schets geeft één van de muurverdikkingen of ‘pilaren’ te zien
waarop bij de éénbeukige opzet de zolderbalken rustten. Volledige opmetingen
werden hier verder niet gemaakt.
In de zomer van 1925 (dus na een afwezigheid van meer dan vijf jaar) werd

Opmeting KU-350, van kleine boerderij te Hollum, Ameland (schaal 1:400)

onverwachts opnieuw een bezoek gebracht aan Ameland, waarbij ook ditmaal weer
enig documentatiemateriaal werd verzameld. Bij deze gelegenheid werden één nieuwe
opmeting (KU-350) en verscheidene foto's aan het bestand toegevoegd. De opmeting
had betrekking op een kleine boerderij uit Hollum met een opvallende, sterk
afwijkende indeling. Het bedrijfsgedeelte had een grotendeels tweebeukige opzet,
met een zijbeuk die niet breder was dan een gangetje. De elders op Ameland zo vaak
voorkomende zeer brede buitenstijlruimte was hier niet nodig omdat de stal elders
een plaats had gevonden; deze lag in dwarsrichting, direct achter het woongedeelte.
Het daaropvolgende gebintvak werd ingenomen door de gebruikelijke dwarsdeel en
het vak daar weer achter diende voor hooiopslag. Op de bij de opmeting behorende
foto is te zien dat het bijzonder eenvoudige boerderijtje een doorlopende daklijn
vertoonde, met aan de achterzijde een gedeeltelijk dakschild en een topgevel aan
woonhuiszijde.

Boerderij te Hollum, Ameland (KU-350)

Uit de selectie van juist deze boerderij als opmeetobject blijkt dat de koestal in
dwarsrichting door Uilkema ook in dit stadium van zijn onderzoek nog steeds werd
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beschouwd als een belangrijk kenmerk van de oude Amelandse boerderij. Bij het in
1917 opgemeten voorbeeld KU-29, waar hij deze indeling voor het eerst tegenkwam,
lag de dwarsstal langs de achtergevel. De thans aangetroffen plattegrondopzet, met
de stal tussen woongedeelte en tasruimte in, vertegenwoordigde echter in Uilkema's
ogen een nòg ouder stadium. Op een in dezelfde periode vervaardigde foto van een
andere boerderij noteerde hij hieromtrent ‘..Koestal direct achter de woning -oudste
type op Ameland..’. Dat ook nu weer een boerderij was opgemeten met doorlopende
nok en tweebeukige schuur geeft overigens eens te meer aan dat Uilkema naast de
dwarsgelegen stal ook deze beide aspecten nog steeds beschouwde als belangrijke
oude kenmerken. Inderdaad bevat de collectie nog verscheidene andere opnamen
van boerderijen met tweebeukige hoofdopzet, doorlopende nok en veelal rechte
achtergevel. Uilkema moet tegen het eind van zijn onderzoek gericht naar dergelijke
objecten hebben gezocht.

Voorbeeld van door Uilkema gefotografeerde tweebeukige Amelandse boerderij met doorlopende
nok, te Hollum
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Detail veldwerk KU-352, met doorsnede van tweebeukige Amelandse boerderij (plaats onbekend,
bijschrift: ‘boerderij van Bleeker’)

In de loop van het daaropvolgende jaar bracht hij nog éénmaal een bezoek aan
Ameland. Bij deze gelegenheid werd alleen enig ouder materiaal gecontroleerd en
zo nodig gecorrigeerd of uitgebreid. Het betrof hier drie plattegronden van uiterst
schetsmatig gedocumenteerde boerderijen, waaronder opnieuw één met tweebeukige
schuur (KU-352). Hoewel een foto ontbreekt kan uit de plattegrond worden afgeleid
dat het hier ging om een lage en vrij lange boerderij met een voor Amelandse
begrippen zeer lang (en waarschijnlijk ooit verlengd) woonhuis, verscheidene
tasvakken en stalruimte in de zijbeuk voor een behoorlijke veestapel. Woonhuis en
schuur lagen hier vermoedelijk ook weer onder één doorlopende nok. De tweede
opmeting (KU-353) had wèl een driebeukige schuur, maar deze had een voor Ameland
zeer ongebruikelijke indeling met zijlangsdeel. De deeldeuren bevonden zich daarbij
bovendien op een bijzonder onhandige plaats, in een inham aan de zijkant, uitkomend
op de middenbeuk Wellicht was hier in de loop der tijd het een en ander gewijzigd
en had het gebouw in opzet toch de traditionele dwarsdeel gehad, waarvan uiteindelijk
alleen de plaats van de deuren was overgebleven.
De derde tekening (KU-351) betrof tenslotte een traditionele Amelandse boerderij
waarmee Uilkema al vele jaren tevoren bij zijn allereerste Amelandse reis

Boerderij van Laurens Nobel, te De Blijke (bij Hollum), Ameland (KU-351)

moet hebben kennis gemaakt, van een zekere Laurens Nobel uit het gehucht De
Blijke. In Uilkema's allereerste bewaard gebleven brief aan Van Blom werd al
verwezen naar een boerderij ‘..in de buurt van Laurens Nobel..’ en in 1918, bij een
discussie over de Amelandse schuurontwikkeling, schreef hij: ‘..Bij Laurens Nobel
is de hoogte der vakken 2.95 M., de diepte 4.55 M., de lengte 3.00 M. (en deze schuur
is zeker niet kleiner dan onze hypothetische stamvorm)..’52). Blijkbaar waren hier
indertijd alleen enkele aantekeningen of losse schetsen gemaakt en was het maken
van een echte opmetingstekening toen uitgesteld.
52) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-2-1918.
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Ook Texel kwam in 1926 nog even kort ter sprake, en wel in verband met een door
Van Blom gevonden 18e-eeuwse publikatie53) waarin zowel de Texelse boerenhuizen
als de daar aanwezige schaapskooien werden genoemd. Die schaapskooien, plaatselijk
boeten genaamd, waren vooral door hun mogelijke etymologische verwantschap met
de Drentse “boo”54) al eerder onderwerp van gesprek geweest. Van Blom stuurde
Uilkema in dit verband nu het volgende citaat ‘..De schaapen koomen des winters
zoo min als des zomers op stal; maar in de weide staan schuuren, die boesen genoemt
worden, en waarin des winters hooi gebracht wordt; in die schuuren kunnen de
schaapen schuilen, wanneer het sneeuwt of slegt weder is; maar zij houden zoo veel
van de lucht, dat het weder al zeer slegt mocht zijn, zoo zij zich in de schuuren
begeeven zullen..’. Dat laatste was Uilkema wel bekend en was door hem al eens
genoemd als verklaring

Texelse schapeboet

voor de opvallende hoogte van de schapenboet: ‘..Die boeten op Texel zijn
waarschijnlijk zoo hoog, omdat het schaap van alle landbouwdieren de meest luchtige
en koude stal eischt. Maar of de vorm daarmee in verband zou staan, durf ik niet te
beweren..’55). Nu schreef hij, als reactie op de ontvangst van het citaat: ‘..Dank voor
uw kostelijke mededeeling over de boeten op Texel. Zoo moet het zijn: de boet op
Wieringen en in Noord- Holland is evenals de schapenboet op Texel uitsluitend een
veeschuur..’56). De bijbehorende tekst over het Texelse boerenhuis uit het einde van
de 18e eeuw riep bij Uilkema veel herkenning op: ‘..Op Texel zijn de oude huizen
precies als beschreven wordt in het citaat dat

53) Van Blom aan Uilkema, d.d. 9-2-1926. De door Van Blom geciteerde publikatie was: ‘Brieven
over Texel en de naby-gelegen eilanden; uit de aanteekeningen van wijlen den heere Pieter
van Cuyck, in leven kunst-schilder te 's-Graavenhaage, te saamengesteld door J.G. van
Oldenbarnevelt, genaamt Tullingh; Delft, 1789’.
54) Dit etymologische probleem komt nader aan de orde in hoofdstuk 4.2, mondelinge informatie
als bron, en is ook door verschillende latere onderzoekers uitvoerig behandeld. Zie hiervoor
onder meer: POSTMA, In pear opmerkingen (1919), p. 69-71; Van der MOLEN,
Oanteikeningen oer it fryske boerehûs (1937), p. 39-47; en van dezelfde auteur vooral: Over
de benamingen (1939).
55) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1921.
56) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-2-1926.
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u me nog nader deed toekomen, ik denk bv. aan het vuur in de stal..’57).
Ook de betreffende brief van Van Blom is bewaard gebleven, zodat we ons hieruit
een beeld kunnen schetsen van wat Uilkema dan wel beschouwde als het oude Texelse
huis: ‘..Waarde heer Uilkema, hierbij uit hetzelfde boekje, waarin ik de boezen vond,
nog een citaat. Dus ook toen reeds de pyramide-vormige stolpen en schuur en huis
onder een dak en het vee vlak bij de hand. (...) Blz. 100: “Hunne huizen (...) dienen
hun ook ter berging van hooi en stroo; de stal is ter zijde van het huis; des zoomers
stooken zij nooit in eene kamer, maar, niet tegenstaande er eene keur tegen is, in
een hoekje van de stal, alwaar een klein schoorsteentje is geplaatst; ik ben in meer
dans ééne wooning geweest alwaar op de steenen vuur wierdt met plaggen, en de
rook de deur uitsloeg, en alwaar het vuur geene acht voeten verwijdert was van het
hooi, het welk van onderen met eene kleine houten schutting was afgezet”..’58).
Inderdaad laten de eerder vervaardigde Texelse opmetingen zien dat Uilkema hier
zowel het vuur op de deel (‘..heerdje met stookgat..’) als de lage houten schutting
rondom de tasruimte (‘..schot van 1 M. hoog - hier ligt 2.20 M. boven de grond de
tilbalk..’) met eigen ogen had gezien. Of met deze aspecten de oude huisvorm ter
plaatse ook voldoende duidelijk was gedefinieerd mag echter worden betwijfeld.
Helaas ontbreekt in Uilkema's nalatenschap iedere verdere tekst over dit onderwerp.
Uit het feit dat in het Noordhollandse hoofdstuk in de stenciluitgave zonder verder
commentaar twee oude Texelse landmeterskaarten ten tonele worden gevoerd
temidden van verscheidene kaarten van het vasteland kan echter worden afgeleid dat
hij de historische ontwikkeling van beide gebieden in grote lijnen als dezelfde
beschouwde.
In 1926 werd tenslotte ook het bij Duitsland behorende Waddengebied in het

Ligging van het Noordfriese eiland Sylt (Dld.) ten opzichte van Uilkema's thuisbasis Leeuwarden

onderzoek betrokken, in verband met het zich nog steeds voortslepende onderzoek
naar de herkomst van het Friese huistype voor het akkerbouwbedrijf. Terwijl
Uilkema's werk door het hele land heen gestaag vorderde bleef namelijk de vraag
naar de herkomst en meest kenmerkende eigenschappen van het Friese huis steeds
op de achtergrond meespelen. In verband met deze discussie kwam in de loop van
1923 al eens het idee naar voren om het Friese boerenhuis ook buiten de eigen
57) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-2-1926.
58) Van Blom aan Uilkema, d.d. 9-2-1926.
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landsgrenzen te bestuderen. De mogelijkheid bestond namelijk dat elders, in cultureel
meer geïsoleerde gebieden, de oorspronkelijke kenmerken van dit huistype zuiverder
bewaard waren gebleven. In de correspondentie van 1925 werd in dit verband al eens
gesproken over de Noordfriese eilanden, waaronder het bij Duitsland behorende
Sylt59). Het zou (vooral door het eeuwige tekort aan financiën) nog meer dan drie jaar
duren voordat Uilkema in de gelegenheid zou zijn een dergelijk uitstapje over de
grens te realiseren.
In de zomer van 1926, toen met de vondst van een nieuwe subsidiegever (het
Fonds Landbouw Export Bureau uit Wageningen) nieuwe financiële bronnen waren
aangeboord, begon Uilkema er bij de Boerenhuiscommissie opnieuw op aan te dringen
toestemming te geven voor de reis naar Sylt. Op dit zeer geïsoleerde eiland langs de
Duits-Deense Noordzeekust hoopte hij kenmerken van het oud-Friese huis terug te
kunnen vinden die in ons land al sedert lang verloren waren gegaan. In de officiële
aanvraag voor deze reis werd door Uilkema het volgende argument genoemd: ‘..Het
onderzoek op Sylt is noodig om de grootst mogelijke zekerheid te krijgen omtrent
het huistype, dat behoort bij den volksstam, die het Friesche dialect spreekt. Het is
nl. volstrekt niet zeker, dat dit huistype dat is, waarvan de ontwikkeling in 't huidige
Friesland mij thans volledig bekend is..’60). Tegenover Van Blom was hij echter iets
concreter over hetgeen hij op Sylt hoopte aan te treffen: ‘..Ik verwacht daar stallen
als op Terschelling..’61).

59) Uilkema aan Van Blom, d.d. 26-6-1923.
60) Uilkema aan Boerenhuiscommissie, d.d. 11-5-1926.
61) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-6-1926.
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Karakteristieke voorgevel van boerderij op Sylt (KU-282, te Morsum)

Eind augustus 1926 vond de langverwachte reis plaats. Op Sylt werden drie
boerderijen opgemeten, een groot aantal foto's gemaakt en vooral veel streektermen
verzameld. Een vierde opmeting werd later op Uilkema's verzoek vervaardigd door
een bewoner van Sylt met wie hij tijdens zijn bezoek bevriend was geraakt. De hier
verzamelde plattegronden en dan vooral de later tot lijntekening verwerkte opmetingen
uit Morsum en Archsum62) vallen in de eerste plaats op door hun haakse vorm en
grote complexiteit. Welke betekenis hier volgens Uilkema moest worden gehecht
aan de haakse opzet wordt uit de bewaard gebleven aantekeningen niet duidelijk, al
blijkt uit alles dat hij deze over het algemeen als een latere ontwikkeling beschouwde.
Bij de éénbeukige boerderij uit Morssum (KU-282) was het dwars aangebouwde
stalgedeelte in elk geval een recente toevoeging (‘..voor 80 jaar bijgebouwd..’). Van
deze plattegrond tekende Uilkema ook een gereconstrueerde versie, waaruit blijkt
dat het hier ging om een van oorsprong rechthoekige plattegrond, met de (Friese)
stal in dwarsrichting langs de achtergevel. Vooral dit laatste punt, dat bij navraag
door de bewoners werd bevestigd, moet Uilkema in verband met zijn Amelandse
onderzoek veel genoegen hebben gedaan.

Twee opmetingen van boerderijen op Sylt (schaal 1:400):
Links: KU-282 te Morsum
Rechts: KU-283 te Archsum

62) Opmetingen KU-282 en KU-283.
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In Archsum ontdekte hij een uit 1756 daterende boerderij (KU-283) waarvan het
bedrijfsgedeelte met dwarsdeel in 1865 was vernieuwd. De haakse vorm schijnt in
dit geval echter ook tevoren al aanwezig te zijn geweest; Uilkema noteerde op het
betreffende veldwerk: ‘..Tevoren was de schuur kleiner, echter ook haaksch
aangebouwd..’. De kleine, dubbelrijïge koestal lag bij deze boerderij, net als bij het
oude Friese woonstalhuis, langs een van de zijgevels. Een

Detail veldwerk KU-284, met doorsnede van kleine driebeukige boerderij met ankerbalkconstructie
te Keitum, Sylt

ruwe schets op de achterzijde van het veldwerk laat zien dat Uilkema hier
dekbalkgebinten aantrof. Het gebouw had een driebeukige opzet met zeer smalle,
feitelijk nog slechts rudimentair aanwezige zijbeuken. De derde Sylter opmeting
(KU-284) betrof een kleine rechthoekige boerderij uit Keitum, met dwarsdeel en
koestal langs de zijgevel. De dwarsdoorsnede over het stalgedeelte laat zien dat zich
hier een ankerbalkconstructie bevond. Dit was echter niet door het hele gebouw heen
het geval; Uilkema noteerde in een later toegevoegde noot dat de gebinten in de rest
van het huis identiek waren aan die uit Archsum, oftewel dekbalkgebinten. Ook bij
dit boerderijtje had zich ooit een aan de zijgevel aangebouwde bergschuur bevonden,
die inmiddels echter was verdwenen. Een afbeelding van de oude situatie was door
Uilkema aangetroffen in een Duits boerderijenboek63) en daaruit door hem
overgenomen op een kladblaadje, dat aan de door hem zelf vervaardigde
veldwerktekening werd gehecht.
De woongedeelten van alle drie door Uilkema gedocumenteerde plattegronden
vallen vooral op door hun buitengewoon complexe indeling, die op het eerste gezicht
nog het meest aan een doolhof doet denken. Wanneer men echter de vele gangetjes,
portaaltjes, kasten en bedsteden wegdenkt, blijkt dat het hier in wezen gaat om een
vierdeling, met vier hoofdvertrekken gegroepeerd rondom een centraal rookkanaal.
De plattegronden lijken echter extra gecompliceerd doordat zich in enkele gevallen
aan beide zijden van het woongedeelte bedrijfsruimten bevinden.
Tezamen geven de drie opmetingen bovendien een goed overzicht van het verloop
van het geleidelijke versteningsproces van de Sylter boerderij. De driebeukige opzet
van KU-284 behoorde bij het stadium waarin houtbouw nog algemeen voorkwam
en de muren alleen een afsluitende en geen dragende functie vervulden. Later werden
de buitenmuren geheel in baksteen gebouwd, terwijl de nog aanwezige gebinten
grotendeels werden opgenomen in de binnenwanden, zoals het geval was bij KU-283.
Het laatste stadium, waarin de dragende functie van de gebintstijlen volledig werd
overgenomen door de massieve stenen muren is vastgelegd in de als eerste opgemeten
63) Das Bauernhaus im deutschen Reiche (1906), p. 123.
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éénbeukige boerderij KU-282, waar de balken geheel in de muren waren opgelegd.
Aan deze

Boerderij te Archsum, Sylt (KU-283)

buitengewoon interessante ontwikkeling die in de door hem vervaardigde opmetingen
zo fraai werd geïllustreerd, werd door Uilkema echter zelf in zijn commentaar op
het Sylter bezoek geen enkele aandacht besteed64). Na terugkomst in Nederland stuurde
hij een lange en enthousiaste brief aan Van Blom: Sylt had hem niet teleurgesteld!
Zijn verslag bevatte echter vooral informatie over bevolking en dialect; de boerderijen
werden alleen zo nu en dan genoemd: ‘..Sylt is Friesch. Als Gallée er geweest was,
had hij bijna zeker daar het langgeveltype gerapporteerd. De Sylters noemen de
lange gevel ook de “goowel” of “jügel” ('t laatste is fonetisch “jiechel”). Denk aan
“kovel-ende” in Zeeland, dat ik eenmaal verklaarde (natuurlijk terecht) als
gevel-ende. Op Sylt wordt net als op Wieringen de zuiver Friesche stal één, twéé,
drie omgekeerd. Behalve Wieringen, dat reeds voldoende was om het omkeeren van
de Friesche stal zoo afdoende als maar mogelijk is, te verklaren, hebben we dus Sylt.
Zou iemand ontkennen dat Sylt Friesch is? De koestaldeur heet daar “bööster”. Ik
volg de spelling van Nann Mungard (Nanee is een Friesche naam) te Keitum op Sylt.
Het is de deur van de korte zijde van het huis, die uit den koestal naar buiten voert.
Als de Sylters het woord uitspreken, hoort men “peuster”, maar ze zeggen dat dit
woord

64) Overigens wordt eenzelfde ontwikkeling door Uilkema wèl beschreven in zijn tekst over de
Noordlimburgse en Brabantse boerderij, in: Het ontstaan der huistypen (1933).
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met de letter b begint. (Dus iets als de ij en de ei, waartusschen de Hollander absoluut
geen verschil kan constateeren, terwijl ik tusschen die klanken een zeer waarneembaar
verschil opmerk.) De Friesch noemt hier in Friesland deze deur - die op dezelfde
plaats zit in den gelijk ingerichten stal - de booder. (...) In het Sylter en in het Friesche
woord is ter en der respectievelijk synoniem met deur. De Sylter noemt de koestal
de ‘buusem’, phon. ‘boeson’. De schotten tusschen de stallen noemt hij ‘schod’. Mijn
vader sprak altijd van ‘sched’, met een duidelijke d aan het einde. Ik herinner me
dit van hem, omdat ieder ander, niemand uitgezonderd, altijd sprak van ‘schot’ en
‘schet’. (...) De benamingen van de vertrekken in de woning wijken af van die in
Friesland. ‘Binhus’ bijvoorbeeld kent men daar niet, hoewel het me voorkomt dat
Sylt het ontstaan van het woord binhus juist door zijn huis kan verklaren. (...) De
‘haurkluüsk’ (hooiwagen) op Sylt ziet u o.a. op bijgaande plaatjes. De constructie
van dit ding is absoluut gelijk aan die welke het ding op Ameland heeft. (Ik heb nl.
nu weer, evenals indertijd op Ameland, toen ik direct zag, dat dit voorwerp niet
Saksisch was, er een teekening van gemaakt. De wagens laadt men net als in onze
streken, met de ponterboom (‘punter’) er boven op. De Amelandsche methode kent
men er niet. Misschien is Ameland op dit punt primitiever. In physieken zin gelijken
de Sylters precies op de Friezen; ze zijn iets minder ‘überbildet’, maar dit is toe te
schrijven aan het meer eiwitrijke voedsel (visch) van den Sylter, dat in den loop der
eeuwen invloed heeft gehad. (...) De gelaatsuitdrukking is dezelfde. Het karakter is
precies als dat van den Frieschen boer en is anders als dat der Duitschers. De Sylter
boer vraagt nooit: wie hen je, wat doe je; ik zou haast zeggen, de Sylter is een heer
wat karakter betreft, ook al staat hij achter het “mjukskrè” (mestkruiwagen, in het
Friesch “mjukskret” geheeten) bij de “grop” (Friesch “gruppe”) in de “boesom”..’65),
etc., etc.

Bewoners van boerderij te Morssum, Sylt, de familie Cornelissen

In het werkverslag dat hij opstelde voor de Boerenhuiscommissie vatte hij de
aanleiding voor deze studiereis en haar resultaten als volgt samen: ‘..De omstandigheid
dat Uwe commissie nog de beschikking verkreeg over een klein reserve-fonds maakte
het mogelijk onder meer een reis te ondernemen naar het eiland Sylt, waar een
Friesch sprekende volksgroep woont, welke door hare geïsoleerde woonplaats minder
onderhevig moet zijn geweest aan invloeden van buiten, die op het boerenbedrijf
konden inwerken, dan hare stamgenooten in deze gewesten. Het resultaat van deze
65) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-9-1926.
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excursie was zeer bevredigend: het antwoord op de vraag was positief en tevens
bevestigend. De inrichting van de Sylter koestal is dezelfde
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als die van de Friesche en ook de benamingen van de kenmerkende deelen zijn geheel
gelijk of overeenkomstig..’66). Of het bezoek aan Sylt daarmee ook werkelijk iets had
bijgedragen aan het onderzoek van het Friese huistype in het algemeen of aan dat op
de Nederlandse Waddeneilanden is echter zeer de vraag. Met deze reis was het
onderzoek op de eilanden echter geheel afgelopen; in de daaropvolgende jaren zou
Uilkema op geen ervan meer terugkeren.
De oogst van negen jaar fragmentarisch onderzoek was een grote hoeveelheid
waardevolle en soms zelfs zeer zeldzame documentatie. In totaal werden op de
verschillende eilanden dertig boerderijplattegronden verzameld, waarvan zeven stuks
afkomstig waren van Ameland, twaalf van Terschelling, drie van Texel, vier van
Wieringen en vier van het Noordduitse Sylt. De belangrijkste vondsten vanuit de
huidige optiek waren de drie boerderijen met tweebeukige schuur67), die kunnen
worden beschouwd als zeldzame restanten van een vroege overgangsfase in de
Amelands-Terschellingse ontwikkeling. Ook Uilkema zelf beschouwde de
tweebeukigheid als zeer oud kenmerk, maar realiseerde zich vermoedelijk niet dat
deze vorm op zijn beurt uit het eenvoudige Friese woonstalhuis zou kunnen zijn
voortgekomen. Andere elementen die door Uilkema zowel op Ameland als op
Terschelling als zeer oude kenmerken werden beschouwd waren, de over schuur en
woonhuis doorlopende nok en de rechte achtergevel ofwel het zadeldak. Van de
vijftien op deze beide eilanden gedocumenteerde boerderijen vertoonden vijf
exemplaren de doorlopende nok en het langgerekte, lage profiel68).
Behalve deze ook heden ten dage nog als oorspronkelijk erkende kenmerken
beschouwde Uilkema op Ameland ook de stal in dwarsrichting als een zeer oud
principe; twee van de zeven hier vervaardigde opmetingen vertoonden dit kenmerk69).
Later onderzoek heeft Uilkema's mening op dit laatste punt echter niet kunnen
onderschrijven. De door hem als zeer belangrijke oude typen beschouwde boerderijen
tonen, vanuit de huidige visie bezien, veeleer een alleen bij het kleinere Amelandse
bedrijf incidenteel voorkomende variant dan een kenmerkend stadium in de
Amelandse ontwikkeling. Uilkema's pre-occupatie met de stal in dwarsrichting heeft
echter tot gevolg gehad dat de op Ameland verzamelde documentatie als geheel geen
bijzonder representatief beeld geeft van de boerderij-ontwikkeling op dit eiland. Wel
geven zijn tekeningen een aardig overzicht van de veelheid aan oplossingen die kon
ontstaan bij opname van de oogstbergingsfunctie in het oude woonstalhuistype. Dat
de ontwikkelingen op Ameland in het begin van deze eeuw nog niet volledig waren
uitgekristalliseerd en daardoor nog niet tot één uniform type hadden geleid wordt
door Uilkema's opmetingen verrassend (maar vermoedelijk wel enigszins anders dan
hij zelf had bedoeld) geïllustreerd.
De Terschellingse opmetingen geven een veel completer beeld van de plaatselijke
ontwikkeling. Het documentatiebestand van dit eiland bevat voorbeelden van de
meeste ontwikkelingsstadia na het ook hier geheel verdwenen woonstalhuis. Behalve
de reeds genoemde zeldzame tweebeukige overgangsvorm documenteerde Uilkema
66)
67)
68)
69)

UILKEMA, Verslag der Commissie, 1923-1926.
Respectievelijk opmetingen KU-54 op Terschelling, en KU-350 en KU-352 op Ameland.
Respectievelijk opmetingen KU-27, KU-30, KU-54, KU-350 en (vermoedelijk) KU-352.
Opmetingen KU-29 en KU-350.
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hier ook driebeukige gebouwen met een slechts iets verhoogd bedrijfsgedeelte70),
voorbeelden met een veel hogere aangebouwde schuur (het kopromptype)71), en tot
slot de recente, compacte stelpvorm72). Ook wat indeling van het bedrijfsgedeelte
betreft valt in de Terschellingse documentatie een breed scala aan
ontwikkelingsvormen waar te nemen. Zo vindt men in het bestand plattegronden met
de dwarsdeel respectievelijk langs de achtergevel73), tussen een langs die achtergevel
ontwikkeld stalgedeelte en de

70)
71)
72)
73)

Opmetingen KU-118 en KU-119.
Opmetingen KU-26, KU-52 en (vermoedelijk) KU-56.
Opmetingen KU-53 en KU-55.
Opmetingen KU-27 in KU-56, met de deeldeuren respectievelijk in zij- en achtergevel.
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tasruimte74), en tussen twee tasvakken in75).
Ook op Wieringen en Texel kan ondanks het relatief kleine aantal documentaties
door de gelukkige keuze van de objecten toch worden gesproken van een aardig
overzicht over de op deze eilanden voorkomende vormen. Zo werden op Wieringen
drie boerderijen met haakse grondvorm76) en één stolp77) gedocumenteerd. De drie
Texelse opmetingen laten respectievelijk de stolpvorm met lang uitgebouwd voorhuis
zien, die met verkort voorhuis en tenslotte de geheel gesloten vierkante stolp78).
Met het verzamelen van de hier besproken documentatie was het onderzoek op de
eilanden wat Uilkema betreft blijkbaar voltooid. De op basis van dit materiaal te
schrijven tekst en het oorspronkelijk beoogde totaaloverzicht van de hier aanwezige
boerderijtypen zou echter uitblijven; door omstandigheden zou hij er niet meer toe
komen zijn ideeën over de eilanden zelf op papier te zetten. In de eerder genoemde
opgave aan de Boerenhuiscommissie van de omvang van het geplande boek was het
hoofdstuk over de Wadden- en Zuiderzee-eilanden door Uilkema begroot op twintig
pagina's tekst, met tien plattegronden en twintig foto's ter illustratie.

74)
75)
76)
77)
78)

Opmetingen KU-28, KU-52 en KU-53.
Opmetingen KU-26, KU-57, KU-120, KU-55, KU-118 en KU-119.
Opmetingen KU-45, KU-46 en KU-48.
Opmeting KU-49.
Respectievelijk opmetingen KU-50, KU-51 en KU-103.
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BOERDERIJOPMETINGEN OP DE WADDEN- EN ZUIDERZEE-EILANDEN
KU-26 Oosterend (Tersch.)
KU-27 Formerum (Tersch.)
KU-28 Formerum (Tersch.)
KU-29 De Blijke (Amel.)
KU-30 De Blijke (Amel.)
KU-31 Ballum (Amel.)
KU-45 Stroe (Wier.)
KU-46 Smerp (Wier.)
KU-48 Hippolytushoef (Wier.)
KU-49 Den Oever (Wier.)
KU-50 De Waal (Tex.)
KU-51 De Waal (Tex.)
KU-52 Lies (Tersch.)
KU-53 Hoorn (Tersch.)
KU-54 Midsland (Tersch.)
KU-55 Oosterend (Tersch.)
KU-56 Midsland (Tersch.)
KU-57 Oosterend (Tersch.)
KU-103 De Waal (Tex.)
KU-118 Kaart (Tersch.)
KU-119 Hee (Tersch.)
KU-120 Oosterend (Tersch.)
KU-282 Morssum (Sylt, Dld.) (niet aangeduid)
KU-283 Archsum (Sylt, Dld.) (niet aangeduid)
KU-284 Keitum (Sylt, Dld.) (niet aangeduid)
KU-299 Klein Morssum (Sylt, Dld.) (niet aangeduid)
KU-350 Hollum (Amel.)
KU-351 Hollum (Amel.)
KU-352 onbekend (Amel.) (niet aangeduid)
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KU-353 Buren (Amel.)
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7.3 Noord-Holland

Stolpboerderij te Assendelft

In het midden en noorden van de provincie Noord-Holland treft men als traditionele
boerderijvorm thans overwegend de hoge, piramidale stolp aan. Dit boerderijtype,
waarin woning, stal en tasruimte onder één groot dak zijn gecombineerd, verscheen
hier, naar men tegenwoordig aanneemt, tegen het einde van de 16e eeuw. Hoewel
over de feitelijke totstandkoming van de stolpvorm verschillende meningen bestaan,
wordt algemeen bewezen geacht dat deze vooraf moet zijn gegaan door een veel
lager, langgerekt woonstalhuistype1). Het woongedeelte telde daarbij één of twee
achter elkaar gelegen kamers en in de stal daarachter stonden twee rijen vee aan
weerszijden van een smalle gang, elk met de koppen naar een zijgevel. Voor
oogstberging was in dit smalle, lage bedrijfsgedeelte nauwelijks plaats; het hooi of
graan werd buiten bewaard, in mijten of kapbergen. Bij vergroting van de oogst
ontstond echter een toenemende behoefte om de oogst binnenshuis op te slaan,
beschermd, droog en dichter bij het vee. Deze tendens leidde uiteindelijk tot de
ontwikkeling van de stolp. De opvallend compacte vorm van dit type moet enerzijds
zijn voortgekomen uit de wens om de diverse functies zo efficiënt mogelijk onder
één dak te combineren. Anderzijds speelde hier ook de noodzaak mee om op de
merendeels slappe ondergrond zo licht mogelijk te bouwen. Het stolpprincipe, waarbij
het gewicht van het dak vrijwel volledig wordt gedragen door de centrale
‘vierkant’-constructie, bood hiervoor een perfecte oplossing, omdat daarbij alleen
de vier gebintstijlen behoeven te worden gefundeerd. De wanden hebben geen
dragende functie en kunnen zodoende zeer licht worden gebouwd. De stolpvorm
heeft zich in de loop der tijd in allerlei variaties door het hele noordelijke deel van
de provincie verspreid. Naast de nieuwe stolpvormen bleef echter ook het oude
woonstalhuis nog lang in gebruik en in het ten noorden van Amsterdam gelegen
Waterland heeft dit zich - in aangepaste vorm - tot op de huidige dag gehandhaafd
in de zogenaamde hooihuisboerderij.

1) Zie voor de grote lijnen van de ontwikkeling van de Noordhollandse boerderijvormen onder
mees: HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 220-227; BRANDTS BUYS, De landelijke
bouwkunst in Hollands Noorderkwartier (1974); Van OLST, De boerderijen in de provincie
Noord-Holland (1989).
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Opbouw en indeling van stolpboerderij (Uit: S. de Jong, Vijf Noordhollandse boerderijbestekken,
1985, p. 36)

Zowel de stolp als zijn directe voorgangers worden in de huidige typologie van
huisvormen gerekend tot de ‘Friese huisgroep’, een verzamelnaam waaronder de
boerderijen uit het gehele noordelijke kustgebied worden begrepen. Als meest
kenmerkende eigenschap van dit huistype geldt vooral de zogenaamde ‘Friese’
stalvorm, waarbij de koeien twee aan twee tussen houten schotten met de koppen
naar een buitenmuur staan opgesteld, met een grup achter de

Noordhollandse koestal met grup en spatschutten, in boerderij te Broek in Waterland (Foto: Min. van
Landbouw)

dieren en zonder afzonderlijke voergang voor het vee langs. Behalve de stalvorm
worden ook de dekbalkconstructie en het grondtasprincipe hier wel als typebepalende
kenmerken beschouwd. Dit alles geldt echter alleen voor de boerderijen ten noorden
van het IJ; in het zuiden van de provincie vindt men geheel andere huisvormen, die
in constructie, indeling en ontwikkelingsgeschiedenis veel nauwer aansluiten bij de
boerderijen uit de aangrenzende provincies Zuid-Holland en Utrecht.
In het begin van deze eeuw, toen Uilkema met zijn onderzoek begon, was over de
verschillende Noordhollandse boerderijvormen en hun onderlinge verwantschap nog
maar zeer weinig bekend. Uit het feit dat de stelp- of stolpvorm met zijn
dekbalkgebinten, grondtasprincipe en Friese stalindeling zowel in Noord-Holland
als in Friesland voorkwam, had Gallée2) indertijd geconcludeerd dat dit boerderijtype
dus mogelijk nog stamde uit de tijd van voor het ontstaan van de Zuiderzee, ofwel
voor de 9e eeuw. Hij beschouwde de stolp dientengevolge als een zeer oude huisvorm.
Daarnaast wees hij in zijn boek kort op het incidenteel voorkomen van zeer oude,
afwijkende vormen met laag woonhuis en een dichte hooiberg (blokschuur of
kaakberg) voor de oogstber-

2) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 21-27.
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ging. Bij een door hem bezocht exemplaar was de stal verbonden aan het huis, maar
Gallée meende dat dit een uitzondering was en dat bij een dergelijke vorm de stal
meestal verbonden was met de hooischuur. Uit de verdere, weinig duidelijke
beschrijving valt op te maken, dat hij meende dat het ontstaan van de stolp moest
worden gezocht in de aanbouw van eerst stal en werkruimten en later ook het tot dat
moment vrijstaande woonhuis aan een dergelijke kaakberg. Deze visie, die door
Gallée al vanaf 1898 in enkele korte artikelen in de openbaarheid was gebracht, werd
in het begin van deze eeuw in de schaarse literatuur over dit onderwerp algemeen
aangehouden, waarbij men zijn beschrijving van de afwijkende vormen veelal over
het hoofd zag en slechts overnam dat de stolpvorm een zeer oud boerderijtype was3).
Toch bestond er nog een ouder werk waarin de stolp en zijn historische ontwikkeling
uit oudere vormen geheel anders werd beschreven: het was het ook in hoofdstuk 5
al even aan de orde gekomen artikel door J. Bouman uit 18604). Deze beschreef het
oude huistype in dit gebied (dat hij getuige zijn beschrijving zeker nog moet hebben
gekend) als een laag gebouw waarin zowel woon- als stalruimten waren
ondergebracht, met een vrijstaande hooiberg. Later zou de wens om stal- en
bergruimten te combineren, hebben geleid tot de aanbouw van de hooiberg aan het
stalgedeelte van de boerderij, waaruit uiteindelijk geleidelijk de stolpvorm zou zijn
ontstaan: ‘..De schuursgewijs ingerichte koestallen werden iets ruimer en langer
uitgebouwd; en toen men er eindelijk meer op gesteld begon te worden, dat ook het
hooi onder dak gebragt werd, bouwde men aan het einde van den koestal eene kap
op vier staken. Om nu te meerder hooi onder de kap te kunnen bergen, plaatste men
die welhaast zóó hoog, dat de benedenkant van het dak gelijk stond met de vorst of
nok van den veestal. (...) ..en om deze kap vervolgens nog te beter aan het doel te
doen beantwoorden, liet men haar van alle zijden betimmeren. (...) Zoo ontstond van
lieverlede de zoogenaamde kaakof kapberg, wel te onderscheiden van den
dusgenoemden zaad- of vijzelberg, met beweegbaren kap. Het zin deze vierkante
kapbergen, die in Noord-Holland de stolpvormige boerenhuizen hebben doen
ontstaan..’.
Deze oudere publikatie over de voorvormen en herkomst van de stolpboerderij,
die dus feitelijk veel dichter bij de huidige ideeën over dit onderwerp stond, was
echter slechts in beperkte kring bekend en de betekenis van de hierin opgenomen
informatie werd daar vermoedelijk nauwelijks onderkend5). Voor zover kon worden
nagegaan, was Uilkema in ieder geval van het bestaan van Boumans tekst niet op de
hoogte en hij beschikte hier dus slechts over het werk van Gallée.

Het verloop van het onderzoek

3) BLINK, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw, dl. II (1904), p. 25; Van der
KLOOT MEIJBURG, Onze oude boerenhuizen (1912), p. X-XI; SCHRIJNEN, Nederlmidsche
volkskunde (1915), p. 38-40.
4) BOUMAN, De Noord-Hollandsche boer en zijn stolp van vroegeren tijd (1860), p. 231-244.
5) BLINK, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw, Dl. II (1904), P. 25-27, nam
passages op uit Boumans tekst. Desondanks stelde Blink in dezelfde passage (p. 25) dat de
stelp ook al ‘in de oudheid’ voorkwam; dat Boumans beschrijving een betrekkelijk recente
ontwikkeling betrof, werd hier dus zeker niet onderkend.
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Evenals de meeste andere streken waar het ‘Friese’ huistype voorkwam, werd ook
de provincie Noord-Holland al in een relatief vroeg stadium genoemd in de
briefwisseling tussen Uilkema en Van Blom, geruime tijd voordat aan een algemeen
landelijk project zelfs maar werd gedacht6). Van onderzoek was daarbij, althans wat
het vasteland van Noord-Holland betreft, aanvankelijk echter nog beslist geen sprake.
In deze periode, tegen het einde van 1917, vormden alleen de Noordhollandse eilanden
Wieringen en Texel enige tijd onderwerp van discussie in verband met de
boerderij-ontwikkeling op de Wadden-

6) Zoals in de hoofdstukken 1, 2 en 7.1 reeds werd uiteengezet, begon Uilkema's loopbaan in
het historisch boerderij-onderzoek in Friesland. Onder invloed van Van Blom werd het
onderzoeksgebied vanaf 1917 geleidelijk uitgebreid, om te beginnen naar andere delen van
het ‘Friese’ cultuurgebied.
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en Zuiderzee-eilanden7). Enkele maanden later kwam ook het vasteland even aan de
orde, in een uitgebreide bespiegeling over de eventuele verwantschap tussen het
dialect in de Zaanstreek en de Friese taal. Met de Zaanstreek was Uilkema vrij goed
bekend. Hij had daar als jong onderwijzer enkele jaren gewerkt (van 1897 tot 1900)
en in die hoedanigheid met het plaatselijke dialect natuurlijk ruimschoots mogen
kennismaken. Met het boerderij-onderzoek hield hij zich indertijd nog niet bezig, al
bleek later dat hij ook toen al goed om zich heen moet hebben gekeken8). De vroege
correspondentie met Van Blom beperkte zich echter tot taalkundige kwesties; van
de Zaanse boerderijen werd hierin nog niet gerept en ook van een nieuw bezoek aan
deze streek was op dat moment nog geen sprake.
Pas in de herfst van het eerste officiële onderzoeksjaar, 1920, kwam het vasteland
van Noord-Holland weer in de correspondentie naar voren. Uilkema liet Van Blom
toen weten nu eerst zo snel mogelijk het westen van het land te willen bezoeken als
voorbereiding op het documentatiewerk van het volgende voorjaar. Vermoedelijk
doelde hij op zijn in het verleden gedane waarnemingen toen hij daarbij schreef dat
hij vooral op pad wilde: ‘..om de eerste verkenningen te doen in Noord en
Zuid-Holland - in de eerste provincie ben ik, geloof ik, reeds de typen op het spoor
die de stelp zijn voorafgegaan..’9).
Uit dit citaat blijkt tevens dat voor Uilkema al bij voorbaat vast stond dat de stelpof stolpboerderij10) in Noord-Holland niet de oudste vorm kon zijn, wat op zich niet
zo verwonderlijk was. Tenslotte had hij voor Friesland, waar een vergelijkbare vorm
voorkomt, indertijd al aangetoond dat dit door velen als oeroud beschouwde type
daar in werkelijkheid één van de laatste evolutiestadia van de boerderij-ontwikkeling
vormde. Door zijn publikatie over dit onderwerp11) was het bestaande beeld van de
geschiedenis van het Friese huis drastisch herzien. Hoewel Uilkema's verhaal zich
volledig had beperkt tot de ontwikkelingen in Friesland werd (zowel door hem zelf
als door zijn lezers12)) min of meer automatisch aangenomen dat iets dergelijks zich
7) Op deze eilanden werd in het vorige hoofdstuk nader ingegaan. Hier zullen daarom alleen
de door Uilkema bestudeerde boerderijen op het Noordhollandse vasteland aan de orde
komen.
8) Over een boerderij uit Wijde Wormer (KU-43) zou Uilkema later stellen dat hij deze al in
1899 had opgemerkt door haar opvallende, afwijkende vorm. (Het ontstaan der huistypen,
1933, p. 133).
9) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-8-1920.
10) Hoewel in de provincie Noord-Holland zelf de term stolp gangbaar is, kan de in de literatuur
gebruikte benaming voor dit type nog weleens verschillen. BOUMAN (1860) gebruikte de
term stolp; GALLÉE (1907) sprak van stelp. Uilkema zou hier gedurende de eerste jaren
van zijn landelijke onderkoek spreken van stelp, de term die voor deze boerderijvorm in
Friesland gangbaar is. In 1927 zou hij echter in een werkverslag ineens de term stolp gaan
hanteren, die hij ook in de stenciltekst zou aanhouden. Na hem gebruikte HEKKER in eerste
instantie stelp (1942-1943), later zou ook hij voorgoed overgaan op stolp (1944 en later).
BRANDTS BUYS had het op zijn beurt weer over stelp (1974), terwijl De JONG in een
recente uitgave deze boerderijen weer stolpen noemde (1985). In de onderhavige publikatie
is in het algemeen voor de Noordhollandse vorm de term stolp aangehouden en voor de
Friese vorm de term stelp. In citaten door andere auteurs is natuurlijk het door hen gebruikte
taalgebruik letterlijk overgenomen.
11) Het Friesche boerenhuis (1916).
12) Zo stelde onder andere Van der VEN, Neerlands volksleven (1920), p. 169-170, naar
aanleiding van deze publikatie dat door Uilkema's onderkoek de ideeën voor het gehele Friese
huisgebied waren bijgesteld.
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ook in Noord-Holland zou hebben afgespeeld, waar eveneens een stelpvorm
voorkwam. En daarmee waren hem dus (ondanks zijn onbekendheid met het werk
van Bouwman en het ontbreken van recentere publikaties over dit gebied anders dan
die van Gallée) bij het allereerste begin van het Noordhollandse onderzoek de grote
lijnen van de boerderij-ontwikkeling hier toch al min of meer bekend. Alle aandacht
kon direct uitgaan naar het exacte verloop van de ontwikkeling en naar de
achterliggende oorzaken.
Uilkema's eerste oriëntatiereizen in Noord-Holland werden gemaakt in de herfst van
1920. Vanuit Amsterdam (en later Zaandam) trok hij per fiets de provincie in en
bezocht daarbij om te beginnen vooral de streek rond Uitgeest,
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Wijde Wormer en Beemster. In Wijde Wormer vond hij zijn eerste aanwijzingen:
‘..Op den laatsten dag in November, toen mijn abonnement13) afliep, leidden de goden
mijn schreden naar een erf, waar een jaar geleden de directe voorlooper van de
Noordhollandsche stelp stond. Het huis is thans afgebroken. De hooiberg stond ter
zijde van den stal. Maar reeds heb ik een vrij goede schets van den plattegrond in
mijn bezit, en mij is beloofd een nauwkeurige. De zoon van den boer, een 15-jarige
knaap, had vroeger reeds - uit lust tot teekenen - den plattegrond van het huis
geteekend. In 5 minuten had hij een heel aardig schetsje en een dwarsdoorsnede
(vertikaal) klaar. Het geheel herinnerde volkoomen aan de oude greidplaats in
Friesland met los naast het huis staande blokschuur. Het huis was bij de vloed van
1825? gespaard daar het ietwat hoog stond en direct naast den dijk..’14).

Reconstructie vooraanzicht van afgebroken boerderij te Wijde Wormer, KU-43

Korte tijd later kon Uilkema aan Van Blom melden dat hij nu ‘..een volmaakte
plattegrond en doorsneden van de voorlooper der Noordhollandsche stelp..’ bezat.
Met die tekening wilde hij bij gelegenheid een bezoek brengen aan het provinciale
archief, om te zien of hij vergelijkbare vormen kon terugvinden op oude
landmeterskaarten. Dezelfde reconstructietekening, die in het documentatiebestand
werd opgenomen onder nummer KU-43, zou ook later - vele tientallen opmetingen
verder - nog steeds een belangrijke plaats innemen in Uilkema's Noordhollandse
materiaal. In de uiteindelijke tekst over deze provincie zou de boerderij uit Wijde
Wormer figureren als oudste door hem getraceerde vorm van het Noordhollandse
boerenhuis.
Direct na het winterreces, in het vroege voorjaar van 1921, werd het onderzoek
hier hervat. Deze tijd van het jaar was heel bewust gekozen. Zoals Uilkema in zijn
eerste werk verslag zou uiteenzetten, was het van groot belang per streek het juiste
seizoen voor het documentatiewerk te bepalen, afhankelijk van het type
landbouwbedrijf: ‘..De hooioogst die einde Mei begin Juni aanvangt vorderde
gebiedend, dat in de voorzomer vooral de weidestreken in studie werden genomen,
zoowel b.v. dus het Friesche Noord-Holland als het niet-Friesche Zuid-Holland. Na
1 Juni worden langzamerhand de hooibergen en schuren gevuld en ontbreekt aan
de bewoners lust en tijd zich voor mijne studie te interesseeren, terwijl daarbij toch
voorlichting en medewerking van den boer de voorwaarde is..’15).
De eerste reizen van dat jaar hadden nog vooral een verkennende functie, waarbij

13) Uilkema doelt hier op zijn treinabonnement.
14) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-12-1920.
15) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1920-1921.
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Hooihuisboerderij te Broek in Waterland (Foto: SHBO, Arnhem)

de boerderijen meestal alleen vanaf de weg werden bekeken. Daarnaast werden alvast
de eerste contacten gelegd voor latere bezoeken en documentaties; opgemeten werd
vooralsnog alleen een stolp in de Starnmeer, KU-44. Onderweg kwam Uilkema ook
een aantal voor hem geheel nieuwe boerderijvormen tegen. Zo ontdekte hij in de
omgeving van Den Ilp de zogenaamde hooihuisboerderij, een smal, langgerekt type
gebouw met woonhuis, koestal en hooiberg achter elkaar aan gebouwd. Elders zag
hij stolpen met uitgebouwd voorhuis of met een langgerekt stalgedeelte aan de
achterzijde. Van al zijn
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Stolpboerderij met uitgebouwd woongedeelte (vooreind) te Schellinkhout

bevindingen maakte hij aantekeningen en schetsjes, waarvan een aantal bewaard is
gebleven in de correspondentie: ‘..Verder zuidelijk dan Beemster, Wormer en Purmer
kom ik deze week niet. 'k Heb in en tusschen de polders zooveel merkwaardigs ontdekt,
dat ik niet laten kan deze sporen verder te volgen. (...) Te Ilp vond ik zooeven het
volgende type, waarvan er nog meerdere bestaan en dat in die buurt vrij talrijk is
geweest. Dit huis is van 1837.16) In de Purmer vond ik verder een stelp, die ontstaan
is uit een berghuis. Zelfs in deze polder blijkt dus - evenals in den Wormer - de stelp
niet den oorspronkelijken vorm. M'n voorspelling komt dus uit, zooals u ziet..’17).
Overigens werden bij die eerste tochten de aangetroffen boerderijen door Uilkema
nog niet altijd juist geïnterpreteerd. Zo meende hij aanvankelijk dat de op diverse
plaatsen door hem gesignaleerde stolpboerderijen met uitgebouwd stalgedeelte een
oudere vorm vertegenwoordigden dan de geheel gesloten stolpvormen zonder een
dergelijke aanbouw. Van dit laatste type had hij vooralsnog

Stolpboerderij met uitgebouwd stalgedeelte (stalstaart) te Hauwert (Foto: S.J. Bouma)

blijkbaar alleen recente exemplaren aangetroffen, zodat hij in de veronderstelling
verkeerde dat deze hier pas later was ontstaan: ‘..O.a. vond ik, dat de zuivere stelp
in Noord-Holland waarschijnlijk nog minder oud is dan de Friesche. Aanvankelijk
hield men er den koestal buiten. De oudste stelpen hadden deze als staart er
achteraan. Ik vertrouw al de phasen te vinden..’18). Later zou hij echter tot de conclusie
komen dat de koehuisstaart in veel gevallen als latere uitbreiding aan het gebouw
was toegevoegd en geen werkelijk overgangsstadium vertegenwoordigde in de
stolpontwikkeling.
Bij een volgend bezoek werd de oogst van de eerste verkenningstochten
binnengehaald; in Venhuizen, Assendelft, Beemster, Purmerland, Den Ilp en Oostzaan
maakte Uilkema in totaal twaalf opmetingen, waarvan de laatste tien

16) Deze hooihuisboerderij werd later opgemeten als KU-67.
17) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-4-1921.
18) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-4921.
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Schetsje met indeling hooihuisboerderij te Den Ilp (Briefkaart van Uilkema aan Van Blom, d.d.
6-4-1921)

in slechts vijf (!) dagen tijd. Hieronder bevonden zich zowel oude, sterk verbouwde
boerderijen als gloednieuwe, door moderne bouwkundigen ontworpen exemplaren.
De documentaties bestrijken bovendien een uitzonderlijk breed scala aan vormen en
ontwikkelingsfasen. Bij bestudering van deze serie opmetingen kan men dan ook
niet aan de indruk ontkomen dat Uilkema zich in eerste instantie ten doel had gesteld
in korte tijd zoveel mogelijk verschillende vormen vast te leggen zonder zich
vooralsnog in één enkel type verder te verdiepen. Dit wordt vooral duidelijk wanneer
men de bij deze gelegenheid gedocumenteerde boerderijvormen toetst aan de zeer
gedetailleerde typologie die een halve eeuw later werd opgesteld door Brandts Buys19).
Dan blijkt dat van deze twaalf opmetingen er maar drie werkelijk tot hetzelfde type
behoorden, namelijk de ‘afgeleide Noordhollandse stelp met koehuisstaart’ (KU-63,
KU-64 en KU-68). De overige tekeningen tonen respectievelijk: een Westfriese stelp
(KU-59), een voormalig ‘langhuis’ met naastgelegen blokschuur (KU-61), een
‘langhuisstelp met langsstal’ en koehuisstaart (KU-62), een ‘afgeleide Westfriese
stelp’ (KU-65), een ‘Noordhollandse stelp’ als vaarboerderij zonder grote inrijdeuren
(KU-66), een gewone ‘Noordhollandse stelp’ (KU-69), een ‘hooihuisboerderij’
(KU-67) en tenslotte twee totaal verschillende moderne boerderijen (KU-60 en
KU-58). Al met al kan worden gesteld dat met deze serie opmetingen een aardig
compleet beeld was vastgelegd van de in Noord-Holland voorkomende
boerderijvormen20). Geen slecht resultaat voor een onderzoek dat in totaal nog geen
maand in beslag had genomen..!
Ook Uilkema zelf was redelijk tevreden over de voortgang van het onderzoek, al had
hij wel het gevoel dat een flink aantal vragen over het exacte verloop

19) BRANDTS BUYS, De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier (1974). Overigens
zou Uilkema hier zelf later tot een andere indeling komen, zoals aan het eind van dit hoofdstuk
zal worden uiteengezet.
20) De enige vormen uit de Brandts Buys-typologie die zich in deze serie van twaalf opmetingen
niet bevonden waren de zogenaamde ‘gekeerde Westfriese stelp’ en de ‘langhuisstelp met
dwarsstal’. Het laatstgenoemde type zou in een later stadium van het onderzoek door Uilkema
wel nog worden gedocumenteerd.
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van de ontwikkeling nog steeds open bleef. Anderhalve week na zijn reis deed

Foto 1 uit brief Uilkema: stolpboerderij met zuiver vierkante grondvorm te Wijde Wormer, gebouwd
op de plaats van de afgebroken boerderij KU-43

hij aan Van Blom verslag van zijn bevindingen, waarbij hij de door hem vastgestelde
ontwikkelingsgang met behulp van foto's toelichtte:
‘..Eindelijk ben ik klaar u iets positiefs te vertellen van mijn laatste resultaten.
Een volle week bracht ik door met het ontwikkelen van platen, maken van afdrukken,
verzenden daarvan. Eenige van de belangrijkste plaatjes sluit ik in. Ze geven eenige
overgangsvormen van huis met los naast de stal staande blokschuur tot
Noordhollandsche stelp: 1. Geeft het eindresultaat: stelp in de Wijde Wormer, die
in de plaats kwam van het huis met losse blokschuur. Uiterst jammer dat dit laatste
niet meer te fotografeeren is. Misschien vind ik zoo'n type nog ergens vergeten. 2.
is wèl een huis met losse blokschuur, maar de rechthoekig achter den stal
aangebouwde staart, doet me betwijfelen of dit huis wel een zuiver prototype is. Ik
moet dit nog nauwkeurig nagaan. Maar ik vraag: frappeert u niet de volmaakte
overeenkomst met de boerderij in het laagland onder Wartena, die u zelf zag? 3. is
een huis waar de hooiberg met den koestal onder één dak

Foto 2 uit brief Uilkema: boerderij met blokschuur te Assendelft (KU-61)

zit. Het vooreind is vrijgebleven. Een tipje daarvan ziet u rechts. De lange staart is
de later verlengde koestal. Het geheel heeft dus (die latere koestal niet meegerekend)
den haakschen vorm. Er is een tijd geweest dat dit haaksche type algemeen is geweest.
Wieringen verlaat pas dit stadium (om plotseling over te gaan tot den volkomen
stelp). 4. is hetzelfde huis als 3, van voren gezien, zoodat de vooreinde uitkomt, en
den haakschen vorm zich laat zien. 5. is reeds een stelp (wat de vorm van de schuur
betreft) maar de voorhuizing is nog vrij. Dit huis moet nog bestudeerd. 6. als 5. Dit
huis is zeker type geweest en dus een zuivere overgangsvorm. 7. is een tusschenvorm,
die oud is en algemeen voorkomt, maar waaromtrent ik niet met zekerheid kan zeggen,
of ze wel een schakel vormt in de keten,
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Foto's 3 en 4 uit brief Uilkema: stolp met vooreind en (latere) stalstaart te Assendelft (KU-62)

die voert van huis met losse blokschuur tot zuivere stelp met bijna of geheel vierkant
grondvlak. Deze tusschenvorm kan afstammeling zijn van een andere vorm, die wèl
schakel is in de bedoelde keten, maar ook voorlooper van 5 en 6. Zeker is het dat de
boerenhuizen in de Wormer, Purmer en Beemster oorspronkelijk dit type vertoonden.
(...) 8. is een zeer moderne stelp te Tersluis bij Enkhuizen. U merkt het probleem is
interessant, maar geenszins opgelost. De oplossing zal echter mogelijk zijn..’21).
Hoewel hierbij geen nadere plaatsaanduidingen werden genoemd, maken de
bijbehorende beschrijvingen het in een aantal gevallen toch mogelijk te achterhalen
om welke boerderijen het hier ging. Zo betrof foto nummer 1 zonder enige twijfel
de stolp die werd gebouwd op de plaats van de afgebroken boerderij in Wijde Wormer.
Deze nieuwe boerderij werd wel gefotografeerd maar niet opgemeten. Foto 2 behoorde
naar alle waarschijnlijkheid bij opmeting KU-61, uit Assendelft. Van dit soort
boerderij werd in het hele onderzoek maar één exemplaar gevonden. Met die
‘..rechthoekig achter den stal aangebouwden staart..’ bedoelde Uilkema hier blijkbaar
de op de foto inderdaad zeer goed zichtbare, haaks uitgebouwde varkensstal. In de
Noordhollandse stenciltekst komt deze boerderij uitgebreid aan de orde. Daarbij zou
hij betogen dat deze uitbouw in een vroeger stadium de plaats van de zomerwoning
was geweest. Deze ruimte zou bij de bouw van de verbindingsgang met de blokschuur
zijn verplaatst naar een deel van de oorspronkelijk dubbelrijïge rundveestal.
Afbeeldingen 3 en 4 moeten foto's zijn geweest van boerderij KU-62, eveneens uit
Assendelft. Deze foto's, genomen vanuit verschillende richtingen, zijn beide bewaard
gebleven en goed herkenbaar uit de beschrijving. Lang

Foto 5 uit brief Uilkema: stolp met kort vooreind te Hem (KU-97)

niet ieder object werd door Uilkema van meer dan één zijde gefotografeerd. Foto's
5 en 6 laten ruimte voor interpretatie. Uit Uilkema's woorden zou kunnen worden
opgemaakt dat beide afbeeldingen objecten betroffen die op dat moment nog niet
waren opgemeten maar waarvoor misschien al wel afspraken voor documentatie
waren gemaakt. In dat laatste geval zou hij hier hebben kunnen doelen op de
boerderijen KU-97 en KU-98, die bij het eerstvolgende bezoek aan Noord-Holland,
in oktober van datzelfde jaar, als eerste zouden worden opgemeten. Deze boerderijen
lagen in Hem en Twisk, twee streken die Uilkema tijdens de verkenningstochten in
het voorjaar in ieder geval had

21) Uilkema aan Van Blom, d.d. 7-6-1921.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

291

Foto 6 uit brief Uilkema: stolp met lang vooreind te Twisk (KU-98)

bezocht. Beide voldoen aan de beschrijving en behoren tot de zogenaamde
‘langhuisstelpen’ uit Brandts Buys' classificatie. Welke van deze twee voorbeelden
Uilkema zou kunnen hebben bedoeld toen hij schreef ‘..zeker een type en dus een
zuivere overgangsvorm..’ blijft echter onduidelijk. Afbeelding 7 kon niet worden
getraceerd, maar zou, afgaande op de beschrijving, kunnen behoren bij een
hooihuisboerderij, met de blokschuur achter aan de stal aangebouwd. Bij de opmerking
dat de boerderijen in de drie door hem genoemde polders oorspronkelijk alle dit type
zouden hebben vertoond, moeten in dat geval wel de nodige vraagtekens worden
geplaatst. Foto 8, tenslotte, behoort bij opmeting KU-60, een stolp met langwerpige
plattegrond uit de gemeente Venhuizen.
Uilkema's beschrijving van de aan Van Blom toegezonden foto's geeft bovendien
een goede indicatie van de stand van zaken na het eerste onderzoeksjaar in
Noord-Holland. In de eerste plaats stond voor hem de grote lijn op dat

Foto 8 uit brief Uilkema: langgerekte stolp met dubbel tasvak te Venhuizen (KU-60)

moment inderdaad definitief vast: de ontwikkeling begon bij het woonstalhuis met
losse blokschuur en eindigde bij de stolp, latere, rationeel ontworpen, moderne
boerderijen uitgezonderd. Hij ging er bovenden van uit dat de stolpvorm was ontstaan
uit dàt type boerderij waarbij de losse blokschuur naast de stal stond. Deze tasruimte
zou vervolgens in zijwaartse richting zijn aangebouwd aan het stalgedeelte van het
oude huis waardoor in eerste instantie een haakse vorm ontstond. Noordhollandse
boerderijen met een dergelijke opzet waren Uilkema bekend door zijn onderzoek op
Wieringen22). Bij de verdere stolpontwikkeling zou alleen het woongedeelte nog
uitgebouwd zijn gebleven, alvorens ook dit een plaats vond onder het grote schuurdak.
Tot zover was Uilkema halverwege 1921 met zijn onderzoek gekomen. Hoe de
diverse tussenstadia van deze ontwikkeling er precies uitzagen was hem echter nog
niet geheel duidelijk; daarvoor kwamen blijkbaar nog verschillende vormen in
aanmerking. Het voornaamste probleem lijkt op dat moment dan ook te zijn geweest
welke objecten een werkelijke overgangsfase vertegenwoordigden en welke moesten
worden beschouwd als een dood spoor.
22) Uilkema had in het voorjaar van 1921 op Wieringen vier boerderijen opgemeten, waarvan
er drie een haakse vorm vertoonden. Zie voor een beschrijving van de Wieringse boerderij
hoofdstuk 7.2, over de Wadden- en Zuiderzee-eilanden
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In oktober van hetzelfde jaar werd het onderzoek hier voortgezet, met als voornaamste
doel de verschillende tussenvormen in de stolpontwikkeling uitgebreider vast te
leggen. Bij deze gelegenheid werden onder meer de twee boerderijen opgemeten uit
Hem en Twisk, waarop Uilkema vermoedelijk doelde bij de bespreking van foto's 5
en 6. Beide boerderijen tonen inderdaad het uitgebouwde woonhuis waarover hij bij
die gelegenheid sprak en zouden later uitvoerig worden behandeld in de stenciltekst.
Van deze twee objecten was bouwhistorisch gezien de hoeve uit Twisk (KU-98) de
interessantste, omdat hier nog met zekerheid sprake was van een voormalig
woonstalhuis. In het voorhuis van deze boerderij was (zoals uit de veldwerktekening
blijkt) onder meer een ankerbalkgebint bewaard gebleven, compleet met korbeels;
de latere schuur had daarentegen de gebruikelijke dekbalkconstructie. In zijn
Noordhollandse

Deel van veldwerktekening KU-98 te Twisk. Het uitgebouwde voorhuis (het oudste bouwdeel) heeft
ankerbalkgebinten, het later toegevoegde stolpgedeelte heeft dekbalkgebinten
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hoofdstuk zou Uilkema benadrukken dat het hier inderdaad een zeer bijzonder object
betrof. Ook al was het type met het uitgebouwde woonhuis duidelijk een
overgangsstadium in de stolpontwikkeling, toch werden daarin maar zelden ook
daadwerkelijk nog de sporen van ombouw aangetroffen.

Plattegrond KU-99 van moderne boerderij te Twisk (schaal 1:400)

Behalve deze oude en sterk verbouwde boerderij documenteerde Uilkema in Twisk
ook nog een zeer modern bedrijf (KU-99). Het betrof hier een nieuwe, door een
architect ontworpen boerderij waarin met het traditionele streekgebonden concept
was gebroken. Dit complex, dat bestond uit een grote schuur en een vrijstaand
woonhuis verbonden door een smal gangetje, was van alle moderne gemakken
voorzien, zoals elektrisch licht, waterleiding, etc. Op de detaillering van de eveneens
moderne veestal (het Zuidhollandse type met gescheiden voer- en mestgang) had
Uilkema echter nogal wat kritiek. Op de veldwerktekening noteerde hij: ‘..Fouten
(in de inrichting! - niet in de teekening): 1. de koeien kunnen niet vóór van deze stal
af. 2. de drinkgoot is ondoelmatig, ligt veel te diep - de koeien moeten op de
voorknieën liggende drinken. Achtergang en voorgang zijn even hoog - dus vlak de standplaatsen liggen daar 2 dM. ruim boven, terwijl de rand van de drinkgoot
slechts iets hooger is dan de voergang. Bovendien ligt de bodem van de drinkgoot
nog 12 cM. beneden de voergang. 3. de groep is 1 dM. te smal..’. Ondanks al die
gebreken noemde hij deze boerderij in zijn uiteindelijke tekst toch een
‘modelinrichting’. Latere onderzoekers konden het op dit punt bepaald niet met hem
eens zijn. Zo stelde Brandts Buys als commentaar op dit verhaal:
‘..“Modelinrichting”: Gezien noot 1 (de kritiek op de stal) lijkt dat niet erg juist. Het
is vast een kreng van een boerderij en als er dan ook nog fouten aan de stal zijn,
deugt er eigenlijk niet veel..’23). En S.J. Bouma, die daarbij vermoedelijk meer op de
23) BRANDTS BUYS, Aantekeningen (1941-1978), niet gepubliceerd.
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architectuur doelde, noemde dezelfde hoeve ‘..een afschrikwekkend voorbeeld van
toenmalige boerderijbouw..’24).
Over de resultaten van zijn voortgezette onderzoek als geheel was Uilkema aan
het einde van zijn tweede onderzoeksjaar zeer tevreden; aan Van Blom liet hij ditmaal
weten: ‘..uw laatste brief komt mij zooeven in handen, terugkeerende van een
stelpnasporing - zeer vruchtbaar - in Noord-Holland, terugkeerende op Zondagavond
na des Zondags zelfs in Noord-Holland te hebben gewerkt..’25). En in zijn werkverslag
aan de Boerenhuiscommissie noemde hij Noord-Holland als voorbeeld van een gebied
waar het onderzoek zeer voorspoedig verliep, al zou voor bepaalde afwijkende streken,
waaronder het Gooi, nog verdere studie noodzakelijk zijn. Later zou in dit verband
ook nog de duinstreek worden genoemd. In deze beide laatste gebieden was toen
overigens nog niets opgemeten. Het belangrijkste deel van het onderzoek was hier
echter voltooid: ‘..De wording der stelp in deze provincie, het op één na jongste type
in die streek, laat zich goed volgen..’26).
Na de grootscheepse documentaties uit 1921 werd het Noordhollandse onderzoek
enige tijd stilgezet ten gunste van andere delen van het land. Pas in het voorjaar van
1923 zou het werk hier na een vol jaar onderbreking weer worden hervat. Om te
beginnen werd nu de duinstreek bezocht, een gebied dat in de correspondentie tussen
Uilkema en Van Blom al verscheidene malen aan de orde was geweest. Gallée had
voor dit gebied indertijd melding gemaakt van ‘langgeveltypen’, iets dat vooral Van
Blom zozeer had geïntrigeerd dat deze het plan had opgevat om hier zelf op zoek te
gaan naar dergelijke vormen. Dit voornemen was door Uilkema vanzelfsprekend
zeer toegejuicht, al plaatste hij na zijn eigen verkenningstochten in dit gebied wel
de nodige kanttekens bij deze onderneming: ‘..Maar hoe is het mogelijk, dat Gallée
“langgeveltypen” gevonden heeft in Noord-Holland!, zij het dan “Zeeuwsche
langgeveltypen”. Heeft de man misschien de lengte van de huizen genomen als
aanwijzer voor de gelijkheid

24) Aantekening door S.J. Bouma bij foto van de betreffende boerderij in het documentatiebestand
van de SHBO.
25) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1921.
26) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1921-1922.
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Doorsnede van stolpboerderij te Bergermeer (KU-165) met ‘gedraaide’ plattegrond en langsconstructie:
de gebintbalk ligt op de gebintplaten (schaal 1:400)

der Brabantsche huizen en de huizen in de duinstreek Alkmaar-Noordzeekanaal,
waar hij dat “langgeveltype” signaleert? Een rare indicator voorwaar!..’27). Zijn
eigen tochten in ditzelfde gebied hadden weliswaar veel merkwaardigs opgeleverd,
maar de beide bij die gelegenheid gedocumenteerde boerderijen behoorden toch wel
degelijk tot de stolpvormen. Beide boerderijen hadden echter iets bijzonders.
De eerste opmeting was afkomstig uit de Bergermeer. Deze boerderij (KU-165),
die ook in de stenciltekst uitgebreid aan de orde zou komen, vertoonde in doorsnede
merkwaardigerwijs een langsverband! De gebintplaten lagen hier rechtstreeks op de
stijlen en werden in dwarsrichting gekoppeld door de over de platen liggende
gebintbalken. Uilkema zou deze uiterst ongebruikelijke constructie uiteindelijk
verwerken in zijn ontwikkelingstheorie, waar hij betoogde dat in de loop van de
stolpontwikkeling de plattegrond van dit type in feite een kwartslag was gedraaid.
De woonvertrekken, die zich eerst achter elkaar langs de zijgevel bevonden (vanuit
de indeling van het langgerekte woonstalhuis een logische situering), kwamen in een
later stadium naast elkaar aan de voorgevel te liggen28). De boerderij uit de Bergermeer
werd hierbij als bewijs aangevoerd van het geleidelijke karakter van deze wijziging.
Hoewel op het veldwerk van de betreffende opmeting de langsconstructie duidelijk
staat aangegeven, wordt daar een dergelijk vèrgaand verband met de ontwikkeling
nog niet genoemd. Vermoedelijk kwam Uilkema pas op deze gedachte bij uitwerking
van de documentatie. Wel bevat het hier vervaardigde veldwerk veel gegevens over
de Noordhollandse ‘zomerstal’, ofwel de gewoonte om de koestal 's zomers fraai in
te richten en te gebruiken als woonruimte: ‘..In den zomer worden de muren van de
stallen geverfd en op de aarde van de standplaatsen zand met schelpen gestrooid.
Men woont dan in het “stalletje”. (Sommigen bestrooien de stallen met zaagsel). Dit
“stalletje” strekt zich uit tot de stippellijn. Dit wordt uitgebroken en over beide stallen
tot kamertje gemaakt met schotten tot den zolder. Deze schotten worden in den winter
op zolder bewaard. De vloer wordt dus hooger dan de stallen..’. Ook bij latere
opmetingen uit datzelfde jaar zou aan het principe van de zomerstal en aan de
afwerking en decoratie die daarbij werd toegepast veel aandacht worden besteed.

27) Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-5-1923.
28) Dit principe van de draaiing van de stolpplattegrond zou later ook door andere onderzoekers
worden overgenomen. Hekker, De ontwikkeling (1957) p. 225-226; BRANDTS BUYS, De
landelijke bouwkunst van Hollands Noorderkwartier (1974), p. 91 e.v.
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Zomerstal in boerderij te Zuid-Scharwoude (Foto: NOM, Arnhem)

De tweede in de duinstreek gemaakte documentatie (KU-166) betrof een boerderij
uit Heemskerkerduin, die behalve door zijn deeldeuren in voor- èn achter-
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gevel vooral opviel door de afwijkende indeling van de stal. Dit staltype met
gescheiden voer- en mestgang werd plaatselijk ‘remstal’ genoemd (in tegenstelling
tot de meer algemene Fries-Noordhollandse stalindeling) en vertoonde, afgaande op
de tekening, een soort variant op de Zuidhollandse stal. Uilkema raakte er echter om
de een of andere reden van overtuigd hier met een zeldzame oude stalvorm van doen
te hebben en besteedde aan de remstal veel aandacht. De stal ontleende haar naam
aan de bevestigingsconstructie van de stalstaken: ‘..de “rem” is een horizontaal
balkje, waartegen de “remstaken” getimmerd zijn. De rem ligt dus tusschen zolder
en stal; is 1.50 M. boven den stal (dus boven de zoogenaamde rollaag van hout). De
koezolder is 2.20 M. boven de gang. Voorgang - estriken - even hoog als de stallen.
Stallen 40 cM. boven den bodem der groep..’29).

Opmeting KU-166: boerderij met afwijkende stalindeling (‘remstal’), te Heemkerkerduin (schaal
1:400)

Ook de van voor tot achter doorlopende deel werd in het onderzoek betrokken.
Uilkema had bij nadere bestudering van de tekening het idee gekregen dat deze
mogelijk pas in een later stadium aan het (in dat geval van oorsprong tweebeukige)
huis was toegevoegd. Aan Van Blom schreef hij over deze boerderij: ‘..Ik vond in
Heemskerkerduin wat ik zocht. En, wat meer zegt, ik vermoed zéér sterk dat deze
boerderij als vóórlooper had huizen (...) met schuren, waarbij de eene schuurzijde
- die, langs de vakken! - loodrecht langs de stijlen was opgetrokken (...) Bekijk maar
eens aandachtig het schuurdak ter rechterzijde! Die omgekeerd-Friesche stal noemt
men “remstal”. De gewone Friesche stal heet daar “schutstal”30). Wel een bewijs
van het groote onderscheid dat de boeren daar maken tusschen beide wijzen van
opstelling. De remstal verdwijnt. Vroeger veel, thans vond ik er twee. Er zijn er meer!
(U begrijpt dat ik de moderne stallen niet mee reken. Die zijn er veel meer, en leveren
gevaar voor oppervlakkelingen en domkoppen!)..’31).
29) Notitie op veldwerk van opmeting KU-166.
30) Het woord ‘schutstal’ verwijst vermoedelijk naar de aanwezigheid van de bij de Friese stal
gebruikelijke stalschotten als afscheiding tussen de standplaatsen.
31) Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-5-1923.
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Ondanks deze gespierde taal zou de ‘remstal’ in Uilkema's theorievorming toch
een eendagsvlieg blijken te zijn. Bij een andere opmeting in dezelfde omgeving
(KU-195) werd enkele maanden later nog eenzelfde stal gedocumenteerd. Aangezien
de hele kwestie daarna echter nergens meer werd aangeroerd, mag worden
verondersteld dat dit staltype uiteindelijk toch minder bijzonder was gebleken dan
Uilkema aanvankelijk had aangenomen.
Een ander, veel sterker afwijkend boerderijtype vond Uilkema in het Gooi,

Goois dwarsdeeltype te Laren

een streek die wat de boerderijen aangaat eerder bij het midden van het land dan bij
de rest van Noord-Holland lijkt te behoren. De stolp kwam hier niet voor, evenmin
als de Friese stalindeling. De oudere Gooise boerderijen hadden een driebeukige
opzet met ankerbalkgebinten, een grotendeels open middenbeuk, deeldeuren in de
zijgevel en een potstal of grupstal in de zijbeuk. Bij beide stalvormen stond het vee
met de koppen naar de middenbeuk van waaraf werd gevoerd - een essentieel verschil
met de Friese opstelling waarbij de koeien in principe altijd met de koppen naar
buiten gekeerd staan. Voor Uilkema vormde Gallée's beschrijving, waarin deze
boerderijvorm was ondergebracht onder de weinig duidelijke categorie
‘Zuiderzeetypen’32), het uitgangspunt voor de eerste verkenningen. Al snel kon hij
Van Blom berichten: ‘..Ik weet nu zeker wat Gallée bedoelt met zijn Zuiderzeetype.
Het is het huis met zij-ingang dat (overal?) vroeger aanwezig was en zich in de
cultureel (in economischen zin) achterlijke streken heeft gehandhaafd. Of nu al die
huizen met zij-ingang van hetzelfde type zijn? (...) Ik sluit o.a. in een (foto van een)
Zuiderzeetype te Blaricum..’33). Na verdere bestudering van ditzelfde gebied en van
andere delen van het land, een jaar later, werd Gallée's benaming van dit type echter
losgelaten. Uilkema had toen zelf het een en ander te melden over deze boerderijen:
‘..'t Gooi heeft ook een evolutie doorgemaakt, maar die is te volgen, omdat het oude
en het nieuwe type alleen hierin verschillen, dat het oude huis het hooi in

32) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-08), p. 39-43.
33) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-6-1922.
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Opmeting KU-198: boerderij te Blaricum (schaal 1:400)

de vakken had, terwijl het nieuwe het hooi buiten plaatst in een hooiberg.
(Merkwaardig is, dat de boeren dit allen tegenspreken, omdat de hooibergen daar
al eenige geslachten oud zijn, maar weten doen ze het niet.)..’34). In deze periode
(eind juli, begin augustus 1923) werd in Noord-Holland opnieuw een grote serie
opmetingen verricht, waaronder zich inderdaad twee exemplaren uit het Gooi
bevonden. Twee andere tekeningen waren afkomstig uit het daaraan grenzende gebied
ten zuidoosten van Amsterdam.
De beide bij deze gelegenheid opgemeten Gooise boerderijen35) hadden de
traditionele driebeukige hoofdopzet met ankerbalkgebinten, deeldeuren in de zijgevel
en stallen in de zijbeuken. Aan de kant van de deeldeuren bevonden zich steeds
enkele potstallen voor jongvee; de andere zijbeuk bevatte een grupstal. Beide
boerderijen hadden mestdeuren in de zijgevels. Naast al deze overeenkomsten waren
er echter ook de nodige verschillen. Zo was de hoogte die nodig was om in de lage
zijgevel deeldeuren te kunnen aanbrengen in het ene geval verkregen door het dak
plaatselijk op te lichten, in het andere geval door versmalling van de zijbeuk. En ook
in de indeling van het woonhuis zaten belangrijke verschillen; bij de ene boerderij
bevond zich de voordeur in de kopgevel en bij de andere zat deze opzij, en ook de
situering van de stookplaats was niet gelijk Veel belangrijker voor het onderzoek
naar de ontwikkeling van dit boerderijtype was echter de afwijkende bergplaats voor
het hooi. Bij de oudste van de twee opgemeten objecten (KU-198), die volgens
Uilkema nog uit de tweede helft van de 17e eeuw stamde, was het achterste gebintvak
in gebruik als tasruimte. De rest van de middenbeuk bleef open; dit gedeelte diende
34) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1923.
35) Opmetingen KU-186 en KU-198 uit Blaricum.
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als werkvloer en hierop kwamen ook de deeldeuren uit. Bij de andere opgemeten
boerderij (KU-186), die door Uilkema werd gedateerd als ‘..19e-eeuws of vroeger..’,
werd al het hooi ondergebracht in een vrijstaande hooiberg buiten op het erf. In het
hoofdgebouw bleef de gehele middenbeuk open, terwijl de deeldeuren zich in de
zijgevel bevonden. Op het veldwerk voorzag Uilkema dit alles van commentaar:
‘..De boerderijen te Blaricum hadden vroeger het hooi in het hooivak, in het huis
dus. Dit hooivak was één vak achter de deel Aan de ééne zijde was dan de stal
(groepstal), aan de andere zijde de holle stal (potstal). Achter het hooivak was meestal
een smalle ruimte onder het schuine dak, die open bleef. Als de achtergevel recht
was - de “gevel” zegt men daar - dan gooide men het hooi ook door een luik in de
achtergevel naar binnen om meer te kunnen bergen. Langzamerhand bergt men hier
het hooi in een hooimijt buiten of in een overkapte hooiberg (...) Maar de oude
boerderijen hadden het hooi in een “hooivak”. Nog enkele zijn er zoo..’36). En op de
achterzijde van een van de foto's staat nog eens ten overvloede: ‘..boerderij zonder
hooivakken, met hooiberg, jonger type dan de boerderijen in de omgeving met hooi
in de vakken..’.
Dat laatste, de hooiberging buiten op het erf, was ook het geval bij de beide opgemeten
boerderijen uit de streek ten zuidoosten van Amsterdam, uit Weesp en Muiden37). De
indeling van het bedrijfsgedeelte in het hoofdgebouw was daar echter geheel anders
dan bij de door Uilkema aangetroffen situatie in het Gooi. De open middenruimte
diende hier uitsluitend als voerruimte voor de aan weerszijden gelegen grupstallen,
en de hoofdtoegang tot deze werkvloer bevond zich in de achtergevel. De boerderij
uit Muiden (KU-196) vertoonde de oudste vorm van dit type, met een brede voerdeel
tussen de beide stalrijen. Bij de veel recentere boerderij uit Weesp (KU-158) was de
middenbeuk versmald tot voergang. Ook in de stalindeling viel een ontwikkeling
waar te nemen; de oudere stal had in de zijgevel brede mestluiken achter de grup
terwijl dit systeem bij de modernere boerderij was vervangen door kruigangen met
mestdeuren in de achtergevel.

Gooise dwarsdeelboerderij met vrijstaande hooiberg te Blaricum (KU-186)

Deze indeling met voergang en mestgangen langs de zijgevels was zeer praktisch
en werd in de loop der tijd ook elders steeds meer toegepast. Als zodanig

36) Notitie op veldwerk van opmeting KU-186.
37) Opmetingen KU-158 en KU-196.
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Vergelijking indeling bedrijfsgedeelte van boerderijen te Muiden (KU-196) en Weesp (KU-158). De
boerderij uit Muiden heeft een brede voerdeel en mestluiken in de zijgevels. Die uit Weesp heeft een
smalle voergang en kruideuren aan weerszijden in de achtergevel

was deze plattegrondindeling in de loop van de 19e eeuw ook geïntroduceerd in het
aangrenzende Gooi, waar deze bezig was de dwarsdeelvorm te verdringen. Door de
aanwezigheid van deze moderne boerderijen temidden van de oudere vormen
verkeerde Uilkema hier aanvankelijk in de veronderstelling dat het voergangtype
hier ter plekke uit het dwarsdeeltype was ontstaan. Daarbij speelde ongetwijfeld mee
dat hij hier ook bij de dwarsdeelboerderijen inderdaad met eigen ogen een
ontwikkeling had waargenomen waarbij de middenbeuk eerst voor hooiberging
diende en pas later geheel open bleef. Hierop doorredenerend kwam hij tot de
conclusie dat de deeldeuren in het Gooi oorspronkelijk in de zijgevel moesten hebben
gezeten en van daar later werden verplaatst naar de achtergevel, die zich daarvoor
door zijn hoogte natuurlijk veel meer leende dan de lage zijgevels. Vervolgens zouden
de potstallen zijn vervangen

(Zuidhollandse) grupstal met kruigang langs de zijgevel, in boerderij te Laren (Foto: NOM, Arnhem)

door grupstallen en zou ook de deel zijn versmald tot voergang. In het werkverslag
over 1923 zette hij deze ideeën kort uiteen voor de Boerenhuiscommissie. Wat
Uilkema op dat moment echter nog niet besefte, was dat hij hiermee alleen de jongste
ontwikkelingen beschreef en dat ook het door hem bestudeerde ‘oude huis’ met zijn
zij-ingang en grondtas al een lange weg achter de rug had. Later zou vooral Hekker38)
er op wijzen dat hier in opzet sprake was geweest van een geheel open middendeel
met de deeldeuren in het midden van de achtergevel. De Gooise boerderijen behoorden
38) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 261-262; De ontwikkeling van de Gooise hoeve
(1943), p. 47-58.
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dan ook gewoon tot het halletype, evenals de meeste andere huisvormen uit het
midden van het land. Door bedrijfskundige veranderingen zou de oorspronkelijke
indeling hier echter later verloren zijn gegaan. Met het vergroten van de veestapel
ten behoeve van de mestvoorziening op de arme gronden steeg namelijk ook de te
bergen hoeveelheid hooi, die daardoor niet meer geheel op zolder kon worden
geborgen, zoals voorheen het geval was geweest. Het achterste gedeelte van de
middenbeuk werd nu als tasvak in gebruik genomen, wat op zijn beurt tot gevolg
had dat de ingang aan de achterzijde versperd raakte en verplaatst moest worden naar
de zijgevel. De door Uilkema in 1923 beschreven ontwikkeling, waarin het hooi in
plaats van op de middenbeuk buitenshuis werd ondergebracht en de bedrijfsruimte
van het hoofdgebouw in toenemende mate alleen als stal ging fungeren, dateerde
van nog weer recenter datum. De laatste stap zou hier ten-
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slotte zijn geweest de rechtstreekse overgang op het Zuidhollandse weidetype met
zijn centrale voergang en mestgangen langs de zijgevels. Doordat in het Gooi geen
voorbeelden uit de allereerste ontwikkelingsfase (die met de deeldeuren in de
achtergevel) bewaard waren gebleven beschouwde Uilkema hier aanvankelijk het
oudste door hem aangetroffen type, dat de deeldeuren opzij had, als de oorspronkelijke
vorm. Dat dit type in zijn algemeenheid een variant moest zijn op het ‘Saksische’
hallehuis zou hij uiteindelijk echter ook zelf ontdekken, door onderzoek van
vergelijkbare boerderijvormen elders in het land. In het werkverslag over 1923-1926
staat in dit verband te lezen: ‘..Zoo bleek bijvoorbeeld het Zuiderzeetype van Gallée
een nevenvorm van het Saksische huis te zijn, en in de grond der zaak identiek..’39).
Het feitelijke onderzoek in het Gooi was echter al na de hiervoor besproken
documentaties van 1923 beëindigd. Dat het betreffende gebied in Uilkema's
uiteindelijke tekst over Noord-Holland niet aan de orde komt moet waarschijnlijk
worden geweten aan het feit dat hij de boerderij-ontwikkeling hier vermoedelijk had
willen behandelen in samenhang met andere, nauwer hiermee verwante gebieden.
Behalve de Gooise boerderijen werden in de zomer van 1923 ook nog drie objecten
uit de duinstreek en vier uit het midden van de provincie opgemeten. Deze boerderijen
behoorden weer alle tot het stolptype, in diverse stadia van ontwikkeling. Uilkema's
aanvankelijk nog wat vage beeld van de opeenvolgende fasen van de Noordhollandse
stolpontwikkeling begon nu blijkbaar steeds duidelijker contouren te krijgen. In de
duinstreek werd respectievelijk een vroeg 18e-eeuwse langgerekte stolp opgemeten
(KU-193), een exemplaar met uitgebouwd vooreind (KU-194) en een 17e-eeuws
voorbeeld met aangebouwde karnmolen (KU-195). De overige boerderijen, uit
Schellinkhout, Purmer en Middelie, betroffen een eind 18e eeuwse stolp met dubbel
tasvak en uitgebouwd woonhuis (KU-189), een vroeg 18e-eeuwse stolp met dubbel
tasvak en aangebouwde koehuisstaart (KU-190), een vermoedelijk ooit eens verlengde
stolp met twee tasvakken aan weerszijden van een dwarsdeel (KU-191) en tenslotte
een bouwhistorisch zeer interessant voorbeeld met uitgebouwd woonhuis (KU-192).

Oude stolp te Middelie (KU-192)

39) Hekker was met Uilkema's uitspraken uit het betreffende werkverslag bekend en noemde
deze met instemming in zijn eigen artikel uit 1943. In hoeverre Uilkema's opmerkingen van
invloed zijn geweest op de totstandkoming van zijn eigen theorieën over dit gebied is niet
bekend.
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Vooral de laatstgenoemde boerderij uit Middelie, die een voormalig woonstalhuis
bleek te zijn, komt in Uilkema's stenciltekst uitgebreid ter sprake als interessante
vroege overgangsvorm. Het veldwerk van deze opmeting bevat echter
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ook nogal wat gegevens die niet in het verhaal worden vermeld. Daarbij komen

Doorsneden behorend bij opmeting KU-192 van oude stolp te Middelie; het vooreind heeft ankerbalken,
het achterhuis dekbalkgebinten (schaal 1:400)

diverse bijzondere aspecten van de boerderij aan de orde, zoals de bedrijfsvoering
(een melkkelder ontbrak, men bewaarde de melk in de stal), de toegepaste
bouwmaterialen (de buitenwanden bestonden uit 2-5 dm grondmuur met daarboven
een houten opbouw; in de stal was zowel de grup als de achterzijde van de koestand
geheel van hout) en de draagconstructie. In dit gebouw werden door Uilkema opnieuw
twee verschillende gebinttypen aangetroffen. Het oudste gedeelte met de keuken en
het voorhuis bezat ankerbalkgebinten, de later aangebouwde schuur dekbalkgebinten.
Op het veldwerk, dat beide constructies in doorsnede toont, werd vooral op de
ankerbalkgebinten nader ingegaan: ‘..In het woongedeelte zijn in 't geheel vier van
deze gebinten. Een vijfde staat bij het eerste gebint van den berg. Dit laatste heeft
bij den verbouw in 1788 de balk verloren; een nieuwe, dunne balk is tegen de beide
stijlen geslagen, ter plaatse van h-h. Ook een paar nieuwe zwingen. De kop dezer
stijlen eindigt loos. Alle oude huizen in Middelie hadden in het woninggedeelte deze
gebinten. Ik heb gezien een bakkerij te Middelie, afgebroken, waar alle gebinten
waren als (drsn.) C-D. Conclusie: In N.-Holland (het oude land) heeft zich hetzelfde
proces afgespeeld als in Z.O.-Friesland. Het verdiepinggebint is verdrongen door
het Friesche..’. Dezelfde boerderij werd door Uilkema enkele jaren later opnieuw
bezocht en toen voor de tweede maal opgemeten. Zijn theorieën over de
Noordhollandse
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Plattegrond KU-192 en KU-192A van oude stolp te Middelie respectievelijk vóór en na de verbouwing
waarbij onder meer het vooreind werd verwijderd (schaal 1:400)

ontwikkeling bleken hier in de tussentijd op treffende wijze in praktijk te zijn gebracht:
het aanvankelijk nog uitgebouwde voorhuis was nu afgebroken, waardoor het gebouw
een zuiver piramidale stolpvorm had gekregen.
Bij al deze documentaties werd ook weer ruime aandacht besteed aan het fenomeen
van de zomerstal, ditmaal vooral ook wat het kleurgebruik betreft. Zo noteerde
Uilkema bij een boerderij uit Egmond-Binnen: ‘..Van muur tot stalhout ligt in de
zomer op elke stal een zwart geverfde houten beun. De schutten zijn wit, de koemuur
wit, de stijlen blauw geschilderd. Over de gang ligt een houten beun - breed 60 cM.
(zie plgr.), genaamd “ganglooper”. Daarover een wollen loper. Ook de randjes van
de schutten blauw, eveneens de rand van het stalhout - verder is de opstaande rand
van de groep zwart geverfd. Ook het hooischot langs de koestal is “wit gewit” (met
kalk)..’40). In Limmen werd weer een andere zomerdecoratie toegepast: ‘..schutten
worden met witkalk witgeverfd in den zomer, ook het hooivak en de koemuur. De
vloer wordt in den zomer belegd met een looper, dat is een houten beun van 70 cM.
breed, die op de gang ligt. Rollaag in den zomer afwisselend zwart en blauw (verf
en zwarte teerlak), stalhout met “geelsel” geelgeverfd, koestand in den zomer
schelpen. Schot a-x wordt 's winters weggenomen..’41)
Na deze laatste serie opmetingen in de zomer van 1923 was het Noordhollandse
onderzoek, althans wat het documentatiewerk betreft, in wezen voltooid. Hierna
werd door Uilkema in deze provincie nog slechts één nieuwe, en dan nog alleen
gedeeltelijke, opmeting gemaakt van een moderne boerderij uit de Haarlemmermeer
(KU-255), waarvan hij in 1924 een bouwtekening had verworven. In 1929 werd
40) Notitie op veldwerk van opmeting KU-193.
41) Notitie op veldwerk van opmeting KU-194.
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tenslotte de reeds eerder opgemeten oude boerderij uit Middelie (KU-192) na een
ingrijpende verbouwing voor de tweede maal door hem gedocumenteerd.
In totaal had het onderzoek in deze provincie afgezien van de eilanden vierendertig
opmetingen opgeleverd, waarvan er twee dezelfde boerderij betroffen en twee andere
gebaseerd waren op tekeningen die niet door Uilkema zelf waren gemaakt42). Het
totale bestand omvatte de volgende boerderijvormen: twee woonstalhuizen met een
min of meer vrijstaande bergschuur43); één hooihuisboerderij44); zeven stolpboerderijen
met uitgebouwd woongedeelte45) (zeker twee

42)
43)
44)
45)

Opmetingen KU-43 en KU-255.
Opmetingen KU-43 en KU-61.
Opmeting KU-67.
Opmetingen KU-59, KU-97, KU-98, KU-100, KU-189, KU-192 en KU-194.
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hiervan waren verbouwde woonstalhuizen46); zes stolpen met uitgebouwde
koehuisstaart47); tien stolpen zonder aanbouw, waarvan zes met vierkant48) en vier
met rechthoekig49) grondvlak; één boerderij met dwars aangebouwde schuur50); vier
varianten op het helletype51) (alle uit het Gooi en het gebied ten zuidoosten van
Amsterdam); en tenslotte drie moderne bedrijven, waar geheel of gedeeltelijk was
afgeweken van de traditionele vorm52).
Drie van de bezochte objecten maakten gedurende het onderzoek een ingrijpende
ontwikkeling door: één werd in globaal dezelfde vorm geheel vernieuwd53), bij de
twee andere deed zich door de verbouwing een wijziging in de grondvorm - en het
type! - voor54). Bij meer dan de helft van de opgemeten boerderijen kon verder uit
bouwsporen iets worden afgeleid over een vroegere vorm of functie. In twee
boerderijen die overigens duidelijk tot het Noordhollands-Friese huistype behoorden
trof Uilkema in het woongedeelte ankerbalkgebinten aan55). De daaraan later
toegevoegde bouwdelen hadden steeds een dekbalkconstructie, evenals alle andere
door hem gedocumenteerde boerderijen benoorden het IJ. Bij zestien boerderijen
kon hij een grondmuur met houten opbouw noteren en in vijf gevallen vond hij geheel
houten wanden zonder grondmuur. In de stallen werd zesmaal een ‘stalhout’
aangetroffen dat inderdaad nog van hout was (steeds in het gebied rond Ilpendam),
in vier gevallen was ook de hele grup van hout.

Tijdelijk zomerverblijf (‘stalletje’) in boerderij te Heiloo (Foto: H.J. van Houten)

Wat de door Uilkema vermelde bewoningsgegevens betreft: een zomerwoning als
volwaardig vertrek bevond zich in acht boerderijen, terwijl bij dertien exemplaren
's zomers een ‘stalletje’ werd ingericht op twee of meer koestanden. Bij vijf bedrijven
stond ook de permanente woonruimte, de keuken, oorspronkelijk in open verbinding
met de stal. Dit laatste was echter in de meeste gevallen in Uilkema's tijd al
achterhaald. Slechts iets meer dan de helft van de onderzochte boerderijen (22 stuks)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Opmetingen KU-98 en KU-192.
Opmetingen KU-63, KU-64, KU-68, KU-100, KU-165 en KU-190.
Opmetingen KU-44, KU-65, KU-66, KU-69, KU-192A en KU-195.
Opmetingen KU-60, KU-101, KU-191 en KU-193.
Opmeting KU-62.
Opmetingen KU-158, KU-186, KU-196 en KU-198.
Opmetingen KU-58, KU-99 en KU-255.
Opmeting KU-67.
Opmetingen KU-59 en KU-192.
Opmetingen KU-192 en KU-98.
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bezat een melkkelder, wat voor een overwegend veeteeltgebied een gering aantal
mag worden genoemd. Een factor die hierbij moet hebben meegespeeld is dat de
hoge grondwaterstand in dit grotendeels
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lage, drassige gebied het bouwen van een verdiepte melkkelder tot een kostbare zaak
maakte. De belangrijkste oorzaak van het ontbreken van deze ruimte is echter gelegen
in het feit dat de voornaamste functie van een melkkelder, namelijk de bewaring van
de melk ten behoeve van de oproming, in Noord-Holland slechts weinig werd
toegepast. Hier werd de melk over het algemeen niet afgeroomd, zoals in Friesland
en Zuid-Holland gebeurde, maar direct als volle melk tot kaas verwerkt, waardoor
een afzonderlijke oproomruimte in veel gevallen achterwege kon blijven56).
In 1927 begon tenslotte ook nog het archivalische deel van het onderzoek,

Detail van Noordhollandse landmeterskaart (plaats en jaartal onbekend) met afbeelding van boerderij
met vrijstaande kapberg

waarbij door het gehele land heen de openbare archieven werden bezocht. Terwijl
het Noordhollandse onderzoek feitelijk al was afgerond bleek hier nog veel interessant
archiefmateriaal aanwezig te zijn, dat een waardevolle aanvulling vormde op de
eerder verzamelde documentatie. De bijschriften bij de afbeeldingen in de stenciltekst
laten zien dat Uilkema vooral in het Rijksarchief in Haarlem en in de Amsterdamse
en Alkmaarse gemeentearchieven veel materiaal van zijn gading vond, veelal
afkomstig uit het bezit van de godshuizen. Daarbij was hij niet alleen bijzonder
enthousiast over de hoeveelheid gegevens, maar vooral ook over de ouderdom ervan:
‘..landmeterskaarten van vóór 1600 vindt men in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland
en deze bewijzen dat toen de open, losse hooi-(graan-)bergen ook in de eerste en
laatste provincie voorkwamen. Dit moest natuurlijk ook zoo zijn, maar schitterend
is de bevestiging die de kaarten geven..’57). Inderdaad vond hij op de oudste
landmeterskaarten zijn theorieën fraai geïllustreerd: ‘..foto's uit Noord-Holland en
de eilanden, genomen uit kaartboeken van het Leprooshuis en het Heilige Geesthuis
te Haarlem. Daar vindt men de bergen en de blokschuren in volle glorie naast de
huizen. En nooit komt daar een stelp voor op de kaarten..’58).
Voor Uilkema zou, naar hij zíjn opdrachtgevers liet weten, verdere studie in deze
provincie dan ook niet meer nodig zijn. Het onderzoek kon hier wat hem betreft als
voltooid worden beschouwd: ‘..omdat de landmeterskaarten reeds de volkomen
bevestiging brachten van de bevindingen, opgedaan bij de studie van de
Noordhollandsche stolp (...) In het verslag der werkzaamheden over 1921/22, gericht
aan de Mij. der Nederlandsche Letterkunde werd omtrent de eerste opgemerkt: “de
wording der stolp, het op één na jongste type in deze streek, laat zich goed volgen”.
In de loop nu van dit jaar kwam bij de bestudeering van een aantal kaarten en
kaartboeken uit de 16e en 17e eeuw, aanwezig in het Algemeen Rijksarchief en het
56) Van der POEL, Het Noordhollandse weidebedrijf (1986), p. 155-156.
57) Uilkema aan Van Blom, d.d. 16-1-1927.
58) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1927.
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archief van het Hervormd Weeshuis te Haarlem, aan het licht dat in den genoemden
tijd de stolp in Noord-Holland niet bestond..’59).

Detail van Noordhollandse landmeterskaart uit 1663 (plaats onbekend) met afbeelding van boerderij
met vrijstaande kapberg

Hoewel deze laatste, wat ongelukkig geformuleerde, uitspraak ook anders kan
worden opgevat, moet Uilkema met die ‘genoemde tijd’ uitsluitend de vroegste van
de beide door hem vermelde perioden, namelijk de 16e eeuw, hebben bedoeld. Dat
de stolp in de 17e eeuw al wel voorkwam was hem natuurlijk terdege bekend daar
hij zelf al verscheidene 17e-eeuwse stolpen had opgemeten. In een slechts één dag
eerder geschreven brief aan Van Blom waarin uitgebreid werd ingegaan op deze en
andere pas later ontstane huisvormen, stond bovendien de volgende conclusie te
lezen: ‘..Zoodat ik mij het N.-Brabant uit de zooveelste eeuw vóór den twintigste,
voorstel zonder langgeveltypen, evenals het N.-Holland van 1500 zonder stelp en
het Friesland uit 1600 zonder dito..’60).

Het door Uilkema verspreide stencil (1933)
De conclusies van het onderzoek werden door Uilkema in 1929-1930 op papier gezet.
In de nazomer van dat laatste jaar liet hij de Boerenhuiscommissie weten

59) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 12-7-1927.
60) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-7-1922.
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het verhaal over Noord-Holland in opzet rond te hebben. Een vol jaar later zou de
tekst persklaar zijn, waarna hij er, zoals bekend, toe overging de voltooide
hoofdstukken van zijn boek op stencil te zetten.
Zijn uiteindelijke verhaal over de Noordhollandse boerderij-ontwikkeling zou zich
volledig beperken tot de ontstaansgeschiedenis van de stolp en dus tot het midden
en noorden van de provincie. Afwijkende gebieden zoals het Gooi komen, als reeds
gezegd, in het verhaal niet voor; eventuele zijsporen worden alleen genoemd voor
zover zij van invloed konden zijn geweest op de grote lijn. De ontwikkeling van het
stolptype werd echter uitgebreid behandeld en de daarbij vertolkte visie komt in kort
bestek op het volgende neer:
De oudste vorm van de Noordhollandse boerderij zou hebben bestaan uit een
eenvoudig, langwerpig, laag gebouw met alleen woning en veestalling. Uilkema
noemde deze vorm het ‘Oud-Noordhollandsch huis’; door anderen zou dit type later
ook wel ‘langhuis’ worden genoemd. Het achter het woonhuis gelegen stalgedeelte
telde twee rijen vee aan weerszijden van een smalle gang, opgesteld met de koppen
naar de zijgevels. Daarnaast zou zich achter in dit lage achterhuis ook enige, zij het
geringe, ruimte voor hooiberging hebben bevonden. Van een bijschuur of vaste
hooiberg was volgens Uilkema aanvankelijk nog geen sprake geweest. Bij toename
van de hooioogst zou de daarvoor extra benodigde bergruimte aanvankelijk zijn
gezocht in een vergroting van het achterste gebintvak door ophoging van het dak.
Doordat daarbij echter allerlei bouwtechnisch moeilijke aansluitingen ontstonden
met het lagere deel van het huis zou dit hooivak zich uiteindelijk hebben losgemaakt
van de rest en zich hebben ontwikkeld tot een dichte hooiberg, die naast of achter
het oude huis werd geplaatst. Wanneer het langhuis eenmaal een dergelijke schuurberg
bezat werd het door Uilkema ‘berghuis’ genoemd. Waar deze hooiberging achter de
stal werd geplaatst ontstond de hooihuisboerderij, die in deze visie dus werd opgevat
als een variant op het berghuis.
Kwam, daarentegen, de hooiberg los naast de stal te staan dan werd spoedig meestal
ook een verbindingsgangetje tussen beide aangebracht. De smalle open ruimte die
daarbij overbleef tussen berg en hoofdgebouw bleek echter om allerlei redenen
onpraktisch. De berg werd daarom uiteindelijk tegen het hoofdgebouw aan geplaatst
en ‘drong’ (in Uilkema's eigen woorden) in een volgend stadium zijdelings de stal
binnen, waardoor de stalrij die zich aan deze zijde bevond moest worden verplaatst.
Het dak van stal en berg werd verbonden (de dakvoet van de berg had ongeveer
dezelfde hoogte als de nok van de stal), waardoor de stal als het ware een zijbeuk
van de hooiberg ging vormen. Vervolgens zouden ook de andere kanten van de
hooiberg van buitenstijlruimten zijn voorzien. Dit samengaan van tas- en stalvakken
vormde voor Uilkema de essentie van de stolpontwikkeling.
Bij de aldus ontwikkelde nieuwe boerderijvorm zou het woongedeelte van het
oude woonstalhuis aanvanke lijk nog buiten het grote schuurdak zijn gebleven; de
stolp met uitgebouwd woonhuis werd door Uilkema daarom betiteld als ‘vroege
stolp’. Door vervolgens ook het woongedeelte als het ware de schuur in te schuiven
zou geleidelijk de compacte vorm van de zuivere stolp zijn ontstaan, die door Uilkema
‘recente stolp’ werd genoemd. Tenslotte zou ook de voltooide stolp nog de nodige
ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Zo zou bij grotere bedrijven, waar meer stalen tasruimte nodig was, al spoedig ook een vorm met dubbel tasvak en uitgebouwde
koehuisstaart zijn ontwikkeld. Verder zou de toenemende welvaart hebben geleid
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tot grotere aandacht voor de woonvertrekken, die zich eerst achter elkaar langs een
zijgevel bevonden maar later door een draaiing van de plattegrond breeduit aan de
voorgevel kwamen te liggen. Al deze laatste vormen, die door latere onderzoekers
vaak in allerlei afzonderlijke groepen zouden worden verdeeld, werden door Uilkema
ondergebracht onder de noemer van ‘recente stolp’. Deze laatste bouwvorm had zich
volgens hem in de loop van de 17e eeuw zo snel op grote schaal kunnen verbreiden
omdat deze een verhouding tussen tas- en stalruimte bezat die bij uitstek geschikt
was voor het middelgrote gemengde bedrijf, de meest voorkomende bedrijfsvorm
in deze periode. Bovendien werden toen juist de grote droogmakerijen voltooid, waar
dit nieuwe, zeer efficiënte boerderijtype direct op grote schaal kon worden toegepast.
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Hiermee was in feite voor de eerste maal een poging gedaan de historische
ontwikkeling van de Noordhollandse boerderij tot in de details te beschrijven. Het
door Uilkema vervaardigde stencil vormde alleen hierdoor al een buitengewoon
waardevolle bijdrage aan het cultuurhistorische onderzoek in deze provincie.
Daarnaast bevatte het echter ook een groot deel van de door Uilkema bijeengebrachte
en soms uiterst zeldzame documentatie, alsmede uitgebreide aanvullende informatie
over zowel de gebouwen als over het Noordhollandse landbouwbedrijf in het
algemeen. Het geheel mag dan ook zonder voorbehoud van zo grote waarde worden
genoemd voor het latere onderzoek, dat een integrale weergave van deze tekst hier
meer dan op zijn plaats is.

Noord-Holland
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door K. Uilkema+
+

Lijst der gebruikte
afkortingen met aanduiding
van haar beteekenis.
Fig. = figuur. Met fig. zijn
aangeduid alle plattegronden
en andere lijnteekeningen. Ze
zijn genummerd 1, 2, 3, 4,
enz.
Afb. = afbeelding. Afb.
worden genoemd alle
illustraties vervaardigd naar
foto's, een enkele maal naar
oude teekeningen of
schilderijen. Ze zijn
verkleind, vergroot of op
ware grootte gehouden en
dragen de nummers 1, 2, 3,
4 enz.
Teek. = teekening. Met teek.
zijn aangeduid alle copieën
van photogrammen van
gedeelten van
landmeterskaarten.
Gewoonlijk zijn ze vergroot.
De toevoeging A.R. achter
het catalogusnummer eener
kaart beteekent, dat deze
voorkomt in de verzameling
van het Algemeen
rijksarchief te 's Gravenhage.
De teekeningen zijn eveneens
genummerd 1, 2, 3, 4 enz.

De stolp.
Het regelmatig gevormde boerenhuis benoorden 't voormalige IJ draagt den
eigenaardigen naam ‘stolp’. Dikwijls bezit het een vierkant grondvlak en pyramidaal
dak, een vorm die gewoonlijk voorkomt bij kleine en gemiddelde bedrijven. In de
groote meerpolders is aan het begrip stolp geregeld de voorstelling verbonden van
een weinig aanzienlijke hoeve. Zegt men daar: ‘Er wordt een boerenstolp gebouwd’,
dan ligt in deze uitdrukking de gedachte opgesloten aan een kleiner huis, dan een
‘boerenplaats’.
Een tweetal voorbeelden van dit huistype geven plans KU-66 en KU-69. Het eerste
betreft een oude hoeve in de Zaanstreek. Een paard wordt er niet gehouden: wagens
werden tot onzen tijd in dit laaggelegen land met zijn waterrijken, slechts voor
veehouderij geschikten bodem niet gebruikt. Alle vervoer geschiedt per schuit, die
hier en in Waterland gewoonlijk ‘plat’, maar dikwijls ook ‘praam’ heet. De melk
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wordt niet verwerkt, doch sedert menschenheugenis als handelsmelk verkocht. Een
‘zoutkamer’ met pekelbaal en zoutkist voor het pekelen der kaas ontbreekt derhalve.
Bij de tweede hoeve, die uit 1880 dateert, bevonden deze attributen van het
Noordhollandsche veehoudersbedrijf zich tot de oprichting der zuivelfabrieken in
het ‘achterom’, doch thans wordt op deze boerderij de kaasbereiding evenmin
uitgeoefend. Door uitbreiding van den veestapel verrees in 1910 naast deze stolp
een bijgebouw, dat dus niet tot het oorspronkelijk plan behoort. Op de latere plans
zijn dergelijke jongere hulpgebouwen geregeld weggelaten.

Fig. KU-66. Plan van een hoeve te Oostzaan. Gebouwd 18e eeuw. Vgl. afb. 1.

Beteekenis der aanduidingen in plan KU-66.
2: ‘pronkkamer’ (de bedsteden (x) zijn deurloos, evenals die in het volgende
vertrek); 3: ‘kamer’, waar des winters wordt gewoond; 4: ‘zomerwoning’, later van
het hooihok afgescheiden; 8: ‘koehuis’ of ‘koegang’; 9-h: ‘hooihok’ of ‘luif’ 10:
‘hooiberg’, die 16 koehooi kan bevatten. (Uit deze omstandigheid volgt, dat er vroeger
minder koeien werden
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gehouden, daar er thans 24 stuks rundvee in het koehuis staan. Voor het meerdere
hooi is er dan ook een tweede berg naast de stolp geplaatst.)
Het centrum van dit gebouw is de hooiberg, gevormd door acht stijlen, die

Afb. 1. Stolp te Oostzaan: rechts een hooiberg. Dezelfde als plan KU-66.

het spitse dak dragen61). Rondom het hooi bevindt zich over alle vier buitenstijl-ruimten
een zolder, op een hoogte van 2.30 M. boven den vloer. Onder dien zolder, die nimmer
voor hooibewaring dient, zijn de woonvertrekken, de stallen en het hooihok gelegen.
Boven de plaats met c aangeduid, is een luik aangebracht, waardoor het per schuit
aangevoerde hooi in de berg wordt gebracht. Deze is onder den zolder aan alle zijden
afgesloten door een schot. Hierin bevindt zich de ‘bergdeur’ (b), waarachter in den
herfst een loodrechte tunnel in den stapel wordt gespit om het hooi voor de voedering
naar beneden te kunnen werpen.
De koeien zijn bij tweeën opgesteld met den kop naar den buitenwand gericht. Elk
tweetal dieren neemt een ‘stal’ in, die van den volgende is afgescheiden door een
‘schut’ (o), ter hoogte van 1.20 M. De bevestiging der schutten is op het plan
aangegeven. Men neme daarbij in aanmerking, dat de lengte van een ‘stal’ - de
afstand van groep tot wand -, grooter is dan bij oppervlakkige beschouwing het geval
schijnt te zijn, wijl de houten wand w aan de buitenzijde der posten is bevestigd. De
laatste, staande op het grondhout, zijn aangeduid door m (namelijk twee62) er van),
eenige der koestijlen door k. Vóór de standplaatsen (de stallen dus) en een weinig
er boven, ligt een onder de stalschutten doorloopende houten drinkgoot met V-vormig
profiel, die op het plan door een dunne stippellijn is voorgesteld, evenals de voorste
begrenzing (deze evenwel door een zwaardere lijn) van het ‘stalhout’ (st), een dikke
plank, waarop de achterponten rusten. Daarachter ligt de groep (gr), wier wanden
en bodem geheel uit hout bestaan. De opstaande kanten dragen den naam ‘weerhout’.
Achter de groep loopt vervolgens de ‘gang’ (ga), een houten vloer, waarlangs de
mest wordt verwijderd, de melkers zich bewegen en het hooi uit de berg met een vork
naar de koeien wordt gedragen. Zooals ook het ander voer, brengt de boer dit hooi
tusschen twee dieren door, vóór op de standplaats in hun bereik. Het drinkwater
wordt met behulp van een losse leiding in de goot gepompt; toen de drinkgoten nog
niet in zwang waren, werd het in emmers aangedragen. De stallen liggen 0.15 M.
hooger dan de gang. De rij, die het grootste aantal stallen telt, heet ‘lange regel’,
de andere ‘korte regel’. Deze namen worden in geheel Noord-Holland gebezigd.

61) De doorsnede van de berg op zich zelf, dus zonder buitenstijlruimten, vindt men op fig. KU-67,
terwijl afb. 3 het voorkomen van een dergelijke alleenstaande hooiberg toont, die rondom
van hooge houten wanden langs de stijlen is voorzien.
62) Deze posten staan eveneens aan de zijden van het gebouw, waar zich de andere afdeelingen
bevinden. Daar zijn ze aan de binnenzijde bekleed (behalve in het hooihok), derhalve aan
het oog onttrokken en niet op het plan aangegeven.
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Fig. KU-69. Plan van een hoeve aan den Zuiderweg, Beemster. Gebouwd 1880.

Om op de hoogte te komen van den dienst der verschillende afdeelingen van
nevenstaande stolp en haar bijgebouw, die in tegenstelling met de pas behandelde
gemetselde muren bezitten, raadplege men den sleutel in het volgende hoofdstuk.
Omtrent de constructie er van dient allereerst te worden opgemerkt, dat de ruimte
rondom de berg niet overal door een zolder is overdekt. Deze ontbreekt bij afd. 9,
den darsch: het is noodzakelijk voor het binnenrijden en ledigen der geladen
hooiwagens. Van belang zijn ook de volgende bijzonderheden: Het aantal vertrekken
is grooter, dan uit den plattegrond valt af te leiden; boven de keuken, die hier als in
de meeste moderne stolpen, van het koehuis uit wordt bereikt, bevindt zich namelijk
een slaapvertrek. De korte regel (B), waar vóór de oprichting der zuivelfabrieken
de kaasbereiding plaats vond - zie den schoorsteen en de kasten tegen het schot der
hooiberg -, draagt den naam ‘achterom’. Op het gearceerde deel van den langen
regel (A) wordt na het uitlaten van het vee in Mei een zomerwoning, ‘het stalletje’,
ingericht door één schut weg te nemen, over twee stallen en hun groepdeel een houten
vloer of ‘beun’ te leggen en bij de deur een tochtschut aan te brengen. Tegelijkertijd
wordt tegen het laagste weerhout, dat evenals de gang en het stalhout uit klinkers
bestaat, langs den geheelen langen regel een tot den koezolder reikend schot geplaatst
en op de gang een houten looper gelegd, overdekt door een wollen. Daarmee is het
koehuis in zijn zomerkleed gestoken. Vroeger werden de stallen versierd en niet aan
het oog onttrokken, een gewoonte,
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die zich hier en daar heeft gehandhaafd. - De gasketel op de worf is eerst in het jaar
1912 gebouwd; deze installatie is trouwens overal, waar men ze aantreft, in den
nieuwsten tijd aangelegd63).
Uit de regelmatige bouworde en doelmatige constructie spreekt de lange
ontwikkelingsgang, dien het Noordhollandsche huis doorloopen heeft, vóór het den
stolpvorm aannam. Volkomen hiermee in overeenstemming is de inhoud der oudste
landmeterskaarten uit dit gebied. Deze documenten bewijzen, dat de stolp omstreeks
het begin der 17e eeuw verscheen en vervolgens algemeen werd. Enkele willekeurig
gekozen kaartgedeelten mogen als inleiding tot de behandeling van haar geschiedenis
vooraf een oppervlakkig beeld geven van het voorkomen der vroegere boerderijen
in verschillende deelen van Noord-Holland64).

Teek. 1: Gedeelte van kaart 103 in het ‘Caertbouck toecomende den Heyligengeest huijse binnen
Haerlem is ‘gemackt in den Jaere ons Heerden 1583’, no. 147 archief van het Hervormde Weeshuis
te Haarlem. De kaart is vervaardigd in 1593 door den landmeter Pieter Bruinsz. - Op het kaartgedeelte
ligt bij het kasteel ‘Assum’ (nabij Heemskerk) en geheel links een boerderij met een los naast het
hoofdgebouw staande dichte berg met lage wanden.

Teek. 2: Gedeelte van kaart 157a uit hetzelfde kaartboek als teek. 1. - De huizen liggen aan den
‘korendijck’ tusschen ‘Addix Weer’ en ‘Berchhem’ bij Castricum. Zie voor den Korendijk dr. A.A.
Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, Hollands Noorderkwartier, blz. 44.
63) Vooral in de meerpolders vindt men bij boerderijen en op andere erven algemeen gasketels.
Bij den aanleg wordt een nortonbuis geslagen, die hier 120 voet diep gaat. Er boven wordt
dan een cirkelvormige put gegraven, waarin zich het welwater verzamelt, dat na het gas te
hebben afgegeven, over de oppervlakte door een goot afvloeit en dikwijls als koelwater voor
de melk dient vóór het naar een sloot wegstroomt. Het water houdt het brongas (dit bevat ±
80% CH4) opgelost, dat in den put ontwijkt en opgevangen wordt in een ketel, die door
middel van tegengewichten gemakkelijk omhoog gaat. Bij het in werking stellen der installatie
worden de gewichten weggenomen, zoodat er druk ontstaat, die het gas in de leiding doet
stroomen om voor koken of verlichting te dienen. Het gebruik van brongas voor deze
doeleinden is het eerst toegepast door Lankema te Purmerend. (P. van Hoek, Leerboek der
scheikunde). Naderhand heeft Remmert Noome, veehouder Jisperweg te Westbeemster
(omstreeks 1890-1900) een groot aantal gasketels gebouwd. De eene plaats is rijker aan gas
dan de andere; soms is een wel spoedig uitgeput en moet een nieuwe worden aangelegd.
64) Teek. 38, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, zijn ontleend aan het ‘Caertbouck toebehorende het
Leprooshuijs buijten Haerlem ende is vernieut ende verbonden den 22en martij 1631’. Het
boek is ouder dan dit jaar - zie onder Weeshuis te Haarlem. De gecopiëerde gedeelten zijn
evenals teek. 33-37 meer of minder vergroot weergegeven.
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Teek. 3. Gedeelte van kaart 2539 A.R.: Kaart van landen onder Sparwoude, verkocht in Januari 1655.
Anno 1647 door Andries v.d. Walle. - Naast de huizen staat een berg met steile houten wanden en
vierkant grondvlak.
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Teek. 4. Deel van kaart 166 kaartboek Heiligegeesthuis; zie teek. 1. - De werf ligt aan den ‘Crommenier
wech’.

Teek. 5. Deel van kaart 150 kaartboek Heiligegeesthuis. - Huis bij ‘Den mer’ (Haarl. meer).

Teek. 6. Deel van kaart 8 kaartboek Leprooshuis Haarlem. - Opschrift: ‘Aelberts berch’ (ten w. van
Bloemendaal).

Teek. 7 en 7a. Gedeelten van kaart 16 Leprooshuis. - Opschrift: ‘Schooten’ (ten n. van Haarlem).
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Teek. 8. Deel van kaart 18 Leprooshuis. - Opschrift: ‘Schoten’.

Teek. 9. Deel van kaart 29 Leprooshuis. - Opschrift: ‘Heemsteede’. Het huis ligt ten westen van ‘de
Heemsteer duinnen’.

Teek. 10. Deel van kaart 12 Leprooshuis. - Opschrift: ‘In de waerdt’.

Teek. 11. Deel van kaart 33 Leprooshuis. - Opschrift: ‘Castercom’ 1598.
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Teek. 12. Gedeelte van kaart 2502 A.R.: Kaart van de Braakjes en Sijgerrijdt, gelegen in den ban
van Winkel, Anno 1636 door Gelein Pieter Clooster - De boerderijtjes liggen aan den zeedijk, bezitten
houten wanden en rieten daken; eenige, niet op het kaartgedeelte voorkomende huizen te Kolhorn,
zijn met roode pannen gedekt.

Teek. 13. Gedeelte van kaart 2662 A.R. Aan de achterzijde der kaart komt als titel voor: ‘Texel,
Mandellanden, gemeten bij Pieter Bruinsz. Anno 1594’. - De huizen zijn gelegen ten westen van Den
Burg.

Teek. 14. Gedeelte van kaart 2664 A.R.: Kaart van de landen op het eiland Texel, genaamd de
Buitenkuilen, 1602 door Pieter Gerbrandsz. Het onderste der beide gecopiëerde huizen is een boerderij,
het andere niet.
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De vroegere Noordhollandsche boerderij.
De greep uit het kaartenmateriaal, waarmee wij in het vorige hoofdstuk kennis
maakten, bewijst, dat een drietal eeuwen geleden de uiterlijke verschijning van het
Noordhollandsche huis slechts in de verte herinnerde aan die van het tegenwoordige.
Niettemin is er in wezen overeenkomst te bespeuren tusschen de oude en de recente
boerderij in dit gebied: de hooge, vaak piramidale hooiberg, die thans het centrum
vormt der stolp, was vroeger evenzeer aanwezig, maar stond achter of naast het
hoofdgebouw. Vooral wanneer ze zich ter zijde er van bevindt - zie op teek. 1 de
hoeve links van de poort naar den burg Assum - is men geneigd haar als ‘schuur’ te
betitelen, doch zulks zou niet met de werkelijkheid overeenstemmen. Deze schijnbare
schuur is in werkelijkheid een berg met vaste kap en lage wanden en heeft tot onzen
tijd met gewijzigden vorm en verandering van plaats den naam ‘hooiberg’ of ‘berg’
behouden65).
De twee volgende plans kunnen een voorstelling geven van de inrichting der
voormalige Noordhollandsche boerderij. Bij de eerste, een groote hoeve, staat de
berg naast het huis, bij de andere is zij er achter geplaatst. Fig. KU-61 demonstreert
dan het begin der vormverandering, die ten slotte zou leiden tot de gesloten bouworde
der stolp. De hier volgende sleutel, die van toepassing is op de latere plattegronden
met uitzondering van plan KU-255, dient ter verklaring van de er in voorkomende
aanduidingen.

Sleutel
1: ‘voorhuis’, ‘voores’, een vrij zelden voorkomende benaming; 1-h: ‘horn’, ‘hos’,
‘hors’, meest ‘hos’ en ‘hosje’, het woord wordt slechts in enkele streken ontmoet en
schijnt de beteekenis te hebben van portaal waarschijnlijk werd er oorpronkelijk een
lage buitenstijlruimte mee aangeduid; 2: ‘kamer’, soms ‘middeles’; 2-p:
‘pronkkamer’, modern; 2-s: ‘slaapkamer’, modern; 3: ‘woonkamer’, in Drechterland
‘weunhuus’, ‘weuning’; 3-k: ‘keuken’, hetzelfde vertrek als 3, keuken is de meest
algemeene naam van het woonvertrek in Noord-Holland, ook in dorpshuizen; 4:
‘zomerwoning’, in de Zeevang ‘luif’, de zomerwoningen zijn zeer zeldzaam geworden
- zie 16; 4-k: ‘stookhok’, ‘kaashok’, afzonderlijk afdeeling, waar gekaasd werd,
gewoonlijk geschiedde dit in het koehuis, soms in de zoutkamer, een enkele maal in
een stookhok; 5: ‘kelder’, in groote hoeven bevindt zich er boven een opkamer; 6:
‘zoutkamer’, meest buiten gebruik; 7: ‘gang’, deel van het woonhuis; 8: ‘koehuis’,
‘koegang’, soms ‘achterin’; A: ‘lange regel’, B: ‘korte regel’. De laatste wordt vrij
geregeld ‘achterom’ genoemd, het woord ‘stal’ beteekent steeds: standplaats voor
twee koeien en is dus in den geheelen tekst nimmer synoniem met koehuis of koegang;
8-k: ‘kalverhok’; 8-p: ‘paardenstal’; 8-v: ‘varkensboet’, ‘boet’, soms ‘schuur’; 9:
‘darsch’, ‘dorsch’, zeer dikwijls is de darsch slechts inrij en geen dorschvloer, doch
in akkerbouwstreken is hij beide tegelijk. De tweede term - dorsch - wordt gebezigd
65) Ter opheldering het volgende: Een berg is een bouwwerk met kap (beweegbaar of vast);
haar ruimte dient alleen voor berging van hooi of ongedorschte veldvruchten. Een schuur
is steeds van wanden voorzien en bezit behalve de voor berging van den oogst bestemde,
nog andere ruimte, bijv. een dorschvloer, een deel. Men vergelijke ook schop en schuur.
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ten westen der lijn Alkmaar - Limmen en verder zuidwaarts langs de kust; 9-h:
‘hooihok’, in Waterland ook ‘luif’ 10: ‘hooiberg’, ‘berg’, ze bezit één, twee, soms
drie vierkanten; 11: ‘wagenhuis’, modern. De naam ‘wagenboet’ is ouder; 12:
‘boenplaats’, ‘werkplaats’, ‘schuurtje’; 13: ‘gasketel’, modern; 14: ‘kippenhok’;
15: ‘bergplaats’ van turf en hout; 16: ‘stalletje’ met ‘beun’, het komt even geregeld
voor, als de zomerwoning zeldzaam is geworden, doch op moderne hoeven met
meerdere vertrekken wordt ook reeds het stalletje afgeschaft; 17: ‘boenhuis’, modern.
De naam is afkomstig uit Zuid-Holland; 18: ‘serre’, modern.
a: ‘schoorsteen’, ‘heerd’, ‘haard’; b: ‘vierkantbalk’, dit is de balk wer den kop
van twee stijlen, die te zamen met dien balk en de ‘zwingen’ (karbeelen) een ‘bint’
of ‘bynt’ vormen; bi: ‘losse bint’, ‘draagbalk’, ‘draaghout’, twee binten en twee
draagbalken heeten te zamen ‘vierkant’; c: ‘vierkant’, de ruimte tusschen vier stijlen
met balken heet dus ook vierkant. Deze beteekenis komt dus overeen met die van vak.
Als de berg uit één vak bestaat, zijn er vaak acht stijlen om het vierkant - zie fig.
KU-66, KU-43; xe: ‘kooi’, ‘koes’, bedstede in de berg aan de zijde van het koehuis;
g: ‘gierkolk’, modern; h: ‘hanebalk’; j: ‘jaagbalk’, ‘jaagband’; het hooi wordt er
over ‘gejaagd’ tijdens het opstapelen in de berg; ko: ‘koezolder’, ‘koehuiszolder’;
k: ‘koestijl’, waaraan de stalschutten zijn bevestigd; ka: ‘karn’, in Noord-Holland
wordt niet vaak gekarnd, meest gekaasd; lw: ‘leege weeg’, ‘leegwand’, de beteekenis
is lage wand; m: ‘kast’ voor paardentuigen, modern. De paardentuigen hangen
gewoonlijk tegen den darschmuur; n: ‘hooiluik’, ‘voerluik’ in den koezolder, modern;
o: ‘schut’, schet’, ‘stalschut’, ‘koeschut’; p: ‘voeting’, ‘penant’, ‘pilaar’, ‘pijlaar’;
q: plaats
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van het waterreservoir op den koezolder, modern; r: ‘regenbak’, ‘put’; s: ‘stijl’,
‘vierkantstijl’, ‘stiel’; sp: ‘spar’, twee sparren met een hanebalk vormen een ‘spant’;
st: ‘stalhout’, als het vervangen is door klinkers af cement, blijft de naam; tr:
‘keldertrap’, soms bevindt deze zich achter een liggende deur; u: ‘zoutkist’ met
‘pekelbaal’ voor het zouten der kaas; v: ‘lijkdeur’, zeer zeldzaam; w: plaats der
‘kaasborden’, meest bevonden ze zich in het koehuis, ook in de zoutkamer of op den
darsch. Deze barden (planken) dienden om na het pekelen de kazen er op te zetten
om te drogen en te rijpen tot ze konden worden afgeleverd; ij: ‘kaasketel’, meestal
opgeruimd of buiten gebruik; z: ‘zwing’, naam van de karbeelen; ga: ‘gang’, deel
van het koehuis, tegelijk voeder-en mestgang; lij: ‘koekkast’, bewaarplaats van
veekoeken. Ze komt alleen in moderne boerderijen voor; me: ‘mestvaalt’; sa:
‘spatschut’, scherm voor het zindelijk houden der gang langs de groep, bestaande
uit eenige losse deelen, die achteruit worden getrokken tijdens het melken en de
voedering en vervolgens weer naast de griep worden geschoven, zie doorsnede op
plan KU-189; X: ‘bergdeur’; x: ‘bedstede’.

Fig. KU-43. Plan van een oude hoeve in de Wijde Wormer. Gebouwd ± 1700; afgebroken 1919.
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Plan KU-43 geeft een voorstelling der vroegere groote Noordhollandsche boerderij.
De werf, waar tot het jaar 1919 het geschetste hoevegebouw zich bevond66),

66) Tengevolge der voorafgaande overstrooming van Waterland brak in Februari 1825 dicht
bij deze werf ook de Wijde Wormer in - zie Topografische kaart, blad 25. Toen de polder in
den zomer van 1826 weer droog was, bleek, dat slechts weinige huizen konden worden
hersteld. Verweg de meeste moesten van den grond af worden vernieuwd (J.J. van der Aa,
Aardrijkskundig woordenboek). Van alle had ‘Wormerzicht’, gunstig gelegen vlak bij den
ringdijk, volgens den tegenwoordigen bewoner het minst geleden. Het bleef dus in den ouden
toestand gespaard tot 1919. Een toeval heeft overigens geleid tot de ontdekking van dit huis:
tijdens het onderzoek herinnerde ik mij, het in den winter van 1899 vluchtig te hebben
waargenomen, waarbij de eigenaardige bouworde mijn aandacht trok. Het was een eengig
zuiver exemplaar van het oude groote type.
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draagt thans een nieuwe stolp; zie afb. 2. De plattegrond is in den tweeden winter
na afbraak van het bouwvallige huis met inachtneming van alle bijzonderheden en
maten gereconstrueerd door den jeugdigen C. Wijnberg, zoon van den bewoner der
hoeve.

Afb. 2. Stolp in de Wijde Wormer op dezelfde werf als plan KU-43.

Uit dit plan blijkt, dat het stalgebouw naast de groote hooiberg het oorspronkelijke
is. De doorsnede A - B bewijst overduidelijk, dat het ter rechterzijde van den
beschouwer zich bevindende deel van het koehuis later is bijgebouwd in verband
met vergrooting van den veestapel. De berg bij den achtergevel, die 20 koehooi kon
bevatten, was rondom met planken betimmerd als die op afb. 3, en dateerde uit 1880.
Te voren werd het hooi, dat niet kon worden geborgen, in een ‘klamp’ - zie eveneens
afb. 3 - op het erf gezet. De oudste berg voor 30 koehooi was aan drie zijden
betimmerd; langs den kant waar in een buitenstijlruimte de darsch met paardenstal
lag, slechts halverwege. De tweede darsch onder een laag afdak diende tot bergplaats
voor wagens en werktuigen. Hij was in later tijd aangebracht en van den doorloop,
aangeduid met D en 8-k geldt waarschijnlijk hetzelfde.
De muur, die den kelder scheidt van 6 en 1, is op het plan door een dubbele
stippellijn aangegeven, wijl hij beneden de vloeroppervlakte lag. Bij tr. bevond zich
de horizontale kelderdeur. De woning afdeelingen waren hoger gelegen dan het
koehuis, dat op zijn beurt boven het peil der werf lag; vandaar de stoep aan den
gevel, de treden vóór de afdeelingen 6 en 7 en vóór de achtergeveldeur.
Omtrent het nieuwe gebouw kan worden opgemerkt, dat het blijkens onderstaande
afbeelding in vorm eenigzins afwijkt van de stolp te Oostzaan, waar de vier dakzijden
elkaar in één punt ontmoeten en de nok dus ontbreekt. Deze is hier aanwezig.
Op plan KU-67 staat de berg recht achter het stalgebouw. Bijna een eeuw
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Fig. KU-67. Plan van een hoeve te Den Ilp, 1837.

geleden - in het jaar 1837 - is op dit laag gelegen erf het huis in den ouden trant,
doch verbeterd volgens de eischen des tijds, opnieuw opgetrokken. Met het oog op
de duurzaamheid rust de plaat, die de wandposten draagt, vrij van den bodem de
een rij gemetselde en onderheide voeten. Slechts aan den gevel bevindt zich een
grondmuur ter hoogte van 0.50 M.; verder is dit gedeelte evenals de beide lange
zijden van het huis, van planken vervaardigd. Deze zijn groen geschilderd, de typische
kleur van houten gebouwen in dit gewest.
Kelder en zoutkamer onthreken, wijl de melk in onverwerkten toestand de boerderij
verlaat. Daar alle vervoer - van vee, hooi, melk en mest - te water geschiedt, behoeft
de berg geen darsch voor het bewaren van wagens en het stallen van een paard.
Haar vorm komt geheel overeen met dien der typisch Noordhollandsche berg op afb.
3, die evenwel slechts zelden meer wordt aangetroffen.
Door zijn eenvoud is het bouwplan ongewoon overzichtelijk, doch in den grond
der zaak komt het overeen met dat van fig. KU-43. De ongelijke plaats der berg doet
aan dit feit geen afbreuk, wijl die steeds werd vastgesteld in verband met den vorm
van het erf, de ligging der landerijen en den loop der gebruikte waterof landwegen.
Het koehuis heeft als dat van plan KU-66, een langen en een korten regel67). Slechts
in één opzicht verschillen de beide stalgebouwen: het eerste bezit

67) Bij nauwkeurige beschouwing van plan KU-43 vinden wij ook daar den langen en den korten
regel in het oorspronkelijke koehuis terug. Op de plaats door S aangeduid bevond zich
vroeger nog een stal, zoodat op deze boerderij voorheen 15 × 2 = 30 koeien werden gehouden.
Dit stemt overeen met de grootte der oudste berg. Deze had een grondvlak van 8.5 × 8.8
M.2. Het hooi kon gemakkelijk worden opgestapeld tot een hoogte van 8 M., waarbij een
koehooi overeenkomt met 20 M.3. Bij een hoogte van den stapel van 8 M. bevatte de berg
598.4 M.3, d.i. practisch 600 M.3 hooi, een voorraad voor 30 koeien. Er bleef dan voldoende
ruimte onder de kap om het hooi, dat bij het spitten der vertikale tunnel werd losgemaakt,
te bergen. Uit deze berekening blijkt mede de mate van nauwkeurigheid, waarmee Wijnberg
Jr. het plan heeft gemaakt.
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Afb. 3. Ouderwersche hooiberg en hooiklamp.

geen zolder, het koehuis der stolp wel. Dit laatste is zeer verklaarbaar en een gevolg
van het dalen der temperatuur door de groote ruimte boven de koeien.
Vóór de stolp zich had ontwikkeld, kende het Noordhollandsche koehuis derhalve
geen zolder68) en bevatte twee rijen vee met de kruisen naar elkaar toegekeerd; in
kleine hoeven natuurlijk slechts één. De dieren waren paarsgewijs opgesteld, door
schutten van elkaar gescheiden. De doorsnede op plan KU-43 toont in elk schut een
tweetal gaten ter bevestiging van het halstouw, waarmee de koeien aan weerszijden
werden gekluisterd. Tot onzen tijd heeft deze stalinrichting zich onveranderd
gehandhaafd en slechts sporadisch wordt in den jongsten tijd hierin wijziging - en
verbetering - gebracht; zie plan KU-99.
In het jaar 1922 is het hier behandelde bedrijfsgebouw ten derden male in
denzelfden trant vernieuwd, doch ditmaal op een versche ‘wurf’ geplaatst om het
nader bij de landerijen te brengen. Het draagt thans den naam ‘Antje-Cornelishoeve’
- zie afb. 4 - naar de erflaters, die oudtijds de boerderij aan de kerkelijke gemeente
schonken. Zooals verwacht mag worden, is het nieuwe koehuis grooter dan het vorige.
Het bevat 15 stallen tegen een elftal op plan KU-67. Gang, groepen en stalhout zijn
vervaardigd van cement, voorheen van hout. In den hoog liggenden koezolder zijn
luiken aangebracht boven de koppen der dieren om de moderne hooivoedering over
den zolder te kunnen toepassen. De stallen zelve zijn 0.15 M. wijder dan de vroegere.
De woning is naar de eischen des tijds ingericht en op moderne wijze als afzonderlijk
gebouw voor het koehuis geplaatst. Wel bestaat een verbinding tusschen beide.
Behalve de berg zijn alle afdeelingen van gemetselde muren voorzien.
Op de afbeelding is naast de werf de ‘plat’ zichtbaar, waarop aan den rechthoekig
afgesneden achtersteven zich een ‘beun’ bevindt om de koeien het in- en uitstappen
te vergemakkelijken tijdens haar reis van en naar huis of bij het verweiden. Dit
hulpmiddel is van den nieuwsten tijd.

68) De zolder in het oorspronkelijke koehuis van plan KU-43 was eerst 25 jaren voor de afbraak
van het huis aangebracht. Door dezen maatregel werd de temperatuur in het stalgebouw
hooger en steeg de melkproductie.
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Afb. 4. Antje-Cornelishoeve, Den Ilp. Gebouwd 1922.

Plan KU-61 is dat van een nog bestaande boerderij van het type fig. KU-43: de
‘hooiberg’ staat geheel vrij, doch heeft een stand, die het verlengde van den darsch
tot doorgang naar het koehuis maakt. De bewoner wist mee te deelen, dat ter plaatse
van afd. 12 vroeger stallen zijn geweest. Bekende veranderingen zijn verder de
verwijdering der (wel op het plan geteekende) ‘lijkdeur’ v, waarachter een kleine
ruimte was afgeschoten en in de derde plaats het aanbrengen van een nieuwe
geveldeur in afd. 2-s, welke te voren tot melkkelder diende en thans als slaapkamer
is ingericht. Onbekend, wijl het lang geleden geschiedde - het betreft hier een zeer
oud gebouw - was evenwel de latere aanbouw of verbinding van 8-v; uit kenteekenen
op deze plaats blijkt duidelijk - men beschouwe op de afbeelding slechts de nok van
dit gedeelte -, dat achter-ter-zijde van het koehuis eertijds een gevel heeft gestaan:
daar bevond zich toen een zomerwoning.
De ouderdom dezer boerderij blijkt ook uit het ontbreken van lichtopeningen
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Fig. KU-61. Plan van een hoeve te Assendelft. Vlg. afb. 5.

voor de stallen. Als zeker mag worden aangenomen, dat de uit twee vierkanten
bestaande berg een vroegere heeft vervangen, die kleiner was, lager wanden bezat
en stond ter plaatse van de tegenwoordige afdeelingen 9 en 8-v. Zij kende geen
directe verbinding met het koehuis. Deze vorm ontmoeten wij o.a. op kaart 2524
A.R.: Kaart van St. Aagtendijk met de aanwassende landen in de Wijkermeer, anno
1596 door P. Bruinsz. Een copie der betreffende plaats van dit document geeft
onderstaande teek. 15. Slechts bij de schoorsteenen van de jongste (gemerkt A en B)
der hier geschetste boerderijen is (roode) baksteen als bouwmateriaal gebruikt. Een
vergelijking van de naast het koehuis staande berg met die op afb. 5 schenkt de
overtuiging, dat haar hoogte en volume sedert de dagen van genoemden landmeter
aanzienlijk zijn toegenomen. Dat op het kaartgedeelte de achtergevel der huizen
naar den beschouwer is toegekeerd wordt bewezen door de hellende nok van het
koehuis, die aanmerkelijk lager ligt dan die der woning. Van slordigheid bij den
teekenaar is hier allerminst sprake; de zaak is juist omgekeerd. Deze bouwwijze
hield verband met de kwestie der temperatuurbeheersing, die oudtijds zorg baarde
door het ontbreken der overzoldering boven de koeien. Oude Friesche veeboerderijen
toonden dezelfde eigenaardigheid. De vroegere boer, die

Teek. 15. Gedeelte van kaart 2524 A.R. 1546.
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Afb. 5. Oude hoeve te Assendelft. Dezelfde als plan KU-61.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

311
zelf zijn huis bouwde of op zijn minst er aan meewerkte, beschikte over ervaringen,
waarvan de kennis moderne stallenbouwers voor het maken van fouten zou hebben
behoed.

De vormverandering der oude hoeve.
Beteekenis van het woord stolp.
In de onmiddellijke nabijheid van de late vertegenwoordigster der oude
Noordhollandsche boerderij, die afbeelding 15 ons voor oogen bracht, vinden wij
een mogelijk nog belangwekkender exemplaar dier bijna uitgestorven generatie.
Want het laatstgenoemde gebouw vertegenwoordigt een overgangsvorm naar de
stolp. Zijn plan geeft fig. KU-62. De ‘staart’ S werd omstreeks 1870 aangebouwd.
Dit aanhangsel - zie ook de afbeelding -, dat in Noord-Holland herhaaldelijk wordt
aangetroffen, dient alzoo bij de beoordeeling der vroegere inrichting te worden
uitgeschakeld.

Fig. KU-62. Plan van een hoeve te Assendelft. Vlg. afb. 6.

Vergeleken met plan KU-61 heeft hier de berg een zwenking van 90 graden gemaakt
en is met haar smalle zijde het koehuis binnengedrongen. Tegelijk ontving zij
buitenstijlruimten aan de lange zijden, die bij plan KU-61 nog steil zijn. Op dit laatste
is door gebogen pijlen de standverandering aanschouwelijk gemaakt, die leidde tot
de groepeering van no. KU-62. Oorspronkelijk bevonden zich stallen op de plaats,
aangeduid door 15 (8) en 8 +. De laatste zijn nog aanwezig.
De nieuwe bouworde was gekozen om het op plan KU-61 tuschen berg en
hoofdgebouw bestaande slop (ij) te doen verdwijnen. Deze ruimte vormde een
verzamelplaats van water, dat ter weerszijden van de daken stroomde, moeilijk een
uitweg kon vinden en, gegeven de gesteldheid van den bodem, daar een moeras
onderhield, dat de houten wanden bij den grond snel deed vergaan. Een ruime stand
van beide gebouwen was ongewenscht met het oog op de moeite en het ongemak,
verbonden aan 't dragen van hooi naar de koeien in de donkere morgenen avonduren
van herfst en winter. De berg schoof dus zoover in het koehuis, dat de buitenste
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dakzijde hiervan in één lijn kwam met het gelijkgerichte deel der veel hoogere
bergkap.
Dit binnendringen van de hooiberg in de stallen veroorzaakte het verdwijnen der
betreffende veerij. De darsch hernam de aan het hoofdgebouw evenwijdige ligging
op plan KU-43. Het verdreven vee werd ondergebracht in één der buitenstijlruimten,
kelder en zomerwoning in de andere. De gevel, die voor de afdeeling 8-p op afb. 6
zichtbaar is, bewijst overtuigend, dat deze paardenstal de voormalige zomerwoning
is.
Dat deze indeling een snelle wijziging moest ondergaan, ligt voor de hand. De
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verbetering, die het hoevegebouw had ondergaan door samenbrengen van berg en
koehuis onder een gemeenschappelijk dak, beteekende een groote schrede voorwaarts,
doch had nadeel toegebracht aan de eeuwenoude beproefde stalinrichting. Het vee
was nu verspreid geplaatst en deze irrationeele toestand riep om herstel van het
vroegere doelmatige koehuis. Hier keerde het terug in den vorm van het bekende
aanhangsel S, terwijl de verlaten stalruimte doelloos werd.

Afb. 6. Oude boerderij te Assendelft. Dezelfde als plan KU-62.

De bouwwijze van plan KU-62 verschilt in beginsel niet van de inrichting der
tegenwoordige stolp; slechts de woonvertrekken liggen hoofdzakelijk nog buiten het
bergdak. Immers de latere stallen aan den achtergevel komen niet in aanmerking.
Deze overweging brengt de vraag naar voren, of het gebouw reeds de naam ‘stolp’
toekomt. De overkapping van het koehuis door het bergdak wekt een sterk vermoeden,
dat de eenmaal nieuwe bouwtrant bij de eerste toepassing zijn uitdrukking vond in
dit veelzeggende woord69).
Een niet minder gelukkige vondst dan die van het demonstratieobject zelve,
veroorlooft op de boven gestelde vraag een bevestigend antwoord te geven. Met
onovertrefbare duidelijkheid en onaantastbare bewijskracht lezen wij het op een
kaart van den landmeter Sinck. Teek. 16 en 17 zijn reproducties der desbetreffende
plaatsen van dit hoogst belangrijke document.

Teek. 16, 17: Gedeelten van kaart 51 A. Gast. 127 door Lucas Janse Sinck, archief van 't Gasthuis,
Gemeentearchief Amsterdam.

Het bijschrift dezer kaart, die omstreeks 1600 kan worden gedateerd, luidt: ‘..Ick
Lucas Janse Sinck hebbe gemeeten seekere landen Als hier geteekent staet, gelege
opt west eijnt van Wognum en groot bevonde met die wognumse Mate 19 Morge O
69) Men denke slechts aan een kaasstolp; ook aan het woord kippenstolp, Fr. ‘hinnestjelp’, een
voorwerp zonder bodem (behalve dan een klein deel er van, dat tot nachthok dient en rondom
gesloten is) in den vorm van een gerekt dak, dat tegenwoordig overspannen wordt met
ijzergaas en vroeger uit latten was samengesteld. Het wordt over de kiekens geplaatst om
ze veilig voor roofvogels van de buitenlucht te doen genieten. Op afb. 2 - 't schijnt haast een
omen in verband met deze verklaring - zijn zeer duidelijk op de werf een tweetal naast elkaar
geplaatste kippenstolpen zichtbaan. Ze hebben den vorm, dien ze in Friesland bezitten,
hoewel hier de opstaande wanden aan de onderzijde voor vijftig jaren ontbraken.
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hont 4 roeden 93 voeten welverstaende dat 600 Quadraet Roeden doet Een morge
100 Quadraet Roeden en hont 144 Quadraet voeten Een roe.
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Noota slooten En wege Eens soo breet als die Mate X Noch heeft het Gasthuijs 3
morge 3 hont in Jan Dirckssens lant Ende 3 hont in weduwe brecht Clas Lant
Bedraecht dit Alles 23 Morge 0 hont 4 roeden 93 voeten die Maet als bove..’
De voorkomende huizen zijn geheel bruin geschilderd, dus van hout of leem
opgetrokken, en met riet of stroo gedekt. Nader blijkt dit door vergelijking met de
kerk te Wognum, die van het penseel een blauw (lei-) dak en roode (steenen) muren
ontving.
Vele jaren na haar ontstaan heeft de kaart Joannes Leupenius tijdens een dienstreis
vergezeld. De talrijke vouwen er in, die bij de andere in A. Gast. 127 gewoonlijk
ontbreken, zijn een blijvende herinnering aan zijn reis naar Wognum. Deze landmeter
teekende met rood krijt er den omtrek op van een perceel land, dat hij naderhand op
zijn eigen kaart, die straks ter sprake komt, aangeeft. In het huis van Wijbrant
Sijmonsse (teek. 16) is verder aan de basis een krijtstreep gezet, ruw het nieuwe
spitse bergdak geschetst en de correctie ten overvloede verduidelijkt door de
toevoeging ‘stolp’. De boet op de werf benevens de boomen in de nabijheid er van
zijn doorgehaald. Op teek. 16 zijn alleen bergdak en ‘stolp’ (gestippeld) nagebootst:
dit is voldoende om te constateeren, dat Leupenius in zijn nonchalante aanduiding
der vormverandering, die de boerderij in den tusschentijd had ondergaan, met kennis
van zaken te werk ging.
Het huis van Wijbrant Sijmonsse, dat Sinck omstreeks 1600 zag, was een groot
gebouw. Het bestond uit voorhuis (met geveldeur), kelder en woonkamer met koehuis,
welke afdeelingen te zamen een gerekt geheel vormden, met steilen vóóren
achtergevel. Ter zijde van en tegen het hoofdgebouw bevond zich een uitbouwsel
zonder buitenstijlruimten. Aan weerszijden hiervan was een vijzelberg (met
beweegbare kap dus en zonder wanden) geplaatst - één voor graanberging naast
het voorhuis, de andere voor hooi bij de stallen. De dorschvloer bevond zich in de
nabijheid van het voorhuis, waarschijnlijk in den uitbouw. Dit is in overeenstemming
met de omstandigheid, dat het voorste vertrek eener grote bouwhoeve hier van
oudsher de plaats der zaadkisten was.

Afb. 7. Copie van een deel eener teekening van C. Pronk 1728 met onderschrift ‘Warder’; Provinciale
platenatlas, serie Pronk no. 622 Rijksarchief Haarlem.

De andere huizen op de kaart zijn van geringer omvang. Die op teek. 16 en 17
bezitten op één na een gesloten vierwandige berg, die vlak achter de stallen is
aangebouwd, maar duidelijk als een afzonderlijk geheel verschijnt met vierkant
grondvlak en niet in het bezit van buitenstijlruimten. De deur in haar voorkant is
gemakkelijk te onderkennen70). Het geringe aantal stallen in het hoofdgebouw vormt
één geheel met het vertrek waar gewoond wordt. Als kleine boerenhoeve heeft dit
type zich lang na 1600 gehandhaafd. We treffen het o.a. aan op een teekening van
Pronk uit het jaar 1726 naast de kerk te Warder; zie afb. 7. Nog in onzen tijd - 1929
70) Deze berg is identiek met het te voren genoemde uitbouwsel (dit deel kan trouwens ook geheel
los staan van het hoofdgebouw) bij het huis van Wijbrant Sijmonsse.
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- komt een zijner vertegenwoordigers voor in de streek tusschen de Purmer en het
dorp Middelie, hoewel het koehuis in deze hoeve thans van de woning is afgeschoten
en dwars in het gebouw ligt.
Reeds in 1676 had Leupenius de kaart van Sinck nageteekend en daarbij vermeld,
dat zijn copie (no. 46 A. Gast. 128) een getrouwe navolging was van het ‘principaal’.
Dit kende hij dus en bij zijn bezoek aan Wognum bewees het zijn dienst. Van de later
vervaardigde kaart, die den veranderden stand van zaken voorstelt, geven teek. 18
en 19 respectievelijk de met no.'s 16 en 17 correspondeerende terreinen.

Teek. 18, 19: Gedeelten van kaart 47 A. Gast. 128, 1680; archief van 't Gasthuis, Gemeentearchief
Amsterdam.
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Op deze kaart is de volgende aanteekening gesteld: ‘..Anno 1680 in Augusto hebbe
ick ondergescreeven geadm. lantmeeter gemeeten en oversien de landen in deze kaart
begreepen. ..Joannis Leupenius..’.
Dit ‘oversien’, d.i. vergelijken van den ouden toestand met den bestaanden, heeft
alzoo tot resultaat gehad, dat Leupenius ons in beeld- en letterschrift den juisten
inhoud gaf van het begrip ‘stolp’. het huis van Wybrant Symonsz. (kleinzoon van
diens naamgenoot uit den tijd van Sinck?) is een stolp, hoewel de woning niet onder
het bergdak ligt. Dit laatste rust op vier of acht in een vierkant gesteld stijlen,
waarbuiten darsch en stallen zijn geplaatst. De andere huizen op de kaart hebben
eenzelfde verandering ondergaan en ook daar bleef het voorhuis vrij.
Bij de oudste stolpen waren dus koehuis, berg en darsch onder een hoog,
gemeenschappelijk dak besloten, terwijl de woning haar lage kap behield, maar
krachtens den voorafgaanden toestand een organisch geheel bleef vormen met de
eerste der genoemde afdeelingen. De Noordhollandsche boer aarzelt thans zulke
gebouwen, die tot de uitzonderingen gaan behooren, met hun waren naam aan te
duiden; hij noemt ze een huis met een voorend of met een staart aan den voorkant.
Timmerlieden gebruiken dezelfde terminologie en zijn algemeen van oordeel, dat de
voorend uit later tijd stamt en dus secundair zou zijn, een opvatting, die juist het
tegendeel is van het werkelijk verloop der geschiedenis. Op Schouwen was, toen dit
eiland nog deze bouwwerken kende, dezelfde meening gangbaar. Het is derhalve
duidelijk, dat het begrip stolp met de voortgaande evolutie van inhoud is veranderd.
Daarom zullen in het vervolg, indien de zin dit eischt, de tegenwoordige stolp en
de oorspronkelijke van elkaar worden onderscheiden door de termen ‘recente’ (of
‘jonge’) en ‘vroege stolp’. De eerste is bekend uit afbeeldingen 1 en 2. De laatste
wordt gedemonstreerd door teekening 20, vervaardigd naar een ongenummerde
kaart berustende in het Rijkarchief te Haarlem. Op de darschdeuren van het huis is
de naam ‘Rinenberg’ geschilderd; het huidige Rijnenberg ligt bezuiden en dicht bij
den Assumburg.

Teek. 20: Deel (copie) van een gekleurde ‘Caerte van Een Wooningh met Sijn Landerijen gelegen in
de ban van Eemskerck..’, 1706 Antonij Velsen. Provinciale kaartenverzameling van Noord-Holland.

De verdere ontwikkeling der stolp.
In tegenstelling met haar uiterst zeldzamen stamvorm wordt nog hier en daar een
vroege stolp aangetroffen. Eerst wekt het verwondering, dat zij vrijwel nimmer resten
van het haar voorafgaande huis heeft bewaard. Slechts bij één der latere plans
worden duidelijke sporen van verbouwing waargenomen. Bij nader inzien blijkt dit
niettemin verklaarbaar te zijn. In vruchtbare streken ligt het begin der stolpperiode
te ver verwijderd om herkenbare overblijfsels uit dien tijd te hebben nagelaten. En
op den ondankbaren, waterdoordrenkten veengrond van het oude land in het midden
der provincie, waar de voorwaarde voor een snelle evolutie - welvaart - ontbrak, en
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deswege de stolp in beide vormen het laatst verscheen, was ná de middeleeuwen hout
het gewone bouwmateriaal. Hoogstens beschermde een lage grondmuur het meest
vergankelijke deel der weeg. Deze bodem kon zonder deugdelijke fundeering geen
steenen gebouwen dragen71), die bovendien veel hoogere kosten meebrachten. Als
tot ingrijpend herstel werd overgegaan, bleken geregeld de huizen zoo bouwvallig
te zijn geworden, dat ze van den grond af moesten worden vernieuwd. Gewoonlijk
werden ze dan uitgerust met meerdere stallen en hoogere berg, zoodat de stijlen niet
ten tweeden male voor hetzelfde doel konden worden gebruikt. Want Noord-Holland
maakt geen uitzondering op het overal waarneembare verschijnsel, dat geleidelijk
een grooter aantal koeien worden gehouden op dezelfde bodemoppervlakte, ook
zonder dat omzetting van akker- in weiland een rol speelt. Wel valt dit laatste te
constateeren in West-Friesland. Een voorbeeld er van geeft het volgende plan - fig.
KU-100 -, dat tevens een demonstratie vormt van de inrichting der vroege stolp.

Fig. KU-100. Plan eener hoeve te Aartswoud.

Toen de akkerbouw op deze boerderij langzamerhand was ingekrompen, is in
1844 het koehuis van een staart voorzien (S). Dit aanhangsel behoort dus evenmin
tot het oorspronkelijk plan als bij no. KU-62. Het gebouw toont overigens

71) In het begin dezer eeuw moest een aantal huizen in een nieuwe straat te Zaandam kort na
den bouw worden afgebroken, omdat de steenen gevels onvoldoende waren onderheid en
sterk verzakten.
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een veel betere inrichting dan daar. De beide vierkanten, waaruit ook deze ‘dubbele
berg’ bestaat, zijn in de richting van het hoofdgebouw achter elkaar geplaatst, zoodat
een lange darsch ontstond waar de wagens werden geborgen en de dorscharbeid
geschiedde. Aan de andere zijde kon een achttal stallen onder het bergdak worden
opgenomen. Deze ééne regel was voor een groot akkerbouwbedrijf ruimschoots
voldoende. Onder het achterste smalle dak is een zomerwoning geplaatst, wier
afscheiding (X) van het koehuis bij den aanvang van den staltijd wordt verwijderd.
De paardenstal ligt aan het einde van den darsch.
Niet slechts inwendig, maar ook uiterlijk verschilt dit gebouw in hooge mate van
de recente stolp door zijn lange ‘voorend’. Deze toont echter bij dergelijke huizen
de neiging zich voortdurend te verkorten, waarmee uit den aard der zaak een
verandering der inrichting van het geheel hand aan hand gaat. Dit komt uit op de
drie eerstvolgende plans, die tegelijk duidelijk maken, dat de verkorting van het
buiten het bergdak gelegen woningdeel gepaard gaat met opschuiving der stallen
langs den achtergevel en 't verdwijnen der voormalige zomerwoning.

Fig. KU-98. Plan eener hoeve te Twisk.
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Fig. KU-189. Plan van een hoeve te Schellinkhout.

Fig. KU-194. Plan van een hoeve te Limmen.

De laatste dezer stolpen - no. KU-194 - bezit een dubbele berg, hoewel er
schijnbaar drie vierkanten zijn. Behalve over de eindstijlen, ligt er alleen een balk
over het gebint, waarvan stijl s een deel uitmaakt.
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Opmerkelijk in deze plans is het verschijnsel, dat de zomerwoning, die bij no. KU-98
zich aankondigt als een woonvertrek in optima forma met groot lichtraam, haard,
bedsteden en kasten, bij no. KU-189 met de zoutkamer naar de zijde van den darsch
is opgeschoven, om in het volgende stadium - no. KU-194 - geheel te verdwijnen.
Op de laatste hoeve is ook het aan den langen regel grenzende, niet door een cijfer
aangeduide vertrek, waarin des winters wordt gewoond - de keuken -, onder het
bergdak gebracht. Slechts het woningdeel 1, ‘voorend’ (uitgesproken als voornd) en
niet ‘voorhuis’ genoemd als bij no.s KU-98 en KU-189. ligt met kelder en horn nog
buiten het dak der hooiberg. (In de laatstbedoelde huizen spreekt men van ‘hos’).
Als remplaçant der voormalige zomerwoning is het stalletje ontstaan, dat hier is
aangeduid door het gearceerde beuntje met het tochtschut er naast. Men bemerkt,
dat één koeschut is weggenomen en de koevensters op deze plaats grooter zijn dan
voor de andere stallen. Zoolang het beuntje ligt, functioneert ook van stal- tot
keukendeur op de gang van den langen regel een breede, keurig geschilderde houten
looper72).
Onbekend is, wanneer in deze oude hoeve - plan KU-194 dus - zomerwoning en
zoutkamer tot een ‘achterom’ zijn omgebouwd. Dat deze korte regel vroeger niet
bestond, volgt uit de grootte der berg. Haar inhoud bedraagt tot den balk ± 280 M.3,
overeenkomende met het volume van 14 koehooi. De lange regel bevat 7 stallen en
het oorspronkelijk koehuis was bij den bouw dus berekend op 14 hoorndieren. Voor
het meerdere vee is een tweede hooiberg op de werf geplaatst.
Het volgende plan geeft een verdere verkorting van de voorend te zien.

72) Deze looper heeft een breedte van 0.70 M. Zijn bedoeling is het dragen van zand, afkomstig
van de (koe)gang, naar keuken en stalletje te voorkomen. Ook zijn de klinkers te koud om
met ongeschoeide voeten te worden betreden. Verder is bij de zomeruitrusting het uit aarde
bestaande middengedeelte van elken stal tusschen drinkgoot en stalhout bedekt met wit zand
en vervolgens met schelpen bestrooid. De spatschutten zijn kort na het begin van de weidetijd
bij het reinigen van het koehuis verwijderd en de koeschutten met kalk gewit (wittelen),
evenals het ‘hooischut’ langs de berg en de binnenzijde van den ‘koemuur’ (de oude leege
weeg). Het stalhout is ten slotte met ‘geelsel’ geel gemaakt, terwijl de steenen van het weerhout
- nu ‘rollaag’, ook ‘weerkant’ genoemd - afwisselend zwart en blauw zijn geschilderd. Men
gebruikt ook andere kleuren. Soms wordt een wollen looper over den houten gelegd of het
stalhout met den eersten versierd. In den herfst worden beun en loopers weggenomen, het
koeschut op zijn plaats gezet en de schelpen vervangen door een laag ‘heinsel’, een uit de
slooten opgevischte gedroogde plantaardige massa. Dit laatste is niet algemeen het gebruik.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Fig. KU-59. Plan eener hoeve te Venhuizen. Vgl. afb. 8, 9.

Bij dit zeer oude gebouw is zelfs het groote voorhuis, de oude zaadbewaarplaats,
gedeeltelijk onder het bergdak getrokken, middelhuis en kelder met opkamer geheel.
De constructie der berg houdt daarmee verband. Hoewel ze niet ‘dubbel’ is, geven
de afmetingen haar een inhoud van ± 500 M.3 en aan het gebouw een breedte van
ruim 17 meters, zoodat er plaats is voor den langen regel langs den achtergevel.
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Afb. 8. Hoeve te Venhuizen. Dezelfde als plan KU-59.

Het plan dateert uit het jaar 1921, toen het voorhuis nog intact was, op welken
toestand afb. 8 betrekking had. De bouwvalligheid van dit deel had niettemin een
graad bereikt, die zijn afbraak noodzakelijk maakte. Deze volgde in 1922. Het gebouw
ontving een nieuwen gevel in het verlengde van den keldermuur. Afb. 9 geeft het
gerestaureerde huis, dat thans een nagenoeg vierkant grondvlak bezit. Uit den goeden
staat van het resteerende deel kan worden afgeleid, dat hier in den loop des tijds de
noodige herstellingen zijn geschied. Dat zij met verandering der oorspronkelijk
indeeling gepaard gingen, is te verwachten en blijkt uit het volgende:
Het vertrek 2, dat met den term ‘middeles’ wordt aangeduid, ligt op de plaats,
waar zich gewoonlijk de woonkamer bevindt. Deze ‘weuning’ of ‘weunhuus’ of
‘winterkamer’ (3) genoemd, vormt één geheel met de koestallen, den naam van het
koehuis in deze streek. Deze toestand doet onderstellen, dat afdeeling 3

Afb. 9. Dezelfde hoeve als op afb. 8. Is verbouwd in 1922.

oorspronkelijk niet bestond en het middeles de oude woonkamer is. Waarschijnlijk
lagen er stallen aan de leege weeg ter plaatse, waar de aanduiding ‘lw’ voorkomt.
Inderdaad is deze toestand nawijsbaar op plan KU-97, een even oude hoeve in
dezelfde omgeving en ook een voormalige bouwplaats.
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Fig. KU-97. Plan van een hoeve te Hem, gem. Venhuizen.

Op het door ‘kr’ aangeduide punt bevindt zich bij plan KU-97 een kleine ronde
vensteropening, waarachter zich volgens den bewoner eertijds een stal bevond. Ze
wijkt in vorm geheel af van de drie kleine vensters in de ‘hos’: deze ramen zijn
bovendien door hem zelf aangebracht tegelijk met de twee grootere van vertrek 3,
dat er vroeger één bezat. Uit de aanwezigheid van dit koevenster volgt, dat hier
voorheen de in het verlengde der woning gebouwde stallen lagen. Deze vervielen,
toen de stallenrij langs den achtergevel tot de leege weeg (zie doorsnede) werd
doorgetrokken en op haar huidige lengte gebracht. Daarmee had het koehuis één
recht doorloopenden langen regel ontvangen, doelmatiger dan de beide vorige rijen,
die haaks ten opzichte van elkaar waren geplaatst. De nieuwe toestand bracht gemak
mee bij de voedering en vooral bij het reinigen der groep.
De schotten Q worden in den herfst verwijderd; ze zijn door den tegenwoordigen
bewoner getimmerd tijdens het aanbrengen der genoemde ramen, zoodat deze
zomerwoning (4) te voren niet bestond. Haar functie werd destijds vervuld door een
stalletje (16) en in een nog vroeger stadium bevond zij zich hier aan het einde van
den darsch, waar haar stookplaats - a - tot heden bleef bestaan. De tegelijk met
schotten Q aangebrachte scheidswand R is echter permanent, zoodat afdeeling 3 als
woonkamer blijvend van het koehuis is gescheiden. De oude weuning strekte zich
dus van afd. 1 tot den achtergevel uit. Haar lengte is op den
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plattegrond aanschouwelijk gemaakt door de gestippelde accolade er naast. Zij
bevatte een drietal stallen.
Deze geschiedenis wijst op overeenkomstige, thans onbekende veranderingen bij
plan KU-59. Reeds lang geleden (misschien direct bij den bouw van het huis: zie de
plaats van den schoorsteen) is daar het middeles van de groote weuning afgescheiden,
terwijl de rest - afd. 3 - één geheel bleef vormen met het koehuis en ook haar oude
functie behield. Zoo bleef in dit huis de oude toestand gehandhaafd. waarbij woning
en koehuis niet gescheiden waren en men des winters profijt trok van de door de
runderlichamen uitgestraalde warmte.
Op het thans volgende plan - KU-44 - vinden wij inderdaad de recht achter het
woonhuis geplaatste, hoewel ook reeds er van gescheiden, stallen. Deze stolp heeft
de oorspronkelijke, maar door verbouwing verdwenen inrichting der boerderijen te
Hem en Venhuizen bewaard.

Fig. KU-44. Plan van een hoeve in den Starnmeerpolder.

Hoewel naar den vorm een recente stolp, herinnert deze plattegrond - plan KU-44
- in hooge mate aan de groepeering der afdeelingen bij plans KU-61 en KU-62. Dit
is in overeenstemming met den ouderdom van het huis, dat in de 17e eeuw kan zijn
gebouwd en het oudste is in de Starnmeerpolder (droog 1643). Het bezit geen voorend.
Toch is de plaats van het hoofdgebouw ook uitwendig volkomen te onderkennen door
de gevels aan voor- en achterzijde. Deze steile gevels, die het eigenlijke huis duidelijk
markeeren, zijn op het plan aangewezen door de accolade vóór afdeelingen 5 en 1
en achter het koehuis. nog meer springt deze toestand in het oog, als in gedachte de
later onder een flauw hellend dak bijgebouwde kalverstal, 8-k, wordt verwijderd.
Met het vervallen van zomerwoning en zoutkamer kwam het zuivelbedrijf als in den
ouden tijd weer in het koehuis. Dit bleek te voren reeds bij de recente stolp (KU-69)
aan den Zuiderweg in de Beemster. Zelfs op plan KU-98, waar de zomerwoning nog
stand hield, stond sedert de verandering der zoutkamer in stal de zoutkist op de door
+ gemerkte plaats en werd er gekaasd bij + +. De schoorsteen achter in het gebouw
bleef echter bestaan, wijl de kaasbereiding een stookgelegenheid eischte: zie
bijvoorbeeld KU-194, waar voorheen kaasketel, zoutkist (en pekelbaal) in het
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achterom stonden ter plaatse van letter B; thans gaat de melk dezer boerderij geregeld
naar de zuivelfabriek.
Men zou van oordeel kunnen zijn, dat het verdwijnen van zomerwoning en
zoutkamer een onverklaarbare achteruitgang was. Immers naderhand wordt in het
koehuis het primitieve stalletje ingericht. Bij de beoordeeling dezer zaak dient echter
in het oog te worden gehouden, dat het opschuiven der genoemde afdeelingen ook
den paardenstal verder opdrong. De darsch werd dus kleiner, en het optassen van
hooi in de berg ondervond belemmering. Ook de ruimte voor het bergen
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van wagens kromp in. Wilde men dus vermeerdering van het aantal stallen, plaats
voor den onmisbaren paardenstal en tevens den darsch vrij houden, dan moest de
zoutkamer en liefst ook de permanent zomerwoning worden opgeofferd. Omdat er
's winters weinig of in het geheel niet werd gekaasd, wijl de koeien vroeger gedurende
den staltijd vrijwel droog stonden, was er geen onoverkomelijk bezwaar verbonden
aan het vervallen van beide afdeelingen. Dit maakte uitbreiding der stalruimte
mogelijk, onderwijl de macht der traditie zich uitte in de schepping van het stalletje73).
In den grond der zaak houdt deze geschiedenis verband met de beperkte
mogelijkheden der stolp ten opzichte van het koehuis. De nieuwe bouwwijze had
geleid tot verdwijnen der dubbele veerij, die voor de berg-buitenstijlruimten te breed
was74). Ter verkrijging van een juist inzicht in de bezwaren, verbonden aan het plaatsen
van een groot aantal stallen om de hooiberg, kan het plan van het afgebroken
Wormerzicht (no. KU-43) dienen. In het jaar 1919 kostte het den bouwmeester geen
hoofdbreken op dit erf een stolp te plaatsen, die naast voldoende hooiberging, ook
genoegzame stalruimte bood. Gesteld evenwel, dat hij drie eeuwen geleden voor de
oplossing van dit probleem ware geplaatst! Hij zou als thans, de dubbele berg hebben
gekozen, doch overigens gebouwd in den geest van plan KU-100. Deze waarborgt
een lange buitenstijlruimte. Eén blik op het genoemde plan leert evenwel, dat onder
het geheele bergdak slechts acht stallen zijn ondergebracht, die aan de beide einden
nog de vierkanten voorbijschieten. Plan KU-43 telde oorspronkelijk een vijftiental
en dit aantal beteekende voorheen een vrij omvangrijk veehoudersbedrijf.
In het volgende hoofdstuk zullen wij kennis maken met de oplossing door de oude
timmerlieden gevonden, toen de nieuwe bouwwijze werd toegepast in streken, waar
de voorwaarden bestonden voor het houden van groote rundveestapels.

De groote hoeve in de laatste eeuwen.
De eerste huizen in de Noordhollandsche meerpolders75) waren gewoonlijk forsche
gebouwen, maar uiteraard zijn ze thans verdwenen. Dat de stolpvorm hun in het
73) Dat het bestaan der afzonderlijke zomerwoning als permanent vertrek in Noord-Holland
lang vergeten is, blijkt o.a. uit plan KU-189. De bewoner kon van afd. 4 die steeds ongebruikt
stond, volstrekt geen verklaring geven. Men woonde daar des zomers steeds op het stalletje,
dat boven in het koehuis, naast vertrek 3 was ingericht. Van afd. 6 vermoedde hij wel, dat
deze de zoutkamer was geweest. Zij werd evenmin gebruikt. De term ‘achterom’ voor den
korten regel is door deze geschiedenis mede verklaard. Hij is oorspronkelijk de naam der
zomerwoning aan den achtergevel. Soms ook, als reeds bleek en uit plan KU-101 nader zal
blijken, de naam van het hoofdwoonvertrek op deze plaats, dat dan één geheel vormde met
het koehuis. Om dit vertrek te bereiken, moest men ‘achter om het huis’ gaan. Toen deze
toestand verdween en de korte regel in de plaats der bedoelde vertrekken kwam, behield dit
deel van het koehuis den naam achterom.
74) Bij de verandering van het koehuis op plan KU-59 is indertijd een dubbele rij onder het
achterste bergdak geplaatst. De boer klaagde zeer over de veel te smalle gang tusschen de
beide groepen. Deze inrichting heeft dus, waar ze werd toegepast, geen stand kunnen houden.
Ook in Friesland verdween het dubbelrijïge koehuis met de komst der stjelp, als te zijner tijd
zal blijken.
75) Met het oog op de omstandigheid, dat meerdere malen polders worden genoemd, volgt hier
een opsomming van de jaren, waarin verschillende meren droog kwamen of ingedijkt werden.
Ook de Zijpe is genoemd. De opgaven zijn voor het meerendeel ontleend aan J.J. van der
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algemeen vreemd is geweest, wordt bewezen door onderstaande teekeningen, die
hand en penseel van de landmeter Leupenius verraden en dateeren

AA, Aardrijkskundig Woordenboek. In de schrijfwijze der namen is nagevolgd A.A. Beekman,
Geschiedkundige atlas van Nederland, Hollands Noorderkwartier in 1300, Blad 1. Van nos.
2, 4, 7, 8, 9, vrij oude meerpolders, is de tijd van droogleggen waarschijnlijk onbekend. 1Scagerwaert, bedijkt 1652; 2- Slootgert; 3- Woutmeer, bed. 1634; 4- Bleijemeer; 5- De
Waert, bed. 1626; 6- Wogmeer, bed. 1607; 7- Bartropsmeer; 8- Bennemeer; 9- Velsekermeer;
10- Brake, bed. 1631; 11- Poel, bed. 1631; 12- Bergermeer, bed. 1565; 13- Egmondermeer,
bed. 1556; 14- Boeckelermeer, bed. 1580; 15- Heiloërmeer, bed. 1581; 16- Scermer, droog
± 1634; 17- Lange Meer (Alkmaardermeer), niet drooggemaakt; 18- Sternmeer, droog 1643;
19- Beemster, droog 1612; 20- Purmer, droog 1622; 21- Wormer, droog 1626; 22- Cleijne
Wormer, droog 1634; 23- Monniken Meer, droog 2e helft 19e eeuw; 24- Noortmeer, droog
2e helft 19e eeuw; 25- Broekermeer, droog 1627; 26- Belmermeer, droog 1628; 27Buikslootermeer, verkaveld 1628; 28- Ye (het Wijkermeer was een inham van het IJ tusschen
Spaarndam, Assendelft en Beverwijk), droog 19e eeuw; 29- Spierincmeer (later met de
Haarlemmermeer in één dijk besloten), Droog 19e eeuw; 30- Luttekemeer, droog 19e eeuw;
31- Sloterdijkermeer, droog ± 1643; 32- Dijemermeer, droog 1629; 33- Zipe, droog 1598.
Het Witsmeer is hetzelfde als de Schagerwaard.
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uit de tweede helft der 17e eeuw, hoewel het bijschrift daaromtrent geen aanwijzingen
geeft.

Teek. 21, 22: Gedeelten van kaart 45 A. Gast. 128, archief van het Gasthuis, Gemeentearchief
Amsterdam. Een duplicaat komt voor in A. Gast. 131.

Deze kaart beeldt landerijen uit aan den Oosthuizerweg, tusschen Jisperweg en
ringvaart der Beemster. De huizen liggen aan den binnenkant van den dijk, vlak bij
eerstgenoemde weg. Thans zijn het stolpen, maar bij geen der acht gebouwen, die
op de kaart voorkomen, wordt deze vorm aangetroffen. Een overeenkomstig beeld
geeft de groote in zes bladen gedrukte kaart: ‘Ware afbeeldinge van de bedijckte
Beemster-Landen in den jare 1644’, gegraveerd naar een origineel van Balthasar
F. van Berckeroode.
Zeker is echter, dat reeds in het laatst der 17e eeuw hier stolpen verrezen. De
oudste der bekende en nog bestaande is gebouwd in het jaar 1682; ze staat aan den
Middenweg op een werf, die in Berckeroode's tijd nog weiland was. Deze stolp heeft
een langen koehuisstaart, is uitstekend onderhouden en naar het uitwendige
voorkomen onveranderd gebleven. In hoofdlijnen toont ze de bouworde der groote
hoeve omstreeks 1700. Haar plan wordt echter niet gegeven, wijl de woninginrichting
bewijst, dat ze het gemengde karakter bezit der oude buitenplaats-boerderij.
Doch er bestaan meerdere, volgens normale eischen gebouwde hoeven van dit
type in de nieuwe, bij uitstek vruchtbare meerpolders. Ook deze bogen op een leeftijd
van ongeveer twee eeuwen. Dit sluit niet alleen in, dat ze zonder uitzondering
veranderingen hebben ondergaan, zoodat slechts door zorgvuldige vergelijking het
oorspronkelijk bouwplan kan worden vastgesteld, maar ook, dat ze uitermate hecht
zijn getimmerd en tijdens haar stichting aan de eischen des tijds beantwoordden.
Het volgende huis (KU-165) dateert waarschijnlijk uit het begin der 18e eeuw en
heeft de inrichting der hoeve voor het groote veehoudersbedrijf omstreeks 1700
vrijwel ongeschonden bewaard.

Fig. KU-165. Plan van een hoeve in de Bergermeer.
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Deze boerderij geldt voor het oudste huis in de Bergermeer en vertegenwoordigt
in dezen polder de derde generatie; misschien, en dan onder vooropstelling van
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vergrooting en grondige restauratie, de tweede. Hierop wijst het feit, dat de muren
geheel uit steen bestaan, benevens de omstandigheid, dat de gevelkamers twee ramen
bezitten. Het vertrek 2 - het oude voorhuis - wordt voorkamer genoemd, terwijl de
woonkamer - 3 - voor eenige jaren van het koehuis is afgescheiden door het hooischot
tot den voorgevel te verlengen. Deze verbetering is niet op het plan aangegeven om
de overeenkomst met no. KU-59 te doen uitkomen. Want er bestaat een nauwe
verwantschap tusschen deze stolpen. Om te kunnen inzien, dat plan KU-165 is afgeleid
van KU-59, dient men zich voor te stellen, dat bij den bouw van het eerste de leege
weeg van het tweede tot front is gemaakt: dus muur A-B van KU-59 = voorgevel B-A
van KU-165.
Groote boerderijen, nl. graslandbedrijven, uit de 18e eeuw toonen geregeld de
hoofdlijnen van dit oude huis in de Bergermeer: de koehuisstaart aan de achterzijde,
en aan den tegenovergestelden kant het recht afgesneden front. De zoutkamer, hier
gewoonlijk zouterij of kaaskamer genoemd, bevindt zich naast den kelder (met
opkamer) boven in den darsch; de paardenstal is ondergebracht achter het laatste
vierkant der dubbele berg. Als gevolg van de plaats der woning onder het voorste
smalle bergdak ligt de darschdeur nu onder het achterste. Dit beginsel keert
onveranderlijk terug en is juist in tegenstelling met plans KU-100, KU-98, KU-189,
KU-194, KU-59, KU-97 en KU-44, waar zij aan de voorzijde staat, een bouworde,
door Rinenberg (teek. 20) op zeer verdienstelijke wijze aanschouwelijk gemaakt.
De groote stolp is dus ontstaan door het stadium KU-59 in de richting van de
hierop geplaatste pijlen te verlengen. Niet achter, maar naast het vierkant werd een
tweede gezet. De waarneming van dit opmerkelijk verschijnsel bij hoeve KU-165
was oorzaak der ontdekking van den band tusschen plans KU-59 en KU-165. Dit
vond plaats op een tijdstip, waarin de berg leeg was en voldoende verlicht om van
den darsch af te kunnen constateeren, dat bij de laatste hoeve de schijnbare
dwarsdoorsnede inderdaad een lengtedoorsnede was. Een snede D-C door fig. KU-59
zou dus overeenkomen met C-D op fig. KU-165. De eerste is, als vanzelf spreekt,
een lengtedoorsnede. Uit de tweede blijkt dan ook, dat balk ‘b’ op den kop van den
stijl een hoek van 90 graden vormt met de richting C-D. De stijlen, die men op deze
snede ziet, behooren bij twee verschillende gebinten, en de bovenste balk, die hun
afstand overbrugt, is geen vierkant-, maar een draagbalk. Op het volgende plan
wordt deze in doorsnede gezien.
In latere gebouwen van het nieuwe type werd namelijk de smalle zijde van het huis
weer als gevel beschouwd en de gebintconstructie in verband daarmee geregeld. Het
blijkt bij plan KU-190 uit de vergezellende doorsnede. Deze stolp is waarschijnlijk
gebouwd in de tweede helft der 18e eeuw.
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Fig. KU-190. Plan van een hoeve aan den Oosterweg in de Purmer.

Hier biedt het koehuis plaats aan 28 volwassen en 8 jonge dieren, de fokkalveren
in 8-k (deze afdeeling is later tegen den staart gebouwd) niet meegerekend.
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Afb. 10. ‘Het Spaansche huis’, Beemster. Gebouwd 18e eeuw.

Ze staan in hooigebruik gelijk met 32 koeien. De inhoud der berg is hiermee in
overeenstemming. Onder het bergdak zijn 8 stallen geplaatst; de overige, het grootste
aantal, vallen er buiten en zijn als het ongewijzigde, dubbelrijïge stalgebouw zeer
goed te herkennen. Afbeelding 10 doet het kenmerkende vormverschil uitkomen, dat
bestaat tusschen dit groote stolptype en den kleineren recenten vorm. Deze afbeelding
geeft van den ‘boogerd’ uit een gezicht op het ‘Spaansche huis’ aan den Jisperweg
in de Beemster. Men vergelijke haar met afb. 2. De keuken of woonkamer is op plan
KU-190 van het koehuis afgescheiden. Overigens komt de indeeling overeen met die
van het oude huis in de Bergermeer; de plaats van kelder (met opkamer), zoutkamer
en paardenstal bewijst het.
Bij het volgende gebouw (fig. KU-10176)) is de staart afwezig, doch het plan der
groote hoeve ook gemakkelijk te onderkennen. Hoewel gebouwd in het jaar 1675,
toont het reeds den zuiveren stolpvorm.
76) De geschiedenis van dit huis is bekend: Volgens de overlevering trof de bliksem het vorige
huis op deze werf, terwijl een afdeeling soldaten hier schuilde voor een ontzettend onweer.
Dit gebeurde op een oogenblik, toen een der mannen de darschdeur opende om de lucht in
oogenschouw te nemen. Een meegevoerd kanon is bij den gevolgden brand beschadigd en
achtergelaten. Tot 1915 stond het met den mond naar beneden, dicht bij den gevel, diep in
de grond geplant en schuin gezakt op de plaats in den plattegrond aangeduid door K. In het
genoemde jaar is het zware stuk, vóór de familie - die de plaats in den Franschen tijd voor
drie krentenbrooden gekocht en sedert ook had bewoond - haar verliet, geheel ontgraven,
waarna de kamer werd opengekapt. ‘..Er was niets in verborgen..’, aldus de weduwe
Kommandeur te Spanbroek, de toenmalige bewoonster en eigenares van wie het onderzoek
uitging. Het stuk is vervolgens weggevoerd. Volgens de beschrijving moet het een licht
veldstuk zijn geweest uit den tijd der Republiek, 17e eeuw; vgl. H. Hondius 1625. Het kaliber
was 9 à 10 cM., de lengte ± 2.50 à 3 M. Zeer waarschijnlijk is het kanon op dezelfde plaats
in den grond gezet waar het was verongelukt - bij de darschdeur aan den weg bij het
verbrande huis: De rijweg van Spanbroek langs Zandwerven en verder naar Spierdijk en
Avenhorn loopt vlak langs den gevel zonder scheiding door heg of sloot. Van Spanbroek
komend, is de bespanning naar links gezwenkt en de werf opgereden; zie den pijl op afb. 11.
- Het is evenwel mogelijk, dat niet het inslaan van den bliksem hoofdoorzaak der verwoesting
was, maar het onweer vergezellende storm. Deze was de cycloon van 1 Augustus 1674, naar
uitdrukkelijk wordt vermeld in het opschrift boven het raam den kamer; het luidt. ‘1674, 8M
ID - De donderende storm sloeg mij omveer, maer sprins en slants herstel herbout mij weer
- 1675’. Dit gevelschrift spreekt inderdaad van donder en storm op den eersten dag der
achtste maand van het jaar 1674. Het heeft in de omgeving aanleiding gegeven tot het
ontstaan van een kinderlijk verhaal, door Van Lennep en Ter Gouw verder omrankt
opgenomen in ‘Het boek der opschriften’. De schrijvers verklaren hun gegevens te hebben
ontvangen van een onderwijzer te Opmeer. Deze moet evenwel langs een omweg in het bezit
hiervan zijn gekomen, wijl niet van het kanon wordt gerept en het opschrift onvolledig is
overgenomen. De boer houdt dergelijke opschriften in eere, laat ze tegelijk met het huis
schilderen en beschouwt ze als iets, dat zijn hoeve en dus hem onderscheidt.
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Fig. KU-101. Plan van een hoeve te Zandwerven (Spanbroek). Gebouwd 1675. Vlg. afb. 11.
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De muren van dit huis zijn van steen opgetrokken. De wel geconserveerde gevel, die
in tegenstelling met de muren langs darsch en koehuis geen sporen van herstelling
draagt, bezit voor elk der beide vertrekken op deze plaats slechts één raam. Het op
de afbeelding (11) zichtbare venster in den zijmuur van het voorhuis is evenals de
schoorsteen in dit gedeelte, voor eenige jaren aangebracht. Op het plan, dat
behoudens de paardenstal op den darsch, den oorspronkelijken toestand van het
gebouw weergeeft, ontbreken beide dus. Het achterom - B - dient nog altijd als
woonvertrek, doch heeft in de vorige eeuw de hokkelingstallen verloren en is meteen
van het koehuis afscheiden door een schot. Uit den ouden toestand blijkt opnieuw,
dat men voorheen bij het hoornvee woonde, zelfs in dit betrekkelijk groote gebouw.
De kamer 2 aan den voorgevel deed slechts dienst in bijzondere gevallen als geboorte
en overlijden (het ontbreken van een schoorsteen wijst er trouwens op, dat ze niet
als winterkamer is bedoeld), terwijl het voorhuis de plaats der zaadkisten was.
De paarden stonden aanvankelijk in het koehuis, vervolgens in een later
bijgebouwden, nog bestaanden stal tusschen het laatste en de boet (8-v), en thans
op den darsch. Hun aantal is ook veel kleiner dan eertijds; met het hoornvee was
het anders gesteld. Wijl ook hier de zuivelbereiding door de fabriek werd
overgenomen, is de zoutkamer doelloos en het achterom een betere woongelegenheid
geworden. Een melkkelder was nimmer aanwezig. Dit hield verband met de vroegere
bedrijfsinrichting: Van gewonnen melk werd alleen kaas gemaakt en bovendien was
akkerbouw zeer overwegend. Toen de groote oppervlakte bouwland bij deze hoeve
langzamerhand in grasland veranderde, de groote berg geheel beschikbaar kwam
voor hooibewaring en bovendien een deel der landerijen werd verkocht, is de op het
plan voorkomende kleinere met vaste kap en betimmerde wanden verdwenen. Had
de plaats haar voormalige uitgestrektheid behouden, dan zou na de omzetting van
akker- in grasland, ondanks vermindering van het aantal paarden, het koehuis zeker
een staart hebben ontvangen, evenals dat op plan KU-100. De oude ‘wagenboet’
voor werktuigen en wagens, een noodzakelijk bijgebouw in de akkerbouwperiode,
komt niet op den plattegrond voor vanwege haar verwijderde ligging.

Afb. 11. Hoeve te Zandwerven. Dezelfde als plan KU-101.
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De tot nu behandelde plans zouden het vermoeden kunnen wekken, dat de vroege
stolp haar vormvoleindiging - het verdwijnen van de voorend - heeft bereikt langs
de lijn der van haar afgeleide groote hoeve. Toch is dit volstrekt onaannemelijk77).
Wel heeft de laatste onbetwijfelbaar invloed geoefend op het plan der eerste. De
thans gebouwde stolp toch bezit meestal een tot den voorgevel doorloopende koegang
en steeds een in den achtergevel geplaatste darschdeur. Geregeld ontbreekt de staart
en bijna nooit het achterom. Men beschouwe slechts afb. 2, waar tusschen darschen koehuisdeur de vier stalvensters van den korten regel zichtbaar zijn en vergelijk
haar vervolgens met den achtergevel van plan KU-69.
Dat de stolp met vierkant of rechthoekig grondvlak het standaardgebouw werd
voor de groote meerderheid der bedrijven, is alleszins verklaarbaar. Deze bouwwijze
geeft voor vele grasland- en alle bouwhoeven een goede verhouding tusschen
stalruimte en berginhoud. Aan de hand van plan KU-69 laat die zaak zich gemakkelijk
in het licht stellen. Deze stolp, behoorende tot de eerste groep, bergt 18 volwassen
en 6 jonge runderen, gezamenlijk in hooigebruik gelijkstaande met 21 koeien, die
420 M.3 ruwvoer per stalperiode eischen. Het vierkant kan tot den balk ook (8 × 7.5
× 7 =) 420 M.3 bevatten. Hieruit volgt, dat een stolp met nagenoeg vierkante basis
voor een middelmatige graslandboerderij met 20 à 26 hoorndieren een doelmatig en tevens goedkoop - bedrijfsgebouw is. Snel wijzigt zich deze gunstige toestand bij
toeneming van de lengte der stolp. Het volgende overzicht kan dit verduidelijken.
Breedte en hoogte der berg zijn daarbij constant gelaten, wijl anders spoedig
onconstrueerbare gebouwen zouden verschijnen en de conclusies fictief worden.
Afmeting van Hooiberging in
het vierkant of kubieke meters
de vierkanten in(tot den
meters: resp. vierkantbalk):
lengte, breedte,
hoogte.
7.5-8-7
420

Totaal aantal Benoodigd
Aantal koehooi,
runderen in
aantal koehooi: dat de berg kan
korten en
bevatten:
langen regel:
koeien - jongvee.
18-6

21.-

21.-

9.5-8-7

532

20-6

23.-

26.5

11.5-8-7

644

22-6

25.-

32.-

13.5-8-7

756

23-7

26.5

38.5

15.5-8-7

868

25-7

28.5

43.4

17.5-8-7

980

26-8

30.-

49.-

19.5-8-7

1092

28-8

32.-

54.6

Bovenstaande staat onderstelt in elk volgend geval een twee meters langere berg,
die het vergrooten van den langen regel met één stal mogelijk maakt, terwijl de korte
regel dezelfde afmeting behoudt als op plan KU-69, dus steeds vier stallen telt. In
77) Dit blijkt niet alleen uit de hiervoor beschreven evolutiegang der vroege stolp, maar wordt
bovendien afdoende weerlegd door een tweetal kaarten uit het midden der 17e eeuw, waarop
naast talrijke vroege stolpen, vele recente voorkomen en geen groote met koehuisstaart als
de boven behandelde. Deze kaarten komen later ter sprake.
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werkelijkheid is in onzen tijd een stal van twee meters breedte aanmerkelijk te smal
voor twee koeien, zoodat de verhouding bij toeneming van de lengte der berg nog
ongunstiger wordt, dan uit de laatste kolommen volgt. Uit deze beschouwing zijn
twee waarheden af te leiden:
1. dat, indien aan de woninginrichting geen hooge eischen worden gesteld, de
recente stolp voor het akkerbouwbedrijf een zeer geschikte bouwtrant is, daar het
opvoeren der vakruimte voor graan en hooi nimmer bezwaar oplevert en er steeds
voldoende buitenstijlruimte ontstaat voor het beperkt aantal stallen en den darsch;
2. dat, met dezelfde beperking als onder 1 gegeven, deze stolp voor kleine en
gemiddelde graslandbedrijven een uitstekend, voor groote daarentegen geen
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ideaal bedrijfsgebouw vormt. Zij eischt in het laatste geval steeds bijgebouwen ter
veeberging of maakt den bekenden staart noodzakelijk. Meteen belicht deze
omstandigheid de vroegere opmerking, dat veelvuldig een stolp vereenzelvigd wordt
met een kleine hoeve, en de grootere huizen met staart of hulpstallen - ook die,
waarbij woning en bedrijfsgebouw zijn gescheiden - als ‘boerenplaatsen’ worden
aangeduid. Dezen naam droegen eertijds ook hoeven als het voormalige Wormerzicht.
Thans dienen wij kennis te maken met de nieuwste, hier juist aangeroerde bouwwijze.
De verbetering, die tegen het midden der 19e eeuw langzamerhand in den
economischen toestand intrad en zich met een onderbreking van 1875 tot '95 nadien
een tijd lang heeft voortgezet, deed bij de kleine groep van welgestelde landbouwers
het streven ontstaan om woning en bedrijfsafdeelingen te scheiden. Het motief daartoe
was drieledig. In de eerste plaats was het getal der woonvertrekken in de stolp te
klein: het koehuis eischte het leeuwenaandeel der buitenstijlruimte op en de eerste
geraakten in 't gedrang, zoodra het andere vergrooting vroeg. Duidelijk spreekt in
dit verband reeds de geschiedenis der zomerwoning. Dan wenschte men de stallucht
uit de kamers te weren, wat bij de recente stolp niet kon worden bereikt; deze
bedoeling was een gevolg van nieuwe inzichten en hoogere cultuur. Ten slotte zou
vermeerdering van het aantal vertrekken gelegenheid scheppen voortdurende intieme
aanraking met het personeel te vermijden door bijvoorbeeld de maaltijden afzonderlijk
te gebruiken. De geestesgesteldheid der arbeiders toch was met het verdwijnen der
nooddruft, die de eerste helft der 19e eeuw had gekenmerkt, merkbaar gewijzigd. De
vrijer geworden houding van dienstbaren was den boer minder aangenaam en deed
hem uitzien naar middelen om den afstand te vergrooten.

Fig. KU-99. Plan van een moderne hoeve te Twisk. Gebouwd begin 19e eeuw.

Zoo konden utiliteitsoverwegingen en standgevoel in den nieuwsten tijd
samenwerken om invloed te oefenen op het plan van de stolp. Deze verloor dus de
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woning, die vergroot als een afzonderlijk, meer of minder gerieflijk landhuis hier en
daar naast het bedrijfsgebouw verrees. Bij het laatste was plotseling elke moeilijkheid,
om koehuis en darsch naar de eischen des tijds in te richten, verdwenen, daar
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alle vier buitenstijlruimten voor dit doel beschikbaar kwamen. Want zoutkamer of
melkkelder - bij de groote hoeven hadden die zich gehandhaafd - werden bijna
terzelfder tijd overbodig door de oprichting der zuivelfabrieken, die juist in de meest
welvarende streken het eerst verschenen. Plan KU-99 kan een voorstelling geven
van de wijze, waarop dergelijke gebouwen zijn ingericht. Als gevolg der vorderingen
op het gebied van stallenbouw is het koehuis omgekeerd naast de berg geplaatst, ten
einde voeder- en mestgang te scheiden en de voedering te vergemakkelijken. Door
de groote afmeting der stallen en hoogte der berg is nog een staart aanwezig. Het
geheel vormt een modelinrichting en zou van een landbouwkundig standpunt gezien
een beschouwing overwaard zijn. Slechts dienden enkele fouten in het koehuis te zijn
vermeden78).

Fig. KU-255. Plan van een hoeve te Huigsloterdijk in den Haarlemmermeerpolder. Gebouwd 1918.

De beteekenis der aanduidingen in het plan is als volgt:
1: portaal; 2-p: pronkkamer; 2: kamer; 2-s: slaapkamer; 3: woonkamer; 3-k:
keuken; 4: boenplaats; 5: melklokaal met koelbak; 7: gang; 8: ‘koestal’ met
‘voorgang’ en ‘achtergang’, d.i. resp. voer- en mestgang; 8-p: paardenstal, de
kleinste afdeelingen 8-p zijn boxen voor veulenmerries; 8-v: ‘varkensschuur’; 9:
‘dorsch’; 10: ‘vierkanten’ ter berging van hooi en graan; 10-k: ‘korenberg’
(vijzelberg met beweegbare kap); 11: koetshuis; 12: ‘machineschuur’, boven deze
afdeeling bevindt zich de zolder voor zaadberging, dus de graanzolder; 13:
‘wagenloods’ voor boerenwagens en driewielige karren.
78) Deze fouten zijn: A: de koeien kunnen den stal niet langs de voergang verlaten; B: de
drinkgoot ligt aanzienlijk lager dan het stalbed; C: de groep in minstens 10 cM. te smal; D:
voer- en mestgang liggen even hoog.
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m: ‘misput’; g: gierkolk; h: beerput; r: ‘regenbak’; z: ‘zeuning’ (voederbak in de
varkensschuur); i: ‘mestblinden’, 1 M. boven den beganen grond.
Ook bij pachthoeven vindt de gescheiden bouw reeds navolging. Men zie daartoe
afbeelding 4 te Den Ilp en plan KU-255, een boerderij te Huigsloterdijk. Van het
type, dat deze laatste vertegenwoordigt, dient afzonderlijk melding te worden
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gemaakt. Als resultaat van velerlei invloeden is het ontstaan in den
Haarlemmermeerpolder, waar het vanwege zijn doelmatigheid voor groote bedrijven
in den loop der 20e eeuw het terrein zal veroveren79). Het onderstaande plan geeft
een representant dezer moderne boerderij, die ons in hooge mate herinnert aan de
Vlaamsche hoeve80). Geheel eenig is de wijze, waarop stalgebouwen en andere
afdeelingen tegen de forsche schuur zijn geplaatst. Deze wordt in haar geheel
aangeduid met den naam ‘tas’. Haar vakken worden echter als benoorden het IJ
vierkanten genoemd. Dit bedrijfsgebouw behoort bij een plaats van 40 H.A. bouwen
6 H.A. weiland. Alleen des zomers worden 12 à 13 melkkoeien gehouden, terwijl er
gedurende den staltijd niet gemolken, maar vetgemest wordt. Dan is de stal bezet
door 30 mestkoeien, die in Mei voor de slachtbank gereed zijn.

De stolp zonder darsch. Het berghuis.
Eén der jonge stolpen, die in het begin van deze tekst zijn behandeld, no. KU-66,
bezit geen darsch. Diens plaats wordt ingenomen door het hooihok, waarvan de deur
zich evenals die van het koehuis, bevindt in de zijde van het huis, waar de ‘plat’ aan
de werf ligt gemeerd. De voorloopster van dezen vorm geeft plan KU-192, een oude
boerderij te Middelie, gelegen ten noordoosten van Purmerend81).
De berg dezer boerderij is blijkens een door zwarte pannen in haar dak kenbaar
gemaakt jaartal in 1788 gebouwd. In het woonhuis zijn vijf der oorspronkelijke
‘bynten’ - twee stijlen met zwingen en balk, zie doorsnede A-B - nog aanwèzig. Het
laatste dezer gebinten staat bijna in één lijn met het eerste der berg (resp. S-S en
s-s); het is in zoover overbodig, dat het niet dient tot het dragen van het dak, maar
alleen ter bevestiging van het schot, dat keuken en berg scheidt.

79) De boerderijen in de Haarlemmermeer zijn verre van uniform van inrichting en evenmin
typisch, gevolg der omstandigheid, dat na de droogmaking naast Hollandsche ook boeren
uit andere provincies (Gelderland, Zeeland, Groningen) bedrijfsgebouwen in dezen polder
hebben gesticht.
80) Uilkema verwijst hier naar het type van de grote vierbeukige Westbrabantse polderhoeve,
die in het hoofdstuk over de Brabantse boerderij aan de orde zal komen. In de oorspronkelijke
stenciluitgave (Het ontstaan der huistypen, 1933) ging dit hoofdstuk aan dat over
Noord-Holland vooraf.
81) De Waterlandsche ‘plat’ wordt in de Zeevang ‘koeboot’ genoemd. Daarmee gaat men
‘koeiebregge’ of ‘koeieverbregge’, d.i. het vee in een versch weiland brengen, dus verweiden.
De vorm van plat en koeboot is dezelfde, maar de eerste vaart met den spitsen steven voor,
en de tweede met het recht afgesneden einde. Dit schijnt een kwestie van gewoonte te zijn.
Ook de koeboot heeft in den nieuwsten tijd een beun gekregen, waarmee het vee in- en
uitgeladen wordt. Behalve voor het genoemde doel dient de boot voor vervoer van hooi en
mest, doch niet bij het melken in het land. Daarbij maakt men gebruik van de ‘snip’, een
kleiner vaartuig, dat een anderen vorm heeft dan de aan beide uiteinden recht afgesneden
Friesche en Zuidhollandsche ‘schouw’. Deze is in zijn eenvoudigsten vorm een kleine,
rechthoekige, ondiepe bak, door den schipper door middel van een boom voortgeschoven,
thans ook voortgeroeid, weshalve men dan in het noorden wel spreekt van ‘roeischouw’. Op
afb. 12 ligt de snip aan den schoeiwal. - Snip zal hetzelfde woord zijn als het Friesche ‘snikke’.
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Fig. KU-192. Plan van een vroege stolp te Middelie. Verbouwd 1788. Vlg. afb. 12.
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De balk is vervangen door een dunnere, die eenvoudig tegen de stijlen is geslagen.
Deze toestand bewijst, dat het oorspronkelijk huis vakken verloor. Uit de rest,
gevormd door het voor de berg staande woonhuis, dat goed uitkomt op afb. 12, is af
te leiden, dat in het vervallen deel zich stallen bevonden. Deze vormden één geheel
met afdeeling 3-k, die alzoo het voormalige koehuis vertegenwoordigt.

Afb. 12. Vroegere stolp te Middelie. Afgebroken in 1925. Dezelfde als pl. KU-192.

In het oude koehuis was het aantal stallen evenwel geringer dan in het
tegenwoordige. Dit was niet alleen een gevolg der toen aanmerkelijk lagere
bodemopbrengst, doch hield ook verband met de omstandigheden, waaronder tot
voor anderhalve eeuw het boerenbedrijf in deze streek werd uitgeoefend. Groote,
zelfs middelmatige hoeven waren uitzondering. De vrouwen verzorgden het vee,
terwijl de mannen op zee den kost verdienden. Hier ontmoeten wij de grondoorzaak
van den zomerpronk van het koehuis. Als het vee in de weide kwam, moest aan de
stallen een behaaglijk aanzien worden gegeven, wijl ze als deel der woning elken
dag voor het oog waren. Vooral op Wieringen bereikte de versieringskunst een
hoogen graad van verfijning: het mooiste porcelein werd op de stallen tentoongesteld.
Maar ook in de provincie zelf bestond deze gewoonte, naast het reeds vermelde
schilderen en stoffeeren.
Met de vergrooting der boerderijen als gevolg van vermeerderde welvaart, deed
in den loop der 18e eeuw de stolpbouw hier zijn intrede. Deze vroege stolpen, bijna
alle reeds door recente vervangen, bezaten zonder uitzondering de inrichting van
plan KU-192. De huizen, die haar voorafgingen, waren in grote lijnen gebouwd als
de kleinere hoeven op de kaart van Sinck - teek. 16, 17. Eerder werd hiervan een
korte beschrijving gegeven. Ze bestonden uit voorhuis, woonvertrek - tevens koehuis
met stallen in de lengte- of breedterichting van het huis - en een dichte berg zonder
buitenstijlruimten. Deze drie deelen waren als op plan KU-67 in één lijn achter
elkaar geplaatst. Koehuis en woonruimte droegen den naam ‘achterin’. Zij werden
bereikt door een deur, die ook op teek. 16 en 17 in de lange zijde tusschen berg en
voorhuis zichtbaar is en bij plan KU-192 aangetroffen werd als deur d. Het achterin
was de plaats der boter- en kaasbereiding82).
82) Tijdens de opmeting waren in de keuken (3-k) nog de krammen aanwezig, waaraan de
kaasborden vroeger met touwen aan de balken hingen; deze borden zijn gebruikt tot de melk
naar de fabriek ging en stamden uit den tijd vóór 1788, toen hier het achterin was. Sedert
het genoemde jaar stonden karn en zoutkist in het nieuwe koehuis, dat ‘achterin’ bleef heeten.
In de wijde omgeving wordt hier het koehuis achter in de stolp in zijn geheel aangeduid met
den naam achterin. Er bestaat derhalve verschil tusschen de termen achterin en achterom.
Dit is terug te voeren tot de voorheen ongelijke plaats van den toegang, tevens koehuisdeur,
naar de woning. Bij hoeven waar de berg naast het hoofdgebouw stond, bevond zich vóór
de stolpperiode deze deur in den achtergevel; was de berg daarentegen achter de stallen
geplaatst, dan was zij uit den aard der zaak in de lange zijde gelegen, hoewel zij evenzeer
de achterdeur was van het gebouw. In dit geval moest men, om koehuis en woning te bereiken,
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De gebinten kwamen overeen met die in het midden, zuiden en oosten des lands.
De balk lag niet ip, maar tusschen de stijlen. Hetzelfde gebint zien wij op de doorsnede
bij plan KU-43 en ontmoeten we in alle oude huizen, niet steeds boerderijen, in de
Zeevang en Waterland. Ook de voorend van plan KU-98 (Twisk) vormt geen
uitzondering op dezen regel. Uit dit gegeven is af te leiden, dat de hooiberg met haar
geheel andere gebintenconstructie een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ter
vergelijking zie men de doorsneden A-B en C-D van Fig. KU-192.
Toen het vroegere huis op de werf te Middelie in 1788 tot stolp werd omgebouwd,
is de berg van buitenstijlruimten voorzien. De technische term voor deze vergrooting
luidt ‘afhalen’: het bergdak werd van de draag- en vierkantbalken af naar beneden
verlengd. Hoeveel de voet der stijlen daarbij van plaats veranderde valt niet aan te
geven. Waar thans de korte regel - B - ligt, kwamen var-

het huis wèl in het achterste deel binnengaan, doch behoefde men niet, als in het eerste,
achterom - dus den hoek om - te gaan.
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kenshokken (de boet - dit woord beteekent oorspronkelijk veeschuur - is naderhand
weer naar buiten gebracht) en onder het einddak werd het koehuis ingericht, dat den
naam achterin behield. Geen van beide zijruimten der berg kwam hiervoor in
aanmerking; die, welke naar het water was gekeerd, behoorde vrij te blijven voor
het hooihok en de tegenovergestelde was ongeschikt, wijl ook de afstand tusschen
schuit en koehuis zoo klein mogelijk moest zijn. Op de plaats van 't oude achterin
kwam een ‘keuken’.
Dat plotseling in deze streek een rationeel ingerichte stolp verscheen kan geen
verwondering wekken bij het inzicht, dat hier van evolutie geen sprake was, doch
bloot navolging plaats vond van een vorm, die zich elders geleidelijk had ontwikkeld.
Een verwijzing naar plan KU-59 en KU-97, waar het koehuis dezelfde plaats inneemt,
motiveert dit voldoende. Het laat verschijnen der stolp in het oude veengebied langs
de Zuiderzee verklaart mede, waarom juist deze streek de sporen der vóórstolpperiode
bewaarde in resten van oude huizen met volledige gebinten in de woonvertrekken,
een toestand, die buiten Noord-Holland in weinig gecultiveerde gebieden nog een
enkele maal wordt aangetroffen.
Het huis te Middelie geeft niet alleen den eersten vorm der stolp in dit lage land.
Het bouwvallige voorgedeelte is thans afgebroken en het geheel in 1925 op de hoogte
van den tijd gebracht. De huidige inrichting herinnert aan die van plan KU-66.
Binnen een tijdbestek van anderhalve eeuw heeft deze werf dus drie opeenvolgende
huistypen gekend: dat uit de periode vóór 1788, de vroege stolp en de recente. De
eerste vorm kan van nu af gevoeglijk met den naam ‘berghuis’ worden aangeduid.
Voorbeelden zijn, behalve de kleine boerderij (afb. 7) op de bekende teekening van
Pronk uit 1728, plans KU-43, KU-67 en KU-61.
Thans rijst de vraag of dit berghuis een oorspronkelijk vorm is. Bij het zoeken naar
het antwoord blijken de landmeterskaarten voldoende gegevens te bevatten om vast
te stellen, dat de berg betrekkelijk jong is. Voor een juist gebruik van dit materiaal
dient men zich rekenschap te geven van het feit, dat niet steeds het jaar van
vervaardiging eener kaart beslissend is voor den tijd, waarin een daarop voorkomend
type thuis behoort. Voor elk door een vroegeren landmeter uitgebeeld terrein geldt
geen andere regel dan in onzen tijd. Evenals thans uitzonderlijke hoevevormen twee
of drie eeuwen geleden algemeen waren en derhalve een afgesloten periode
vertegenwoordigen, zoo ontmoetten ook de oude cartografen bij hun arbeid wel
bouwwerken, die tot een bijna verdwenen generatie behoorden. Uitgaande van dit
axioma kan, ondanks de moeilijkheid van het ontcijferen van hun beeldschrift, uit
de zeldzaamheid van een huis- of bergvorm onder vele andere, zijn ouderdom en
evolutiestadium worden afgeleid. Dat echter bij de studie der kaarten de noodige
voorzichtigheid moet worden betracht wordt duidelijk door de overweging, dat het
interieur van geteekende huizen ten slotte buiten het veld der waarneming valt en
daarmee misschien - soms zeker - hun eigenlijke kenmerken. De beteekenis dezer
reserve wordt later meer duidelijk.
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Teek. 23: Gedeelte van kaart 2643 A.R., 16e eeuw.
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Het Oudnoordhollandsche huis, het berghuis en de stolp op
landmeterskaarten.
Bij drie eigenaardig gevormde boerderijen op bovenstaande teekening (no. 23) staat
oogenschijnlijk een berg achter het huis, doch een aandachtige beschouwing leert
iets anders. De tweevoudig vergroote schetsjes zijn, als het onderschrift reeds
vermeldt, ontleend aan kaart no. 2643 A.R., in den inventaris vermeld als: kaart van
het onbedijkt Witsmeer of Schagerwaard. Zij stamt uit het midden of de eerste helft
der 16e eeuw en is van alle hier genoemde Noordhollandsche kaarten de oudste. In
overeenstemming daarmee is de omstandigheid, dat geen enkele der voorkomende
bouwwerken een schoorsteen bezit. Zelfs ramen worden niet opgemerkt. Van de twee
aan de meeroever gelegen boerderijengroepen, waarvan teek. 23 de grootste83) geeft,
heeft de meerderheid der huizen den vorm van het door A aangeduide gebouw. Slechts
drie met letters B gemerkte toonen aan de achterzijde een koepelvormige verhooging,
wier beteekenis overduidelijk is, al moge haar constructie raadselachtig zijn. Bij
deze hoeven kan de hooistapel zonder dakverhooging niet in de achterste vakken
worden geborgen. Deze toestand laat de uiterst gewichtige conclusie toe, dat het
hooi hier in het huis wordt bewaard en niet in een afzonderlijk daartoe ingericht
bouwwerk. Als bij hoeven A loopt de weeg tot den achtergevel door. Op dit punt is
geen sprake van een met plan KU-67 - vgl. ook afb. 4 - overeenkomende constructie,
al bestaat er gelijkheid wat betreft de orde: woning - stallen - hooibergplaats.
Overtuigend wordt dit nog bewezen door den vorm van het A-type op de kaart, dat
een overeenkomstig interieur bezit, doch elk uitwendig kenteeken der plaats van den
hooistapel ontbeert. De hooivakken dezer boerderij zijn derhalve vakken van het
hoofdgebouw, die zich bij A in geenerlei opzicht, bij het B-type door hun grootere
hoogte van de overige onderscheiden. Geen enkele dezer hoeven kent de afzonderlijke
hooibewaarplaats, die we tot nu naast of achter het berghuis aantroffen.
Evenmin komt zij voor bij hoeve C op teek. 24, gedeeltelijke copie van kaart

83) Deze groep is de buurtschap Tolcke, de andere De Vennick. Beide bestaan nog op dezelfde
plaats. Het tegenwoordige Tolke ligt ± 3 K.M. ten zuiden van Schagen aan den noordkant
van den Witsmeerpolder. De erven zijn weinig veranderd en dragen thans recente stolpen.
Het oude Witsmeer besloeg volgens van der Aa 527 bunders en had een zandige omgeving,
die vrijwel op N.A.P. lag, zoodat akkerbouw hier in vroeger tijd niet buitengesloten moet
worden geacht. de opvaarten V op teek. 23, die uitmonden in het ‘Tolcke gat’, dat naar het
Witsmeer leidt, bewijzen echter, dat er van en naar de hoeven vervoer over het water plaats
vond van hooi, vee, enz. Veehouderij was hier dus in elk geval overwegend.
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Teek. 24. Gedeelte van kaart 167, kaartboek Heiligegeesthuis Haarlem.

167 uit het kaartboek van het Heiligegeesthuis te Haarlem (zie onder teek. 1). Deze
vorm is veel ouder dan de naburige gebouwen en wordt slechts enkele malen ontmoet
(teek. 4, 5). Bij deze boerderij ontbreekt ook de korte opvaart naar de werf als
ligplaats voor de schuit, die de communicatie met de lage graslanden onderhoudt.
De stand van het gebouw is tegengesteld aan dien van A en B op dezelfde teekening;
de deur in den achtergevel, waarboven een luik zichtbaar is om hooi (of graan) naar
binnen te brengen, is naar den weg, zijtak van den Korendijk, toegekeerd. De nok
toont over de geheele lengte één rechte lijn, evenals het A-type op teek. 23. Het huis
is hoog om voldoende vakruimte te verkrijgen. (Het ontbreken van boomen op de
erven A en B van nevenstaande teekening 24 en het voorkomen van hoog geboomte
en heggen rondom erf C bewijst buiten alle andere aanwijzingen om, dat het laatste
oud is, zoodat het huis oud kan zijn. De erven A en B zijn zeer jong, zoodat de huizen
tijdens het teekenen der kaart pas moeten zijn gebouwd. De mogelijke tegenwerping,
dat de boomen hier alle juist gerooid zouden kunnen zijn, kan, als te gezocht, worden
afgewezen. De huizen liggen aan de ‘Assomer geest’, zoodat hier het gemengd bedrijf
werd uitgeoefend.)
Nog omstreeks het midden der 16e eeuw treffen wij in Noord-Holland dus hoeven
aan, die geen berghuizen zijn. Uit haar verdwijnen volgt, dat ze oudtijds algemeen
waren. Dit type zal worden aangeduid met den naam ‘Oudnoordhollandsche huis’
De dichte berg blijkt derhalve in oorsprong het achterste deel van dit vroegerehuis
- een hooivak - te zijn, dat zich langzamerhand van het hoofdgebouw heeft
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losgemaakt tengevolge van de moeilijkheid der rietbedekking op de plaats der
dakverhooging in verband met den toenemenden omvang der hooistapels. Met nog
lage wanden komt zij voor op teek. 24.
Op dit kaartgedeelte zijn dus de objecten gemerkt met A en B niet minder leerrijk
dan de pas behandelde hoeve C. Hun verschil met deze is opvallend. Bij A bestaat
de hooibewaarplaats, die men reeds een dubbele berg zou kunnen noemen, uit een
bouwwerk met hooge kap, die bij het woningdak aansluit en rust op lage gebinten.
Gelukkig is zij wandloos, zoodat duidelijk het hoofdgebouw bij het begin der berg
eindigt, op welke plaats zich een gevel bevindt. De berg van hoeve B is dicht, d.w.z.
rondom betimmerd. Bij oppervlakkige beschouwing schijnt dit huis een vroege stolp
te zijn; doch ook bij ontstentenis van zijn dubbelganger A zou gemakkelijk zijn vast
te stellen, dat deze toestand hier allerminst

Teek. 25. Gedeelte van kaart 2501 A.R. anno 1611.

bestaat. De berg heeft dezelfde breedte als de woning, zoodat zij niet de voor koehuis
en darsch noodzakelijke buitenstijlruimten aanbiedt. Bovendien leert een vergelijking
met A, dat de laatste der stijlen bij den onderrand van het achterdak staat, wat bij
de vroege stolp evenmin voorkomt als de recente. Dat de zichtbare posten inderdaad
stijlen zijn en geen wandpalen, blijkt uit de aanwezigheid der zwingen. Met zekerheid
kan derhalve worden vastgesteld, dat A en B berghuizen zijn.
Hetzelfde kan worden gezegd van de huizen op teek. 3, 9, 10, 11, 12, 13. Soms
bezit daar de hooiberg smalle buitenstijlruimten bij lage wanden. Duidelijk
gemarkeerd is de steile afscheiding tusschen berg en stal op teek. 11. Dit is eveneens
het geval op nevenstaande teekening 25, die een deel weergeeft van kaart no. 2501
A.R.: Kaart van de landen en meren gelegen tusschen Dirkshorn, Zuidscharwoude,
Nieuwe Niedorp en Veenhuizen, 1611 door Gerrit Dirksz. Langendijk. Bij hoeve A
staat hier de berg niet achter, doch naast het huis, dat kenbaar is aan den schoorsteen.
Het moet uitermate waarschijnlijk worden geacht, dat de vijzelberg, die we af en toe
in Noord-Holland aantroffen, die zelfs op Texel, Terschelling en in Friesland voet
heeft gehad, den eersten stoot gaf tot het losmaken der hooivakken van het
hoofdgebouw en dus tot de wording der Noordhollandsche dichte berg, door afb. 3
in haar bijzonderheden - uitgezonderd een deur - aanschouwelijk gemaakt. (Deze
vrij breede deur, door de hooiklamp aan het oog onttrokken, dient voor het naar
buiten brengen van het bij de voedering benoodigde hooi, dat tijdens den oogst door
drie op verschillende hoogte aangebrachte en achtereenvolgens functioneerende
groote luiken naar binnen is gewerkt. De laatste zijn ook zichtbaar op afb. 4 en
tegelijk de stellage (kaak), die dienst doet zoodra de hoogte van den stapel het gebruik
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van het onderste luik begint te bemoeilijken). De vijzelberg zien wij in de 16e eeuw
op teek. 2 en 8 en nog in 1666 op een uiterst demonstratieve schets van het
Oudnoordhollandsche huis, zich bevindend in de verzameling van het Museum
Boymans, vervaardigd door Johannes Leupenius en getiteld: ‘Gezicht op de
Sloterweg’. Dat Drechterland haar heeft gekend, leert ons de kaart van Sinck.

Afb. 13. hooiberg op een teekening van P. van Cuijck; 1784.

Eenmaal zelfstandig geworden volgde de dichte berg een eigen ontwikkelingsgang.
Ze veranderde van plaats als zulks rationeel werd geacht. Krachtens haar ontstaan
uit een huisvak behield zij het vierzijdige grondvlak. Doch snel nam de stijllengte
toe, waarbij haar inhoud evenredig met de hoogte vermeerderde, wat niet het geval
was bij lage wanden en spits dak. Het directe bewijs der tijdens haar afzonderlijk
bestaan opgevoerde hoogte heeft deze berg bewaard in het verdubbeld aantal stijlen
en de dubbele zwingen, die overal elders, zelfs in de hoogste Nederlandsche schuren
ontbreken. Zij dienden ter neutraliseering van den vaak enormen winddruk op de
groote loodrechte wandvlakken. De aan drie zijden open berg op afb. 13, copie van
een deel eener teekening (in oostin. inkt) van P. van Cuijck 1784 met onderschrift:
‘Het Lands Huys op 't IJerland’, aanwezig in de Provinciale verzameling Rijksarchief
Haarlem, bezit in verband met deze omstandigheid dus enkelvoudige zwingen en als
herinnering aan de wanden van het vroegere hooivak zijn ook de niet-betimmerde
zijden aan den onderkant afgesloten tot den jaagbalk, die juist boven den rug van
het daarnaast staande paard uitkomt.
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Het zou bevreemdend zijn als het omvangrijke kaartenmateriaal geen voorbeelden
gaf van berghuizen en overgangsvormen naar den nieuwen bouwtrant, die duidelijker
nog dan de reeds bekende, ons herinneren aan plan KU-61 en KU-62. Het aantal
dier huizen moet vermeerderen naarmate in teruggaande lijn de geboortetijd der
vroege stolp genaderd wordt. Toch dient men anderzijds de verwachting niet te hoog
te spannen: vele exemplaren van het Oudnoordhollandsch huis hebben in de 17e
eeuw met voorbijgaan van het berghuisstadium den stolpvorm aangenomen. Ook de
moeilijkheid aan het in klein bestek herkenbaar weergeven van vormen als op
afbeeldingen 5 en 6 verbonden, was voor de teekenaars niet gering; bovendien bestaat
het gevaar, dat slordig omgaan met verf en penseel de lijnen verdoezeld of de tijd
den inkt heeft verbleekt. Ten slotte dient te worden bedacht, dat voor landmeters het
huis een bijkomstig object, het betrokken terrein de hoofdzaak was. De meeste
aandacht werd aan de gebouwen geschonken bij het opmeten van kleinere complexen.
Dan werd ook ten opzichte der eerste de werkelijkheid benaderd. Zelfs is in
kaartboeken van lichamen, wier grondbezit gansche perioden door weinig verandering
onderging, een enkele maal de geschiedenis van een huis te volgen. Het geval op de
werf van Wijbrant Sijmonsse te Wognum staat niet op zich zelf.

Teek. 26. Gedeelte van kaart 16, A. Gast. 127.

Teek. 27. Gedeelte van kaart 18, A. Gast. 128.

Teek. 28. Gedeelte van kaart 19. A. Gast. 128.

In het jaar 1627 carteerde Balthasar Floris van Berckeroode voor het Gasthuis
te Amsterdam een tweetal boerenplaatsen in den buitenvelderschen polder. Eén der
daarbij behoorende hoevegebouwen zien wij gecopieerd op teek. 26.84) Naast het veel
84) Teek. 26 is vervaardigd naar een gedeelte van kaart 16 uit kaartboek A. Gast. 127,
Gemeentarchief Amsterdam. Deze kaart vermeldt aan de buitenzijde: ‘No. 9. Twee
Bruykweeren lands in Buytenvelderschen Polder Effectenboek f. 3 en 5’.
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lagere huis staat een met planken betimmerde dubbele berg, die met haar smalle
zijde tegen het eerste is geplaatst. Beide deelen zijn, als uit de daken blijkt, geheel
gescheiden, hoewel uit den aard der zaak tusschen de elkaar begrenzende wanden
een doorgang bestaat. De berg bezit geen buitenstijlruimten, de darsch ligt in het
achterste vierkant, de stallen bevinden zich in het hoofdgebouw. De hoeve
vertegenwoordigt een voorloopster der stolp en hoewel de berg een stand heeft als
op plan KU-62, is zij niet het koehuis binnengedrongen. De inrichting van het geheel
komt overeen met plan KU-61 en vormt een zuiver berghuis.
Juist een halve eeuw later heeft Leupenius de kaart van Van Berckeroode in duplo
gecopieerd. Op deze bladen is evenwel het met teek. 26 correspondeerende erf op
ongelijk wijze weergegeven. Op kaart 18 A. Gast. 128 - teek. 27 - is de hoeve afgebeeld
als Van Berckeroode haar zag in 1627. Dit is volkomen verklaarbaar, want deze
kaart geldt niet de landerijen, behoorende bij het onderhavige huis; die vormen het
onderwerp van kaart 19, de tweede copie. Toen Leupenius de laatste bewerkte, gaf
hij met stippels het oude huis aan, juist als het op V.B.'s kaart voorkwam (om
nauwkeurig de plaats vast te stellen), maar teekende het huis, dat in 1677 bestond een vroege stolp! - zie teek. 28. Het erf lag dicht bij de ‘Amsterveensche wegh’ - bij
V.B. ‘Aemstel veener wech’ - in de nabijheid van de Nieuwe Haarlemmer Meer’.
Ook hier viel het verschijnen der stolp dus in de loop der 17e eeuw.
Opmerkelijk is, dat hetzelfde tijdvak verandering bracht in benamingen en
landmaten. Van Berckeroode sprak van ‘mat’85), maar Leupenius werkte de oude
maten om. Het bijschrift der kaart uit 1627 luidt: ‘Ick ondergeschreven hebbe
gemeeten Een bruijcke86) Als met groen gecoluert is Toebehoorende t'gasthuys tot
Amsterdam streckende van de Nieuwe Meer oostwaerts tot de veenwech, van veenwech
oostwaert tot de weetering en is int Gheheel Groot seven en Dertig

Teek. 29. Gedeelte van kaart 30 (potl.) in kaartboek A.B.W.C.

85) In het Fr. blauwgras was vroeger een ‘mêd’ = ‘tritich hûndert trêd’, een rechthoek lang 100
schreden breed 30 zwaden, die elk een breedte van twee schreden hadden. Mêd was daar
de dagprestatie van een goed maaier.
86) Het bijschrift van de andere boerenplaats op deze kaart gewaagt van “Een bruijcke Lants
Als hier met Geel Gecoluert is”. Een kaart van Maurits van Walraven spreekt in 1703 van
“de Bruijker aan Zeeburg”. In het begin der 19e eeuw bezigt Berkhey herhaaldelijk het
woord “bruiker” in denzelfden zin. In kaartboek A: B.W.A. (archief Burger Weeshuis)
gemeentearchief Amsterdam, uit 1561, komt voor een kaart - no. 2 - geteekend door Pieter
Coenensz., van een “sate lans” liggende te Amstelveen; het eerste perceel er van is groot
“8 madt 3 hundt 84 roen” enz. Kaart 3 van hetzelfde kaart boek, ook van de hand van
Coenensz., geeft een “sate lans”, waarvan het eerste perceel groot is “7 mad 18 roen”.
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Teek. 30. Gedeelte van kaart 50 in kaartboek A.B.W.D.

Mat Een hont 96 roe 12 voet 6 duijm. Ider Mat tot 500 Roede de roe tot 13 voet de
voet tot 11 duijm. Balthasar Floris van Berckeroode’.
In 1677 geeft Leupenius op, dat de landen in den Buitenvelderschen polder door
B.F.v. Berckeroode in 1627 gemeten, ‘van hem’ (v.B.) groot bevonden zijn ‘31 morgen
96 3/4 Roeden Amstelandtz. maet’.
Herhaalde malen ontmoette Leupenius den meest voorkomenden stamvorm der stolp.
Geteekend volgens de nieuwe methode is een voorbeeld er van teek. 29. Uit den
scheidswand op de plaats der wederzijdsche begrenzing blijkt, dat de deelen der
hoeve hier geen gemeenschappelijk dak bezitten. (Teek. 29 geeft een gedeelte van
kaart 30 (potlood) voorkomende in kaartboek A: B.W.C. Gemeentearchief Amsterdam.
De kaart is van de hand van Joannes Leupenius 1687; de voorkomende huizen liggen
aan den Osdorperweg, dicht bij het Lutkemeer).

Teek. 31. Gedeelte van kaart 49 (a) in kaartboek Heiligegeesthuis Haarlem.

Ook het type van plan KU-67, het berghuis te Den Ilp, is op de kaarten der l7e
eeuw geen zeldzame verschijning. Teek. 30 toont, dat de berg (B) zeer hooge wanden
heeft. Het hoofdgebouw bevat de stallen, hetgeen valt af te leiden uit zijn lengte en
bovendien duidelijk wordt door vergelijking met de naburige hoeven. Deze zijn
representanten van het Oudnoordhollandsche huis, dat hier nogmaals zijn bestaan
bewijst en niet de hooge dichte berg kende. Vaak zal zich daar op de werf een
onbeschermde hooiklamp hebben bevonden, die niet kon worden geborgen, als naast
de stolp op afb. 12 en bij de berg op afb. 3. (Teek. 30 is vervaardigd naar kaart 50
in kaartboek A: B.W.D. door Joannes Leupenius, Gemeentearchief Amsterdam. De
huizen liggen in de buurt van Alkmaar in het gehucht Vernebroek aan den Westerweg).
Een zuiveren overgangsvorm, die naast plan KU-62 kan worden gesteld, geeft
teek. 31. De berg is het hoofdgebouw binnengedrongen en de daken zijn vereenigd.
Het huis ligt bij Overveen; ondanks zijn gevorderd evolutiestadium is het - op de
kaart - een eeuw ouder, dan het pas genoemde bij het Lutkemeer. (Teek. 31 geeft een
gedeelte weer van kaart 49(a) kaartboek Heiligegeesthuis Haarlem 1583; het opschrift
luidt ‘In Overveen’ en de boerderij is gelegen bij ‘die hemelduinnen’).
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Teek. 32, 33. Gedeelten van een kaart der Wieringerwaard, 17e eeuw.

Dat kort na het verschijnen der vroege stolp reeds haar navolgster optrad, blijkt
klaar bij beschouwing van een fraaie 17e eeuwsche, doch ongedateerde kaart der
Wieringerwaard87), waarvan teek. 32 en 33 twee terreinen weergeven. De zeer
instructieve kaart telt ongeveer 100 vroege en 19 jonge stolpen. Van deze groepen
bevinden zich in den polder resp. 41 en 16. De nieuwste bouwwijze blijkt dus
voorbereid te zijn op het oude land, maar het snelst toegepast op het nieuwe. Bij den
zeer overwegenden akkerbouw in de vruchtbare Wieringerwaard was weinig
stalruimte noodig, zoodat een koehuisstaart bij deze stolpen ontbreekt88).
Een ander document uit dezelfde periode, maar van minder vaardige hand, gunt
een blik in de Berger- en de Egmondermeer. Naast vroege stolpen als ‘Huijgen bos’
op teek. 34 ontmoeten wij hier slechts twee jonge, waarvan één op dezelfde copie en
aangeduid met S. Beide staan in de Bergermeer dicht aan de ringvaart. Meer dan
de helft der 16 voorkomende boerderijen zijn evenwel nog berghuizen. Tijdens de
vervaardiging der kaart - 1671 - waren inderdaad deze polders ruim een eeuw in
cultuur, zoodat de oudste huizen nog bestonden! (Teek. 34 is ontleend aan kaart 5
der verzameling in het Gemeentearchief te Alkmaar; ze is in 1671 vervaardigd door
J. Steijmenberg en is getiteld: ‘Alkmaar ende Berger Banscheijdinge’.)

87) Deze kaart maakt deel uit der verzameling in het Gemeentearchief te Alkmaar. Haar
onderschrift luidt: ‘Kaarte van de Wieringerwaart dewelke in den jare 1608 begost bedijkt
te worden’. Volgens dr. Heerma van Vos te Leeuwarden is zij waarschijnlijk omstreeks 1650
geteekend. Dit klopt met de omstandigheid, dat de in 1633 gebouwde kerktoren in het
noordelijk deel van den polder op de kaart voorkomt. De huizen op teek. 32 liggen op het
nieuwe land nabij het ontmoetingspunt van Barsingerweg en Kruisweg, omstreeks 4 K.M.
van Kolhorn. De beide huizen op teek. 33 staan ten zuiden van den Oude Westfrieschen
zeedijk op het oude land (Kaagpolder). Eén dezer erven is thans ledig, dat, waarop toen de
luxueuse recente stolp zich bevond, wier inrichting geheel overeenkwam met de eerder
genoemde stolp aan den Middenweg in de Beemster.
88) Nieuwe zeekleipolders leveren een lange reeks van jaren maximale oogsten zonder eenige
bemesting. Dit is o.a. waargenomen bij de Dollardpolders.
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Teek. 34. Gedeelte van kaart 5, Gemeentearchief Alkmaar. Zie tekst.

Teek. 35. Gedeelte eener kaart in Gemeentearchief Alkmaar. Zie tekst.

Eveneens onbeholpen geteekend, maar niettemin demonstratief, is kaart 2504
A.R.: Kaart van de limietscheiding tusschen de heerlijkheden van Haringkarspel en
Oude Niedorp, 1652 door Geleijn Pietersz. Clooster. Ook hier vroege stolpen ongeveer 60 -, zelfs geen enkele zonder voorend.
Een bijzonder leerrijk overzicht van den toestand omstreeks het midden der 17e eeuw
in de streek ten noorden van de Beemster geeft ten slotte een in het jaar 1652 door
R. Burgh vervaardigde kaart, aanwezig in het Gemeentearchief te Alkmaar. Het
hegin van haar titel luidt: ‘Caertte van de Kercke tocht van Rustenburgh af tot Ursum
toe..’ Zij schetst achtereenvolgens, van het eerste dorp tot den zeedijk bij Hoorn, den
loop van Kerksloot, Wijzend, Lagewegsloot en Burggracht (Blad 19 Topografische
kaart). Het document toont 42 vroege stolpen en 76 recente. Deze toestand op een
vrij uitgestrekt terrein in de goed gecultiveerde kleistreek van het oude land noopt
tot een nadere kennismaking.
De omstandigheid, dat de huizen veelal dicht opeen staan, wijst met zekerheid op
een gemiddeld geringe grootte der bijbehoorende landerijen. Nader blijkt dit door
vergelijking van de afmetingen der vertegenwoordigers van beide groepen op teek.
35, die een zeer beperkt deel der kaart weergeeft, namelijk zes van de elf huizen te
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Spierdijk, waaronder zich nog twee van het alleroudste type bevinden. Eén der laatste
is aanwezig op teek. 35, gemerkt met letter H. De recente stolpen zijn opvallend
kleiner dan de vroegere. De juistheid der onderstelling, dat de eerste bij de minst
omvangrike plaatsen zullen behooren, de andere daarentegen bedrijfsgebouwen zijn
voor meerder landgebruik, is gemakkelijk te staven met behulp van de straks
genoemde kaart der Wieringerwaard, waarop de groote der afzonderlijke perceelen
is vermeld. In dezen polder beslaan de kavels C, E, H, I (deze zijn voor onderlinge
vergelijking het meest geschikt door afwezigheid van andere dan boerenhuizen)
achtereenvolgens in ronde getallen een oppervlakte van 345, 180, 190 en 133
morgens, terwijl het aantal plaatsen resp. 10, 7, 7 en 4 bedraagt, zoodat per hoeve
in dezelfde orde gemiddeld ± 34, ± 26, ± 27 en ± 33 morgens land worden
geëxploiteerd. Daar verder in de genoemde kavels de gebouwen voor 100%, 43%,
43% en 75% vroege stolpen zijn, valt niet te ontkomen aan de conclusie, dat in het
midden der 17e eeuw de recente stolp het nieuwe gebouw voor het kleinbedrijf
vertegenwoordigt. Deze waarneming is in overeenstemming met de beschouwing bij
de eerder afgebeelde tabel89).

Afb. 14. Heabult in Gaasterland.

Thans blijkt de snelle opkomst van dit huis verklaarbaar te zijn. De stolpbouw,

89) Omtrent de genoemde kaart zij opgemerkt, dat in de kavels C, E, H, I, het aantal vroege en
recente stolpen resp. bedraagt: 10-0, 3-4, 3-4, 3-1. Bij het percentage zijn natuurlijk
breukdeelen verwaarloosd.
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Teek. 36. Huizen met kistgat. Zie tekst.

ontstaan langs den weg van het groote berghuis, had omstreeks het begin der 17e
eeuw zijn intree gedaan. Voor kleine hoeven, tot nu in ontwikkeling achtergebleven,
werd het beginsel overgenomen en in de vruchtbaarste streken onverwijld in volle
consequentie toegepast. Daar de gezamenlijke buitenstijlruimten hier veel grooter
waren in verhouding tot den berginhoud dan bij forscher gebouwen, bood het
gemeenschappelijke dak niet alleen plaats voor het beperkte aantal stallen en den
darsch, maar ook aan de woonvertrekken.
In de vóórstolpperiode werden hooi en graan slechts gedeeltelijk in huis bewaard.
Nog heden ten dage wordt in Gaasterland het hooi - ook wel rogge -, waarvoor in
de schuur geen plaats is, in een ‘bult’ op het erf gezet, die in andere deelen van
Friesland den naam ‘blok’ draagt. Vandaar ook, dat de eerste schuren in de
weidestreek dezer provincie blokschuren heetten; vgl. Uilkema, Het Friesche
boerenhuis Tekst, blz. 47. Een bult, die lang moet blijven staan (afb. 14), wordt
overdekt met een laag haverstroo ter dikte van een handbreedte om het inwateren
te beletten. Daarover wordt dan een net gespreid, dat vooraf op den grond ‘gebreid’
is van ‘reap’, d.i. touw, van stroo gedraaid. Onwillekeurig is men geneigd verband
te zien tusschen den vorm van den heabult op nevenstaande afbeelding (afb. 14) en
dien van het koepelvormige dak over het hooivak der zeer oude hoeve op teek. 23
aan het voormalige Witmeer. En het is wel zeker, dat vormovereenkomst ons ditmaal
niet op een dwaalspoor kan leiden. (Overigens is hiermee niet alles omtrent deze
boerderijen gezegd). Men vergelijke ook de ‘hooiklamp’ op afb. 3 te Middelie, die
door een dergelijk van touw gebreid net - hier koopt men dit op de markt -, waaronder
een laag dekriet, tegen den regen wordt beschermd. Het net is met steenen verzwaard
om opwaaien te verhinderen.

Teek. 37. Huis met kistluiken. Gedeelte van no. 3 uit kaartboek Amsterdam D (één der kaartboeken
betreffende landerijen toebehoorende aan de stad Amsterdam), Gemeentearchief Amsterdam. Bij den
titel van dit deel vermeldt de vervaardiger Cornelis Dankertsz. de Rij (midden 17e eeuw), dat sommige
kaarten zijn geteekend naar ‘verscheiden caerten ghemaeckt door Adriaen Ockersen ende Mr. Luijckas
Jansz. Sinck’. Hieruit mag worden afgeleid, dat zulke ook het geval is met de kaart, waaraan teek.
37 is ontleend, zoodat het huis hier dus ouder is, dan op teek. 38.
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De recente stolp moge dus geen schepping zijn in den strikten zin van het woord,
zeker is, dat zij in de omgeving van Hoorn den vroegen vorm op den voet is gevolgd.
Eerst geleidelijk heeft de laatste het vierzijdig grondvlak aangenomen; het snelst in
de kleibouwstreek, langzamer in het weidegebied onder verdwijnen der zomerwoning
en het ontstaan van den korten regel - bij de grootste bedrijven met behoud van den
koehuissstaart.
In zake de onderlinge betrekking der beide stolpvormen is onze kennis op positieve
wijze verrijkt door ontcijfering van het geodetische beeldschrift. In Noord-Holland
gaf het stolpprincipe der groote boerderij den stoot tot de constructie der kleine
recente stolp, die in den loop des tijds haar voorgangster verdrong. Wat niet
veranderde was ‘de stal’.
Eerder werd kort gewezen op de verbetering, die het Noordhollandsche koehuis
onderging sinds zijn overstolping door het bergdak. Als gevolg der nu te groote
ruimte boven den rug der koeien moesten de stallen worden overzolderd: deze
maatregel was voorgeschreven om de temperatuur op peil te houden. Voor den darsch
was een overzoldering overbodig en zelfs onmogelijk met het oog op het binnenrijden
der geladen wagens. Doch de houten betimmering der berg verviel tusschen
vierkantbalk en zolder, wijl de aan alle vier zijden afgehaalde daken afdoend tegen
weer en wind beschermden en het nadrogen der massa op deze wijze krachtig werd
bevorderd. Reeds bij de oudste berg van plan KU-43 ontbreekt boven den jaagbalk
de betimmering langs den darsch. Door het ‘kistgat’ kon de waterdamp ontwijken90).

Teek. 38. Hetzelfde als op teek. 37. Gedeelte van no. 15 uit kaartboek Amsterdam C - Het huis heeft
hier een steenen voorgevel en de woning een dak met pannen. Overigens bestaan alle wanden uit
hout, terwijl de berg een rietdak bezit. Het oude huis op teek. 37. is geheel van hout opgetrokken en
met riet gedekt.

In zijn oorspronkelijken vorm vinden wij dit kistgat op teek. 36, waar het dient tot
afvoer van rook uit de woning. (Deze teekening is vervaardigd naar no. 34 uit
kaartboek A. Gast. 127 door B.F. van Berckeroode 1627, Gemeentearchief
Amsterdam.) Beschermd door luiken is het aanwezig in de nok van het huis (van den
schout van de Waver), dat in de nabijheid der Hakkelaarsbrug aan den oever van
het (genoemde) water was gelegen: zie teek. 37. Dat het hier inderdaad een
rookopening geldt, blijkt uit teek. 38, waarop hetzelfde huis in een latere periode is
afgebeeld; bij de restauratie of vernieuwing, die het oude gebouw heeft ondergaan
is het kistgat door een schoorsteen vervangen.

90) Oude stolpen bezaten steeds op eenigen afstand der nok een kistgat, waardoor het hooi kon
uitwasemen. Duidelijk is het zichtbaar op afb. 6. De huizen op teek 36 liggen bij de
Diemermeer.
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Invloed van de stenciltekst op het latere onderzoek.
De volledige stenciltekst, waarvan het hoofdstuk over de provincie Noord-Holland
slechts een derde deel uitmaakte, werd in 1933 na veel geharrewar ter beoordeling
voorgelegd aan een aantal Wageningse deskundigen91), die moesten vaststellen of
het manuscript alsnog officieel zou worden uitgegeven. Hun uiteindelijke oordeel
was over de gehele linie negatief. Over het hoofdstuk Noord-Holland in het bijzonder
werd gesteld dat men van oordeel was dat hierin ‘..verschillende aanvechtbare
opvattingen voorkomen en dat de getrokken algemene conclusie voor genoemde
provincie onvoldoende is gefundeerd en mogelijk zelfs onjuist is..’92). Het stuk zou
naar de mening van de beoordelaars slechts na zeer uitvoerige aanvullingen en
correcties voor publikatie geschikt zijn. Van verdere samenwerking met de auteur,
die niet als bijzonder coöperatief te boek stond, werd daarom liever afgezien. Op
welke onderdelen van het betoog men met name kritiek had en op welke gronden
men van mening was dat hier onjuiste opvattingen werden weergegeven staat nergens
vermeld.
Deze afwijzing, die tevens het definitieve einde van het onderzoeksproject
betekende, leidde ertoe dat Uilkema besloot het door hem zelf vervaardigde stencil,
dat tot dat moment nog niet in de openbaarheid was gebracht, alsnog te verspreiden.
Het werd door hem toegezonden aan al diegenen die ooit financieel hadden
bijgedragen aan het onderzoek, als bewijs dat de hem toevertrouwde gelden niet
verspild waren geweest. Hoewel de geringe oplage van het stencil en de beperkte
kring waarin het werd verspreid een brede bekendheid in de weg stonden en het grote
publiek van de resultaten van Uilkema's onderzoek nooit kennis zou nemen, had
deze actie toch tot gevolg dat zijn werk niet in vergetelheid raakte. Onder de
contribuanten bevonden zich namelijk (zoals eerder in hoofdstuk 5 aan de orde kwam)
verschillende grote bedrijven, stichtingen en wetenschappelijke instellingen, die
beschikten over een eigen bibliotheek, waar het werk ook voor derden toegankelijk
was. Hoewel het aantal personen dat langs deze weg met het werk kennismaakte uit
de aard der zaak beperkt bleef, kan achteraf toch worden vastgesteld dat diegenen
die zich na 1934 serieus met de Noordhollandse boerderij zouden bezig houden het
werk via deze weg inderdaad onder ogen kregen. Met name Hekker en Brandts Buys
hebben op deze wijze vanaf het allereerste begin van hun eigen onderzoek in
Noord-Holland toegang gehad tot deze zo wonderlijk tot stand gekomen uitgave.
Daarmee beschikten zij zowel over de door Uilkema opgestelde
ontwikkelingstheorieën als over een belangrijk deel van het door hem verzamelde
documentatiemateriaal.
Brandts Buys, die in 1941 door het LEB-Fonds in Wageningen (hetzelfde als van
Uilkema) in staat werd gesteld tegen een bescheiden vergoeding studie te maken van
de Noordhollandse stolp, beschreef later hoe hij het betreffende werk in handen
kreeg: ‘..Uilkema's stencil-uitgave kreeg ik met uitgebreid fotomateriaal van de
Universiteitsbibliotheek te Leiden ter inzage. Mijn vrouw copieerde het deel over
Noord-Holland; van de foto's en plattegronden maakte ik schetsen. (...) Het spreekt
vanzelf dat ik Uilkema's werk met zorg bestudeerd heb. Helaas bleek het voor mij
91) De hoogleraren Visser en Thal Larssen.
92) Interne notitie LEB-Fonds, d.d. 10-10-1934.
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geen basis om op voort te werken. Ik vond het moeilijk toegankelijk, onduidelijk en
onoverzichtelijk. Het gaf mij weinig inzicht in de werkelijke ontwikkelingsgeschiedenis.
Dat de boerderijen in West-Friesland zich ontwikkeld hadden van een langhuis tot
een stelpvorm mochten we al wel verwachten dankzij het voortreffelijke werk dat
Uilkema en daarna anderen voor Friesland hadden verricht. Maar het hoe en waarom
was nu juist de vraag. Dit werd mij uit zijn werk niet duidelijk of leek mij twijfelachtig.
(...) Ik besefte al spoedig dat ik als het ware opnieuw moest beginnen en mijn eigen
weg volgen. Waar mijn bevindingen wel en waar niet met die van Uilkema zouden
stroken, zou dan vanzelf wel blijken..’93).

93) BRANDTS BUYS, Aantekeningen (1941-1978).
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Die bevindingen, die uiteindelijk pas na meer dan dertig jaar zouden worden
gepubliceerd in een schitterend overzichtswerk, bleken in essentie echter niet eens
zo drastisch af te wijken van hetgeen Uilkema in zijn stencil beweerde. Evenals deze
ging ook Brandts Buys uit van één doorgaande ontwikkelingslijn, die begon bij het
schuurloze langhuis en via allerlei tussenfasen en minder geslaagde probeersels
eindigde bij de stolp. Ook over het feit dat bij die ontwikkeling het woongedeelte
nog niet direct onder het grote schuurdak werd opgenomen - en dat boerderijen met
een dergelijk uitgebouwd vooreind dus een oudere fase vertegenwoordigden dan die
zonder - waren beide onderzoekers het wel eens, net als over het principe van de
latere draaiing van de plattegrond. In de datering van de verschillende fasen lopen
de theorieën echter danig uiteen, evenals in de uiteindelijke onderverdeling van de
verschillende aangetroffen vormen in categorieën.
Voor Uilkema was de aanwezigheid van een uitgebouwd vooreind maatgevend:
hij noemde alles wat een voorhuis bezat (ongeacht de indeling van de plattegrond)
‘vroege stolp’ en alles wat dat niet had ‘recente stolp’. Brandts Buys kwam tot een
veel ingewikkelder indeling, die meer gebaseerd was op de indeling van de
plattegrond. De boerderijen die van langhuis waren uitgegroeid tot stolp met vooreind
betitelde hij als ‘langhuisstelp’; alle verder ontwikkelde vormen werden door hem
ondergebracht in twee hoofdgroepen: de Westfriese stelp (met de deeldeuren aan
voor- of zijgevel) en de Noordhollandse stelp (met de deeldeuren achter). Beide
categorieën telden bovendien weer een groot aantal gespecificeerde varianten. Ook
in de respectievelijke theorieën over de vroege ontwikkeling zitten de nodige
verschillen. In tegenstelling tot Uilkema ging Brandts Buys voor het ontstaan van
een dichte hooiberg niet uit van een ‘zich van het hoofdgebouw losmakend’ hooivak,
maar van een van het begin af aan vrijstaande hooiberging op het erf. Verder ging
Uilkema uit van slechts één soort uitgangsvorm voor het hoofdgebouw, terwijl Brandts
Buys hiervoor alweer drie verschillende soorten langhuis veronderstelde, met en
zonder binnenberging en met een enkel- of dubbelrijïge stal. Wat de uiteindelijke
stolpvorming betreft, hiervoor ging Uilkema in alle gevallen uit van een geleidelijk
evolutieproces, een stapsgewijze ontwikkeling in de richting van het voor de gegeven
omstandigheden meest ideale type boerderij. Brandts Buys ging hierin echter slechts
met hem mee voor de totstandkoming van wat hij noemde de ‘Westfriese stelp’,
ofwel het type met de deeldeuren in voor- of zijgevel. De ‘Noordhollandse stelp’,
met de deeldeuren aan de achterzijde en het woongedeelte achter de soms zeer stadse
voorgevel, zou echter een volledig rationeel tot stand gekomen ontwerp zijn geweest
ten behoeve van de nieuwe droogmakerijen.
Het grootste onderscheid tussen beide onderzoekers zat echter niet eens zozeer in
hun theorieën als wel in hun benadering van de boerderij in zijn algemeenheid. Zoals
Voskuil reeds signaleerde94), zijn hier een aantal essentiële verschillen aan te wijzen,
die in wezen kunnen worden teruggevoerd op een totaal andere kijk op de materie.
Brandts Buys, die in zijn onderzoek de grens trok bij het traditionele bouwen,
romantiseerde het beeld van de oude boerderij en keek met weemoed terug naar een
tijd die hij in bepaalde opzichten als beter beschouwde dan de zijne. Uilkema, die
een veel zakelijker instelling toonde, en alles in de eerste plaats uit bedrijfskundig
oogpunt beoordeelde, stelde zich vooral in de plaats van de gebruiker van de boerderij
94) VOSKUIL, Brandts Buys en de schim van Uilkema (1975), p. 18-28. Zie ook hoofdstuk 5.
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en keek als het ware met de ontwikkelingen mee, de toekomst tegemoet. Hij betrok
ook de recentere ontwikkelingen in zijn onderzoek en ging na op welke punten
hiermee in bedrijfstechnisch oogpunt een verbetering was bereikt. Voor Uilkema
hield de ontwikkeling zeer beslist niet op na het einde van de 19e eeuw. Dergelijke
principiële verschillen, die in essentie vooral op het persoonlijke vlak lagen, moeten
Brandts Buys het nodige voorbehoud hebben gegeven ten aanzien van Uilkema's
werk, meer dan wellicht in zijn uiteindelijke theorieën tot uiting zou komen. In de
(ongepubliceerde) aantekeningen waarin hij zijn kritiek op de sten-
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ciltekst vastlegde, lijken de vele stekelige opmerkingen te getuigen van een maar
nauwelijks bedwongen irritatie95): ‘..p. 160 “overduidelijk”: Helemaal niet duidelijk.
Ik heb maar twee kaarten gevonden met deze eigenaardige tekenwijze; p. 161
“losgemaakt”: Maar er blijkt nergens uit dat het zo is! Welnee. In plaats van een
klamp heeft men gewoon een hooischuur of hooihuis achter het langhuis gezet; p.
162 “bewijs”: Ik kan hier geen enkel bewijs inzien; p. 163 “moeilijkheid”: Het was
nuttig geweest wanneer Uilkema begonnen was met hierop te wijzen en er meer
aandacht aan geschonken had; p. 163 “de darsch ligt”: Uilkema is knap als hij dat
weet! Misschien was er helemaal geen dars!; p. 163 “zuiver berghuis”: Uilkema
maakt het ons wel moeilijk: het ene moment heeft volgens hem de berg hoge wanden,
het andere moment lage wanden; de ene keer kennelijk geen buitenstijlruimten, de
andere keer wel..’, etc., etc. Hoewel de kritiek werd gericht op concrete uitspraken
ging het hier in essentie om een verschil in mentaliteit.
Een onderzoeker wiens gedachtenwereld en theorieën veel nauwer aansloten bij
die van Uilkema was Hekker. Ook hij maakte in het begin van de jaren veertig kennis
met de stenciltekst. Al in zijn vroegste publikaties over de Noordhollandse boerderij96)
wordt Uilkema's onderzoek met uitgesproken waardering genoemd, afgezien van
enige milde kritiek op gesignaleerde lacunes en een al te enthousiast gebruik van de
archivalia. De door Hekker beschreven ontwikkeling verliep dan ook volgens precies
dezelfde lijnen als die van Uilkema - zelfs de benamingen kwamen aanvankelijk
overeen. De hele geschiedenis werd hier echter in een veel leesbaarder stijl
gepresenteerd en waar nodig voorzien van aanvullend documentatiemateriaal.
Daarnaast betrok Hekker ook de ontwikkelingen op Texel en Wieringen in zijn
onderzoek, waarbij hij zich (niet bekend met het ongepubliceerde
handschriftmateriaal) afvroeg waarom Uilkema deze niet noemde. Vanuit zijn eigen
vakgebied besteedde hij tevens veel meer aandacht aan architectuur en constructie
van de boerderij, maar minder aan de bedrijfstechnische aspecten. In Hekkers latere
publikaties zou hieraan bovendien nog een nieuwe visie op de herkomst en vroegste
ontwikkeling van de betreffende huistypen worden toegevoegd en werden Uilkema's
benamingen uiteindelijk weer goeddeels verlaten. Alles tezamen kan echter toch
worden gesteld dat Hekker Uilkema's theorieën in grote lijnen steeds is blijven volgen,
aanvankelijk vrijwel op de voet, later met aanzienlijk meer afstand. Tot een wezenlijke
breuk met de door deze vertolkte zienswijze zou het echter niet komen.
Van dit laatste kan daarentegen wel weer worden gesproken in een recentere
ontwikkeling op dit gebied. In zijn studie over Noordhollandse boerderijbestekken
uit de eerste helft van de 17e eeuw97) kwam De Jong tot een geheel andere visie, die
nauw aansloot bij juist dat deel van Brandts Buys' werk dat het sterkst afweek van
Uilkema's ideeën. De wordingsgeschiedenis van de stolp als eindresultaat van een
rechtlijnig verlopende evolutie werd daarin volstrekt afgewezen. Deze boerderijvorm
zou daarentegen geheel en al het resultaat zijn van een rationeel ontwerp, dat vanuit
de sociale bovenlaag van het Amsterdamse stadspatriciaat als innovatie werd
95) De nummers en de woorden tussen aanhalingstekens verwijzen naar de oorspronkelijke plaats
in Uilkema's stenciluitgave; de tekst achter de dubbele punt is Brandts Buys' eigen
commentaar.
96) HEKKER, De Noordhollandsche stelphoeve (1942-1943); Dez., De Noordhollandsche
stolphoeve (1944).
97) De JONG, Vijf Noordhollandse boerderijbestekken (1985), vooral p. 7-14.
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aangedragen ten tijde van de investeringen in de nieuwe polders. De door Uilkema
beschreven overgangsvormen die in zijn visie op een eerste aanzet tot de
stolpontwikkeling moesten duiden zouden louter de resultaten zijn geweest van een
plaatselijk zoeken naar betere opslagmogelijkheden van de oogst. Tot de uiteindelijke
stolpvorm zouden deze probeersels van boeren en dorpstimmerlieden niet hebben
geleid; dit concept werd geheel ‘kant en klaar’ vanuit de stad aangeleverd en hooguit
volgens vastgestelde specificaties door plaatselijke timmerlieden uitgevoerd. Gezien
dit essentiële verschil in zienswijzen is het dan ook niet verwonderlijk dat De Jong
weinig waardering kon opbrengen voor Uilkema's uitgesproken evolutie-
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gerichte benadering van dit onderwerp. Ook had hij veel moeite met diens
ongecompliceerde interpretatie van de door hem verzamelde documentatie. Over dat
laatste schreef hij: ‘..In de boerderijen die Uilkema bezocht zag hij uitsluitend
bevestigingen van zijn hypotheses. Over de datering van deze boerderijen en over
de dateringen van de verbouwingen die er in de loop der eeuwen in hadden
plaatsgevonden, laat hij ons echter dikwijls in het onzekere. Afgaande op de bouwwijze
perste hij ze in zijn indeling van vroege of recente stolp, zodat de boerderijen steeds
zijn theorie schijnen te bevestigen..’98). Hoewel wat onaardig gesteld, is deze kritiek
natuurlijk niet geheel ongefundeerd.
In een nog recentere publikatie op dit gebied, de door de Stichting Historisch
Boerderij-onderzoek uitgegeven documentatiemap over de Noordhollandse boerderij99),
werd tenslotte gekozen voor een benadering van de geschiedenis van de stolp vanuit
meer dan één invalshoek. In deze theorie, die een brug poogt te slaan tussen de eerdere
lijnrecht tegenover elkaar staande standpunten van evolutie contra ontwerp, wordt
de stolp beschouwd als een rationeel ontwerp dat echter tot stand kwam als antwoord
op en als gevolg van een bestaande en algemeen verbreide tendens om oogst en
stalruimte in één gebouw te combineren. De door Uilkema gesignaleerde geleidelijke
vroege ontwikkeling zou daarmee niet zozeer een kant en klaar bouwplan hebben
opgeleverd, als wel de weg hebben bereid voor de conceptie van de optimale
functionele oplossing die de stolp in zijn tijd moet zijn geweest. De grote waarde
van deze efficiënte boerderijvorm zou na de massale toepassing van dit type in de
nieuwe polders al snel ook in de rest van de provincie zijn onderkend. Het
stolpprincipe werd daarom bij verbouwing of nieuwbouw ook daar overgenomen en
naar eigen behoefte en omstandigheden aangepast of gecombineerd met bestaande
elementen. Veel van de door Uilkema gesignaleerde overgangsvormen zouden in dit
licht bezien geen voorvormen zijn geweest, maar latere pogingen om het nieuwe
stolpprincipe in een bestaande situatie te integreren. Afgezien van dit verschil in
interpretatie van de individuele objecten wordt echter het principe van de door
Uilkema gesignaleerde geleidelijke ontwikkeling in deze visie niet geheel afgewezen,
maar veeleer genuanceerd en aangevuld met de resultaten van later onderzoek.
De conclusie mag dan ook luiden dat Uilkema's werk zijn waarde als basis voor het
huidige onderzoek nog niet heeft verloren, ondanks het feit dat in het stencil een voor
huidige begrippen al te eenzijdig evolutionair beeld wordt geschetst van een in
werkelijkheid uiterst gecompliceerde situatie. De geringe aandacht die Uilkema
besteedde aan de architectuur, de sociale verhoudingen in de landbouw en de
economische drijfveren achter de boerderijbouw maakten helaas dat hij hier de
mogelijkheid van stedelijke invloeden over het hoofd zag. Mogen zijn theorieën
vanuit het huidige perspectief op bepaalde punten tekortschieten, zij behouden echter
hun betekenis als fundament waarop door later onderzoek kon worden voortgebouwd.
De waarde van Uilkema's Noordhollandse studie moet dan ook niet zozeer worden
gezocht in de genuanceerdheid van zijn theorieën, als wel in de brede visie waarmee
hij hier als eerste een duidelijke historische lijn heeft uitgezet - een lijn, waarop
anderen konden voortbouwen en dat ook ruimschoots hebben gedaan. Met zijn werk
werd hier de basis gelegd voor het latere onderzoek.
98) De JONG, Vijf Noordhollandse boerderijbestekken (1985), p. 10.
99) Van OLST, De boerderijen in de provincie Noord-Holland (1989).
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN NOORD-HOLLAND (vasteland)
KU-43 Wijde Wormer
KU-44 Starnmeer
KU-58 Venhuizen
KU-59 Venhuizen
KU-60 Venhuizen
KU-61 Assendelft
KU-62 Assendelft
KU-63 Beemster
KU-64 Beemster
KU-65 Purmerland
KU-66 Oostzaan
KU-67 Den Ilp
KU-68 Beemster
KU-69 Beemster
KU-97 Hem
KU-98 Twisk
KU-99 Twisk
KU-100 Aartswoud
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KU-101 Spanbroek
KU-158 Weesp
KU-165 Bergermeer
KU-166 Heemskerkerduin
KU-186 Blaricum
KU-189 Schellinkhout
KU-190 Purmer
KU-191 Purmer
KU-192 Middelie
KU-193 Egmond-Binnen
KU-194 Limmen
KU-195 Heemskerkerduin
KU-196 Muiden
KU-198 Blaricum
KU-255 Haarlemmermeer
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7.4 Groningen

Oldambtster boerderij te Weiwerd (Foto: H.J. van Houten)

In scherpe tegenstelling tot zijn uitgebreide onderzoek in het naburige Friesland
werd door Uilkema aan Groningen maar heel weinig aandacht besteed. Hier werden
slechts zeven boerderijen opgemeten en een paar bladzijden aantekeningen gemaakt
en ook in de correspondentie kwam deze provincie maar zelden ter sprake. Mogelijk
gaf de nauwe verwantschap tussen een groot deel van de hier voorkomende
boerderijvormen en die uit het zo uitgebreid door hem onderzochte Friesland (beide
thans algemeen tot de Friese huisgroep gerekend) Uilkema het gevoel hier dubbel
werk te doen. Veel van wat hij in Groningen zag moet hem inderdaad maar al te
bekend zijn voorgekomen; zowel de kophalsromp- als de koprompboerderij kwamen
hier in groten getale voor.
Naast deze ook in Friesland aanwezige boerderijvormen kent Groningen echter
ook een aantal geheel eigen, deels aan Oost-Friesland, deels aan het hallehuisgebied
ontleende huisvormen. Zo vindt men hier onder meer de grote Oldambtster boerderij,
de boerderij met twee- of driekapschuur, en het vijfbeukige Westerwoldse type;
daarnaast komt in vrijwel het gehele aan noord-Drenthe grenzende gebied ook nog
een dwarsdeelvorm voor1. Zoals te verwachten was, betroffen Uilkema's schaarse
Groningse opmetingen dan ook voor het overgrote deel deze bijzondere, sterk van
het hem zo goed bekende ‘Friese’ type afwijkende boerderijvormen. De nadruk van
de documentatie-activiteiten lag daarmee tevens automatisch op het oostelijk deel
van de provincie, het Oldambt en Westerwolde, waar zes van de zeven tekeningen
werden gemaakt. In het aan Friesland grenzende Westerkwartier werd slechts één
boerderij opgemeten; de rest en dus het grootste gedeelte van de provincie Groningen
komt, een enkele foto of aantekening daargelaten, in het documentatiebestand
eenvoudigweg niet voor. Ook over Uilkema's ideeën ten aanzien van de Groningse
boerderij-ontwikkeling als geheel is maar weinig bekend, omdat hij van deze provincie
geen samenhangende tekst heeft nagelaten. Door tijdgebrek en problemen was hij
aan het Groningse hoofdstuk nog niet toegekomen toen het landelijke onderzoek
voortijdig werd afgebroken.

Boerderij met tweekapschuur te Loppersum (Foto: H.J. van Houten)

1

De in dit verhaal opgenomen gegevens over de kenmerken van de Groningse boerderijtypen
werden grotendeels overgenomen uit: HEKKER, Boerderijtypen in Groningerland (1970)
en HAVIK, Boerderijen in Groningen (1988).
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Het verloop van het onderzoek

Vijfbeukige Westerwoldse boerderij te Weende (Foto: H.J. van Houten)

De provincie Groningen kwam voor het eerst in de correspondentie ter sprake
tegen het einde van 1920, het eerste onderzoeksjaar, toen Uilkema van de
Boerenhuiscommissie enkele mededelingen ontving over bepaalde voor zijn studie
mogelijk interessante documenten in het Groningse Rijksarchief. In zijn antwoord
aan Van Blom liet hij weten dat hij inmiddels ook zelf al het plan had opgevat eens
een tochtje naar Groningen te maken, waarbij hij dan zowel het Archief wilde
bezoeken als contact leggen met de bekende archeoloog Van Giffen.2 Korte tijd later
had dit bezoek inderdaad plaatsgevonden (in ieder geval voor wat het Archief betrof)
en klaarblijkelijk met groot succes. Uilkema schreef tenminste opgetogen: ‘..De
kaarten in het Rijksarchief (die van de Griffie aldaar vond ik ook in het Rijksarchief)
zijn juweeltjes. (...) Tot nu toe vond ik slechts één stelp. Maar alles heb ik nog niet
gezien. A.s. Dinsdag ben ik er den geheelen dag. De Groninger huizen omstreeks
1730 zijn zuiver Friesche typen (bouwboerderij met hals, kop, romp)..’3 en in een
volgende brief liet hij weten: ‘..'t Groninger archief, met z'n schat aan prachtige
gegevens heb ik doorgewerkt..’4.
Aan de bestudering van de gebouwen zelf was hij hier op dat moment echter

2
3
4

Uilkema aan Van Blom, d.d. 7-12-1920.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 13-1-1921.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 28-1-1921.
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nog in het geheel niet toegekomen. Het zou uiteindelijk nog meer dan een jaar duren
voordat daarmee zelfs maar een begin zou worden gemaakt. In het werkverslag over
1920-1921 werd dan ook wat Groningen betreft vooralsnog alleen het archiefwerk
vermeld: ‘..Wel kon ik gedurende de winter een nauwkeurige studie volvoeren van
de verzameling van kaarten der landerijen in eigendom toebehoorende aan de Prov.
van Stad en Lande van Groningen - opgemaakt en geteekend door H.W. Folckers,
Henricus Reyenga en andere landmeters. Ook de portefeuille “Ommelander Archief,
kaarten van Ommelander Boerenplaatsen en Landerijen”, werd in het Groninger
archief in studie genomen. Hierbij bleek dat het oude huistype van de Groninger
kleistreken volmaakt identiek is met dat van de Friesche..’.
Met het in dit citaat genoemde ‘oude huistype’ doelde Uilkema op het type dat
door hem in zijn boek uit 1916 was omschreven als ‘de Oud-Friesche bouwboerderij’:
een kopromptype met eenvoudige Friese schuur. Het (naar wij thans weten) in het
gehele noordelijke kustgebied oorspronkelijk inheemse lage woonstalhuistype met
afzonderlijke oogstberging was Uilkema als huisvorm al wel bekend, maar werd
door hem in dat stadium van zijn onderzoek nog uitsluitend in verband gebracht met
het veehouderijbedrijf. Voor het gemengde- of akkerbouwbedrijf ging hij aanvankelijk
uit van een huisvorm met aangebouwde schuur5). Aangezien dit bedrijfstype in zijn
tijd in Groningen verreweg het meest voorkwam, ligt het voor de hand dat Uilkema
ook voor dit gebied aan een zelfde huisvorm zal hebben gedacht.
In het voorjaar van 1922 werd hier dan eindelijk ook een begin gemaakt met het
onderzoek in het veld. Uilkema liet half mei aan de Boerenhuiscommissie weten dat
hij de daaropvolgende weken in Groningen dacht door te brengen, waarbij hij vooral
het oostelijk deel van de provincie wilde bezoeken6). De eerste twee Groningse
opmetingen werden verricht op 12 augustus van datzelfde jaar en betroffen twee
opvallend verschillende boerderijvormen uit Ter Wisch, uit de uiterste Zuidoosthoek.
De eerste tekening, KU-130, toonde een boerderij met zeer brede, vijfbeukige
schuur. De hoofdconstructie van dit gebouw bestond uit dekbalkgebinten en in de
brede zijbeuken bevond zich een afzonderlijk langsbalk- of gordinggebint. De
middenbeuk was in gebruik als tasruimte; deze werd aan beide zijden begrensd door
een open werkvloer, die men hier volgens Uilkema respectievelijk ‘lutke deel’ (ofwel
kleine deel) en ‘groote deel’ noemde. De grote deel liep door het gehele gebouw
heen en had inrijdeuren in voor- en achtergevel. Deze brede werkvloer was door een
houten schot volledig afgescheiden van de in de buitenste zijbeuk gelegen stal, die
in vorm en indeling sterk afweek van het in het midden en noorden van de provincie
voorkomende ‘Friese’ grupstaltype. De stal in de Westerwoldse boerderij was een
potstal, waarin de koeien waren opgesteld met de koppen in de richting van de deel,
met een afzonderlijke voergang voor de stal langs. Van een uitgebouwd woongedeelte
was hier geen sprake; woon- en bedrijfsruimte lagen beide onder hetzelfde grote
schuurdak met doorgaande nok. Door de tot aan de voorgevel doorlopende grote
deel kon de woning slechts een gedeelte van het voorste travee in beslag nemen.
Deze vorm wordt thans algemeen beschouwd als het nieuwere Westerwoldse type,

5) Zie ook hoofdstuk 7.1, over het onderzoek in de provincie Friesland.
6) Uilkema aan Van Blom, d.d. 19-5-1922.
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dat hier in de loop van de 19e eeuw zou zijn ontstaan onder invloed van de grote
Friese schuren uit de aangrenzende streken7).
In de tweede door Uilkema gedocumenteerde boerderij, KU-131, was een ouder
type uit dezelfde streek bewaard gebleven, dat aanzienlijk kleiner en eenvoudiger
van opzet was. Dit veel smallere en lagere gebouw had een grotendeels driebeukige
opzet met ankerbalkgebinten. De schuurdeuren bevonden zich hier in de zijgevel;
de daarachter gelegen deel was een dwarsdeel. Daarnaast was echter ook een groot
gedeelte van de middenbeuk open gebleven, terwijl

Boerderij met dwarsdeel te Ter Wisch (KU-131)

7) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 257 en 259.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

343

Opmetingen KU-130 (l.) en KU-131 (r.), beide te Ter Wisch (schaal 1:400)

daarboven op een slietenzoldering het ongedorste graan werd bewaard. Het hooi
taste men, net als bij de nieuwere boerderijen, op vanaf de grond, op de laatste
gebintvakken achter de deel. Het woonhuis was aan één zijde versmald; ramen en
deuren bevonden zich in de hoge zijgevel. In dit tweebeukige voorhuis vond men
verder twee kamers in lengterichting achter elkaar, waardoor de woonhuisplattegrond
een vierdeling vertoonde, zoals ook in Drenthe veel voorkomt.
Publikaties over de boerderij-ontwikkeling in deze streken zouden eerst lang na
Uilkema's onderzoek verschijnen. De enige hem ter beschikking staande publikaties
waarin de Groningse boerderijvormen ter sprake kwamen, waren het bekende
overzichtswerk van Gallée8) en twee beschrijvingen door de architect C.H. Peters9).
Beide auteurs maakten in hun tekst kort melding van de Westerwoldse boerderij.
Peters ging voor geheel Groningen uit van een oorspronkelijke ‘pyramidale
stolp-hoeve’, die een zeer oud type zou vertegenwoordigen en die op zijn beurt zou
zijn ontstaan uit een primitieve hutvorm. Deze vierkante stolpplattegrond, die
aanvankelijk nog een geheel open indeling zonder scheidingsmuren zou hebben
gekend, was volgens Peters later overal uitgebreid tot de huidige langgerekte
boerderijvormen. Alleen in Westerwolde zou de stolpvorm nog lang bewaard zijn
gebleven. Gallée rekende (evenals latere onderzoekers) het grootste deel van de
provincie Groningen tot het Friese huistype. Voor Westerwolde maakte hij echter

8) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 19.
9) PETERS, Oud-Groningerland (1911-1912); Dez., Beschrijving van Oud-Groningerland
(1917).
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melding van het feit dat daar nog zuiver ‘Saksische’ boerderijen gevonden werden,
die vergelijkbaar zouden zijn met die uit Twente en de Achterhoek10).

10) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 50.
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Deze laatste beschrijving kwam echter in het geheel niet overeen met hetgeen Uilkema
getuige zijn opmetingen en foto's zelf in Westerwolde tegenkwam, terwijl het
uitgebreidere, maar nogal vage betoog van Peters hem (zo hij van het bestaan van
die publikatie al op de hoogte was) bij zijn onderzoek nog veel minder houvast zal
hebben geboden. Dat hij desondanks al snel wist welk van de beide door hem
gedocumenteerde huisvormen de oudste was blijkt uit een bijschrift op de eerste
opmeting: ‘..boerderij van B. Alveringh te Ter Wisch, gebouwd 1894. Is net zoo
geweest als dat van Kuper (KU-131). Vroeger bouwde men in geheel Westerwolde
boerderijen als Kuper. Thans bouwt men “Friesche schuren”. Een huis als dit wordt
een “Friesche schuur” genoemd..’. Tegelijk valt uit deze opmerking ook af te leiden
dat Uilkema op dat moment meende met zijn tweede opmeting een zuiver voorbeeld
van het oudste Westerwoldse type te hebben gedocumenteerd. Later onderzoek heeft
echter uitgewezen dat dergelijke boerderijen met de deeldeuren in de zijgevel hier
een latere ontwikkelingsfase vertegenwoordigden. De Westerwoldse boerderij zou,
precies zoals Gallée indertijd al meldde, de inrijdeuren in opzet midden in de
achtergevel hebben gehad, uitkomend op de vanouds bij dit huistype behorende
langsdeel in de middenbeuk. Bij deze boerderijvorm, die deel uitmaakte van het
‘Saksische’ of halletype, werd de oogst aanvankelijk geheel op zolder bewaard. Pas
veel later zou men hier, door een sterke toename van de hoeveelheid te bergen hooi,
zijn overgegaan op het grondtassysteem. Het gebruik van de middenbeuk als tasruimte
had geleid tot een verplaatsing van de deeldeuren naar de zijgevel. Deze ontwikkeling
zou in Westerwolde vooral hebben plaatsgevonden onder invloed van de, eveneens
uit het hallehuis ontstane, Drentse boerderij met dwarsdeel11). Daar, maar ook elders
in het land, had de grondtasontwikkeling uiteindelijk geresulteerd in het ontstaan
van een volledig dwarsdeeltype, waarin iedere herinnering aan de oude indeling was
verdwenen. De door Uilkema gedocumenteerde Westerwoldse boerderij KU-131
had echter zijn oude langsdeel nog gedeeltelijk behouden. De dwarsdeelontwikkeling
was in dit gebied blijkbaar nog niet geheel voltooid toen deze voortijdig werd
afgebroken door de snelle opkomst in de 19e eeuw van de boerderijen met grote
‘Friese’ schuur. Met zijn oude boerderij uit Ter Wisch had Uilkema dus niet, zoals
hij zelf aanvankelijk dacht, het oudste Westerwoldse type gedocumenteerd, maar
wel een op zich zeer interessante overgangsvorm in de richting van het dwarsdeeltype.
Tot deze conclusie zou hij, vooral door zijn onderzoek elders in het land, uiteindelijk
ook zelf komen.
Na de twee eerste opmetingen bleef het Groningse onderzoek weer geruime tijd
stilliggen. In 1924 kwam het oude Westerwoldse huis echter onverwachts nog even,
zeer kort, in de correspondentie aan de orde bij een bespreking van enkele elders
voorkomende dwarsdeelvormen, onder meer uit Drenthe en de Kop van Overijssel12).
Uilkema vergeleek toen zijn eigen bevindingen met die Gallée, die deze boerderijen
had ondergebracht in een geheel nieuwe huisgroep, het ‘Zuiderzee-type, of gemengd
Friesch type’. Hieronder rekende Gallée ook de dwarsdeelvormen uit de Noorddrentse
11) HEKKER, De Saksische hoeve in Westerwolde (1951). Het daarin uitgebreid besproken
voorbeeld van een ‘Westerwolds dwarsdeeltype’, Ter Wisch G 90, is dezelfde boerderij die
ook door Uilkema werd opgemeten als KU-131.
12) Zie hiervoor ook de hoofdstukken 7.3, 7.5 en 7.6, over de provincies Noord-Holland (het
Gooi), Drenthe en Overijssel.
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veengebieden, die hij beschreef als een tussenvorm tussen het Friese type en het
hallehuis; het daaraan grenzende Westerwolde werd door hem echter, als gezegd,
nog geheel als hallehuisgebied beschouwd. Uilkema zelf was bij zijn onderzoek naar
vergelijkbare boerderijvormen in andere provincies inmiddels tot de conclusie
gekomen dat het dwarsdeeltype moest worden beschouwd als een afgeleide van het
Saksische type. Hetzelfde, zo realiseerde hij zich thans, gold dus ook voor het door
hem ontdekte Zuidoostgroningse dwarsdeeltype en enigszins mokkend moest hij
toegeven dat Gallée hier dan blijkbaar toch in de goede richting had gezocht (‘..Nu
krijgt Gallée nog gelijk, wat hij in Z.O.-Groningen zegt..’13)). Dat deze het halle-

13) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-9-1924.
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Boerderij met middenlangsdeel te Westerwolde (Foto: J.H. Gallée)

type daar naast de latere dwarsdeeltypen ook nog daadwerkelijk in de oorspronkelijke
vorm, met open middenlangsdeel en de deeldeuren in het midden van de achtergevel,
zou hebben aangetroffen waagde hij echter te betwijfelen: ‘..Misschien heeft hij daar
de Saksische huizen nog gezien, hoewel ik het niet denk. Maar het Zuiderzeetype
wel..’14). Toch moeten er in Gallée's, maar ook in Uilkema's tijd, in Westerwolde nog
wel boerderijen met deeldeuren in de achtergevel te vinden zijn geweest. Gallée nam
per slot van rekening een foto van dit type op in de bij zijn boek behorende
platenatlas15), iets dat blijkbaar aan Uilkema's aandacht was ontsnapt. Bovendien
werden in Westerwolde zelfs vele jaren later door andere onderzoekers nog wel
boerderijen met open middendeel gedocumenteerd16). Door Uilkema zelf, die in
Groningen naar het schijnt het liefst zo min mogelijk tijd doorbracht, werd deze vorm
echter niet meer teruggevonden; het oudste door hem ontdekte Westerwoldse type
bleef de in 1922 opgemeten boerderij KU-131 uit Ter Wisch.
Na dit intermezzo zou het wederom twee jaar duren voordat de provincie Groningen
opnieuw in het onderzoek ter sprake kwam. In 1926 kwam echter de Friese huisgroep
als geheel weer sterk in de belangstelling te staan toen Uilkema zich eens te meer
begon te verdiepen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Friese schuur. In verband
hiermee bracht hij een hernieuwd bezoek aan diverse uithoeken van het Friese
huisgebied (waaronder zelfs aan het Noordduitse eiland Sylt17)) omdat hij hoopte in
een meer geïsoleerde omgeving het oorspronkelijke type in zuiverder vorm terug te
kunnen vinden. Maar ook zocht hij het wel dichter bij huis, in randgebieden zoals
zuidoost-Friesland en zuid- en oost-Groningen, waar de opkomst van de grote Friese
schuur veel later had plaatsgevonden dan in het centrum van de provincie en waar
dus wellicht nog overgangsvormen bewaard konden zijn gebleven. In één van zijn
brieven aan Van Blom uit deze periode liet Uilkema weten dat er nog enkele nieuwe
reizen nodig waren om ‘..onderzoekingen, die niet voltooid konden worden, doch
waarbij de draad gevonden is, te completeeren..’18). Dit laatste zou onder meer het
geval zijn geweest in de provincie Groningen. Korte tijd later werden daar inderdaad
enkele opmetingen verricht, opnieuw in de zuidoosthoek van de provincie.
14) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-9-1924.
15) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), Platenatlas, plaat XIV, afb. 2 (‘Huis
in Westerwolde, achterzijde’).
16) De SHBO-collectie bevat een ongedateerde opmeting door architect Th.G. Verlaan van een
boerderijtje uit Ter Wisch, alsmede een in 1950 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
vervaardigde opmeting van een ‘Oude Saksische boerderij, anno 1625’ uit Wessinghuizen.
17) Zie hoofdstuk 7.2 over de Wadden- en Zuiderzee-eilanden.
18) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-5-1926.
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Ditmaal richtte Uilkema zijn aandacht hier vooral op de karakteristieke Oldambtster
boerderij met zijn grote Friese schuur. Dit boerderijtype was ontstaan tegen het begin
van de 19e eeuw, toen de boeren in dit gebied onder invloed van recente
veepestepidemieën en hoge graanprijzen zich meer dan voorheen begonnen toe te
leggen op de akkerbouw19). Deze gespecialiseerde bedrijfsvorm en de door verbeterde
landbouwkundige inzichten sterk gestegen opbrengsten vereisten een aangepast
bedrijfsgebouw, met een veel grotere opslagcapaciteit voor de oogst dan voorheen
nodig was geweest. Het principe van de Friese schuur met zijn grote tasvakken in
de middenbeuk was daarvoor buitengewoon geschikt en kreeg hier een geheel eigen
vorm met een vrij vlakke dakhelling en relatief brede zijbeuken. De woning bevond
zich bij dit type midden voor het bedrijfsgedeelte; woning en schuur lagen meestal
onder één groot doorgaand dak, met de nok op gelijke hoogte. De brede schuur
versmalde zich daarbij in sprongen (krimpen genaamd) naar het smallere
woongedeelte met zijn hoge zijmuren. Kenmerkend waren ook de grote zaadzolders
boven het soms zeer monumentale woonhuis, voor de opslag van grote hoeveelheden
graan. De oudere Oldambtster boerderijen hadden vaak een zadeldak en een woonhuis
met topgevel; later kwam de lijstgevel hier meer in de mode. Voor

19) HEKKER, Het Oldambtster boer'nspul (1948); Dez., De ontwikkeling (1957), p. 238-239.
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deze typisch Groningse, maar zeer nauw aan de Friese boerderijen verwante

Oldambtster boerderij te Vriescheloo (KU-274)

huisvorm toonde Uilkema, zoals te verwachten viel, veel belangstelling. Vier van
de in totaal zeven Groningse tekeningen betreffen varianten op het Oldambtster type.
Deze documentaties waren overigens niet afkomstig uit het centrum van het Oldambt,
maar uit het eerder bezochte Westerwolde en het grensgebied tussen beide streken20).
De eerste door Uilkema gedocumenteerde Oldambtster boerderij (KU-274) stond in
Vriescheloo en was gebouwd in 1891. Het ging hier om een tamelijk eenvoudig
voorbeeld van dit meestal zeer grote en monumentale boerderijtype. Het bescheiden
voorhuis met wolfeind en lijstgevel had slechts één zolder; het bedrijfsgedeelte met
zijn drie tasvakken was voor Oldambtster begrippen bepaald niet groot.

Plattegrond boerderij KU-281 te Blijham (schaal 1:400)

De tweede opmeting (KU-281) was afkomstig uit Blijham. Het betrof hier een al
wat oudere boerderij, die dateerde uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het
bedrijfsgedeelte van deze boerderij had een buitengewoon flauwe dakhelling, zeer
brede zijbeuken en lage zijgevels. Opvallend is de grote breedte van de stalgang met
zijn dubbele deuren in de achtergevel, die maakt dat plattegrond en achteraanzicht
van de boerderij enigszins doen denken aan de vijfbeukige Westerwoldse schuur met
dubbele deel21). Toch ging het hier om een echte Oldambtster boerderij, zoals onder
meer blijkt uit de Friese grupstal waarin de koeien met de koppen naar de buitenmuur
stonden en waarin de afzonderlijke voergang ontbrak. Door de meer centrale plaatsing
van het woonhuis bevond zich hier bovendien het voorste stel deeldeuren in de
20) De grens tussen Westerwolde en het Oldambt werd overigens niet door Alle onderzoekers
gelijk getrokken. In de (ongepubliceerde) indeling van BRANDTS BUYS, Enige
aantekeningen (1980), p. 3, zou een deel van het gebied waar Uilkema zich in 1926 ophield
nog deel uitmaken van het Oldambt (‘..Blijham ligt nog net in het Oldambt, Wedde behoort
nog tot Westerwolde..’). HAVIK, Boerderijen in Groningen (1988), p. 6, gaat echter uit van
een veel groter Westerwolds gebied; in zijn indeling zouden al Uilkema's Groningse
opmetingen, op de allerlaatste (KU-294) na, uit Westerwolde stammen. De in 1926 door
Uilkema gedocumenteerde voorbeelden behoren echter hoe dan ook alle tot het Oldambtster
type.
21) Zie bijvoorbeeld opmeting KU-130.
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zijgevel, in plaats van in de voorgevel zoals bij de Westerwoldse boerderij. Of de
mogelijke associatie met dit laatste type bij Uilkema's selectie van dit opmeetobject
nog een rol heeft gespeeld is niet bekend.

Achtergevel boerderij KU-281 te Blijham

Behalve door eigen opmeting verwierf Uilkema in dezelfde periode in
zuidoost-Groningen ook een tweetal boerderijtekeningen die hem (vermoedelijk vla
het gemeentehuis) in de vorm van afdrukken van bouwplannen ter beschikking
werden gesteld. Deze bouwtekeningen, die in de plaats van het gebruikelijke veldwerk
werden opgenomen in het opmetingenbestand, betroffen respectievelijk een
nieuwbouwplan voor een zeer grote Oldambtster boerderij en de
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Grote Oldambtster boerderij te Blijham (KU-275)

uitbreiding van een bestaande boerderij met een tweede schuur. Beide ontwerpen
waren toen Uilkema de tekeningen in handen kreeg al uitgevoerd; de ter plaatse
gemaakte foto's bewijzen dat hij deze boerderijen ook in werkelijkheid heeft bekeken.
De volgens ontwerp uit 1923 geheel nieuwgebouwde Oldambtster boerderij
(KU-275) stond evenals het laatste door Uilkema zelf opgemeten exemplaar in
Blijham. Dit gebouw bestond uit een geheel onderkelderd woonhuis met symmetrische
opzet, dat zich onder één doorlopend dak bevond met een kolossale schuur van maar
liefst tien gebintvakken lang. Het reusachtige bedrijfsgedeelte had in hoofdlijnen de
traditionele indeling behouden, met tasvakken in de binnenstijlruimte, een langsdeel
in de ene en stallen in de andere zijbeuk. Ook de constructie van de schuur met zijn
forse dekbalkgebinten was nog geheel traditioneel. Hoewel de grupstal hier niet zoals
gebruikelijk tegen de buitenmuur maar tegen een binnenmuur lag, had deze echter
nog wel de gebruikelijke Friese opzet met stalschotten en zonder separate voergang.
In grote lijnen betrof het hier dan ook een moderne, meer welvarende en sterk vergrote
versie van de Oldambtster boerderij uit opmeting KU-274. Bij dit laatste gebouw
had Uilkema al opgemerkt dat deze een voor het moderne akkerbouwbedrijf te geringe
capaciteit bezat. De kolossale schuur van het nieuwere type bood een doeltreffende
oplossing voor dit probleem.

Doorsnede van tweekapschuur KU-276 te Bellingwolde (schaal 1:400)

Het tweede door Uilkema verkregen bouwplan (KU-276 uit Bellingwolde) laat

Achtergevel van boerderij KU-276 te Bellingwolde

zien op welke andere wijze de tasruimte bij een Oldambtster boerderij kon worden
vergroot. Hier was namelijk sprake van uitbreiding van een bestaande boerderij met
een tweede schuur, naast en verbonden met het oude bedrijfsgedeelte. Tussen beide
daken werd een zakgoot aangebracht en de oude buitenmuur werd over de volle
lengte van de nieuwe schuur verwijderd, zodat één grote open ruimte ontstond. De
aldus ontstane vorm staat ook wel bekend als ‘tweekap-’ of ‘meerkapschuur’. Dat
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Uilkema ook déze boerderij zelf heeft bezocht staat vast door de bewaard gebleven
foto's van voor- en achtergevel. Een recent bezoek aan deze nog steeds bestaande
boerderij heeft echter duidelijk gemaakt dat hij het gebouw daarbij vermoedelijk niet
van binnen heeft kunnen bekijken of, indien dat wel het geval was, niet goed heeft
opgelet. Op het bouwplan staat de draagconstructie aangegeven als een dekbalkgebint,
wat door Uilkema bij de uitwerking van de tekening ook precies zo werd
overgenomen. In de praktijk blijkt hier echter een geheel andere constructie te zijn
toegepast, namelijk een ankerbalkgebint met zeer hooggeplaatste gebintbalk.
Vermoedelijk was bij de bouw gebruik gemaakt van elders afkomstig hergebruikt
(en dus goedkoper) materiaal.
Tijdens zijn onderzoek in het zuidoosten van Groningen maakte Uilkema verder
kennis met een architect die ter plaatse veel boerderijen had vernieuwd en die dus
ook nog kon vertellen hoe de voorgangers van deze boerderijen er uit hadden gezien.
In zijn notitieboek tekende Uilkema hierover aan, bij een schetsje van een
dwarsdoorsnede van een boerderij: ‘..Architect Bos te Blijham heeft vele oude typen
afgebroken, waarbij de constructie als onderstaande doorsnede was. Dit was dus in
het Oldambt..’. De bijbehorende tekening toont een driebeukige opzet met
ankerbalkconstructie, waarbij het dak aan één zijde plaatselijk verder naar beneden
toe was doorgetrokken. Aan die zijde bevond zich tevens een grupstal, waarin het
vee met de koppen naar de buitenmuur stond.
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Doorsnedeschets van Groningse boerderij met ankerbalkconstructie (notitieboek Groningen)

Brandts Buys, die een korte notitie wijdde aan de bespreking van Uilkema's
Groningse aantekeningen, stelde daarin dat deze zich hier in de geografische
aanduiding moest hebben vergist en dat de betreffende doorsnede moest hebben
behoord bij een Westerwoldse boerderij en niet bij één uit het Oldambt22). Of hij het
daarmee bij het rechte eind had staat echter nog niet vast. De in de doorsnede
aangegeven stal heeft namelijk een Friese indeling en zou daarmee eerder thuishoren
in het Oldambt dan in Westerwolde, waar het vee meestal in potstallen stond en
vrijwel altijd met de koppen naar de deel was toegekeerd. Brandts Buys baseerde
zijn veronderstelling waarschijnlijk vooral op het door Uilkema getekende ankerbalkof trekbalkgebint. Lange tijd ging men er inderdaad algemeen van uit dat deze
constructie in Groningen alleen in het uiterste zuiden van de provincie voorkwam,
in Westerwolde en in het Gorecht. Recent onderzoek heeft echter aangetoond23) dat
(wellicht door hergebruik?) ook noordelijker nog wel trekbalkconstructies kunnen
worden aangetroffen, zij het met een zeer hoog tussen de stijlen aangebrachte
gebintbalk, zoals ook het geval bleek bij de hiervoor besproken opmeting KU-276.
Als het bijschrift bij Uilkema's tekening correct was dan zou dit betekenen dat ook
de lagere ankerbalkconstructie in Groningen algemener moet zijn voorgekomen dan
men meestal aanneemt.

Boerderij met haaks aangebouwde bijschuur te Grijpskerk (KU-294)

22) BRANDTS BUYS, Enige aantekeningen (1980), p. 3, niet gepubliceerd.
23) Mondelinge mededelingen door P.W. Havik.
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Tegen het einde van 1926 maakte Uilkema ook nog één opmeting in het westen van
de provincie, in het Westerkwartier. Daar bezocht hij in de gemeente Grijpskerk een
boerderij van het kophalsromptype die aan de achterzijde was uitgebreid met een
bijschuur in dwarsrichting (KU-294). Het voorhuis van deze boerderij dateerde uit
1805; de achtergevel droeg in muurankers het jaartal 1897. Het lange, symmetrische
woonhuis bevatte twee kamers achter elkaar, met de keuken daar weer achter, in de
hals van het complex; de melkkelder lag voor in het bedrijfsgedeelte. De grote schuur
had de gebruikelijke Fries-Groningse opzet met dekbalkgebinten, tasvakken in de
middenbeuk, stalruimte in de ene en een langsdeel in de andere zijbeuk. De paardestal
lag aan het einde van de koestal en was samen met het dorshuis ingebouwd in het
achterste gebintvak. Aan de kant van de deel bevond zich de verbinding met de
aangebouwde schuur, die een jongveestal, hooiberging en een paardestal bevatte.

Plattegrondschets van bijschuur bij boerderij KU-294 te Grijpskerk (notitieboek Groningen)

Vooral voor dit bijgebouw toonde Uilkema veel interesse. Vermoedelijk moet de
reden om deze overigens niet bijzonder opvallende kophalsrompboerderij op te meten
zelfs voor een belangrijk deel worden gezocht in de aanwezigheid van deze bijschuur;
Uilkema hield zich in dezelfde periode ook in Friesland intensief bezig met de wijze
waarop schuur en hoofdgebouw waren verbonden. Op het veldwerk van de hier
besproken opmeting staan diverse notities waaruit blijkt dat hij voor het ontstaan van
dergelijke bijschuren, die in het Westerkwartier ‘hutten’ werden genoemd,
aanvankelijk allerlei wonderlijke redenen bedacht: ‘..De “hutten” zijn ontstaan door
het vervallen van de “binhuizen”. Deze dienden om in de winter wagens, eggen, etc.
te bergen. De binhuizen werden woonkamers. Er ontstond behoefte aan meer ruimte.
Men bouwde dus bijschuren, zoogenaamde “hutten”. Aldus ontstonden de hutten..’.
In de losse aantekeningen gaf hij echter een andere, en meer plausibele, reden voor
de behoefte aan meer schuurruimte, namelijk de geleidelijke vergroting van het
landbouwbedrijf.
Tenslotte bevat het notitieboek ook nog een schetsje van de plattegrond van een
tweede kophalsrompboerderij, ditmaal echter zonder bijschuur. Een vergelijking met
de hiervoor besproken boerderij uit Grijpskerk levert een aantal verschillen op, die
er op wijzen dat het hier om een eenvoudiger en mogelijk ouder voorbeeld van
hetzelfde type ging. Zo telde het voorhuis slechts één kamer, terwijl het tussengedeelte
tevens als karnhuis diende. Het achterste tasvak van de schuur was in zijn geheel
bestemd voor paardestal en een afzonderlijk dorshuis ontbrak, terwijl het hier toch
om een gemengd bedrijf moet zijn gegaan, daar de tasvakken ook voor graanberging
dienden. De deel moet hier tevens dienst hebben gedaan als dorsvloer, iets dat blijkens
één van Uilkema's losse aantekeningen regelmatig voorkwam in het Westerkwartier.
Toch zou het hier volgens het bijschrift bij de tekening gaan om een oude boerderij
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uit Westerwolde. Het lijkt er echter op dat dit een verschrijving is geweest; de
plattegrond doet meer denken aan de boerderijtypen uit het westen van de provincie,
bijvoorbeeld uit het Westerkwartier, waarop ook het ontbreken van het dorshuis al
wees. Ook Brandts Buys merkte bij zijn bespreking van Uilkema's aantekeningen
op dat deze de benamingen Westerwolde en Westerkwartier nogal eens verwisselde.
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Plattegrondschets met bijschrift ‘..oude boerderij te Westerwolde..’. Vermoedelijk moet voor
Westerwolde ‘Westerkwartier’ worden gelezen (notitieboek Groningen)

De overige aantekeningen in het Groningse notitieboek - alles tezamen slechts
enkele blaadjes - betreffen streekbenamingen voor onderdelen van de boerderij,
plaatselijke gebruiken of werkzaamheden. Voor het boerderij-onderzoek op zich zijn
deze echter niet van veel belang.
Met in totaal slechts zeven opmetingen en een handvol schetsen en aantekeningen
was het onderzoek in Groningen wat Uilkema betreft blijkbaar voltooid. Na 1926
zou hieraan, ondanks de voor hem goede bereikbaarheid van dit werkgebied, niets
meer worden toegevoegd. Uit een in 1931 ten behoeve van de drukker vervaardigde
opgave blijkt bovendien dat hij in de tekst over de provincie Groningen inderdaad
zeven boerderijplattegronden wilde opnemen24). Aangezien uit hetzelfde overzicht
tevens valt af te lezen dat hij Groningen in zijn boek direct na Friesland had willen
behandelen, mag worden aangenomen dat hij hier alleen de van dit laatste gebied
afwijkende boerderijvormen had willen behandelen.
De zeven Groningse opmetingen zijn, zoals reeds ter sprake kwam, niet gelijkmatig
over de provincie verspreid. Hoewel de documentatie als geheel qua om-

24) Opgave gedaan door Uilkema ten behoeve van bespreking met Boerenhuiscommissie en
uitgever Brusse te Rotterdam, d.d. 10-12-1931.
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vang zeer ongunstig afsteekt bij die uit de meeste andere provincies blijkt hier bij
nadere beschouwing één gedeelte, het zuidoosten, toch redelijk goed te zijn
gedocumenteerd. Typologisch gezien bieden de zes uit dit gebied afkomstige
opmetingen een heel aardig overzicht van de hier voorkomende huisvormen.
Resumerend tonen de tekeningen de volgende typen: een Westerwolds dwarsdeeltype,
de later hiervoor in de plaats gekomen vijfbeukige Westerwoldse vorm met dubbele
deel, een Oldambtster boerderij met wat mogelijk een aanzet zou kunnen zijn tot de
ontwikkeling van de tweede zijlangsdeel, een kleinere en een zeer grote Oldambtster
boerderij en een boerderij met meerkapschuur25). De voornaamste Zuidoostgroningse
vormen waren daarmee - zij het niet geheel volledig26) - vastgelegd; het westen en
noorden van de provincie bleef echter vrijwel geheel ongedocumenteerd. Dat Uilkema
dit overige (en grootste) deel van Groningen bij zijn onderzoek minstens op doorreis
toch wel heeft bezocht wordt nog bewezen door de daar vervaardigde foto's en
aantekeningen. Dat in dit gehele gebied niet méér op tekening werd vastgelegd kan
alleen maar te maken hebben met het al eerder genoemde feit dat de daar verder
voorkomende boerderijvormen als type niet noemenswaardig afwijken van die uit
het reeds zo uitvoerig door hem bestudeerde Friese gebied.
Afgezien van deze belangrijke regionale beperking vertoonde het onderzoek in
Groningen nog één andere opvallende lacune. De kwestie van het ‘schuurloze huis’
(ofwel de afstamming van de huidige noordelijke boerderijvormen), die als een rode
draad door het hele Friese onderzoek liep, scheen hier door Uilkema totaal niet te
worden aangeroerd. Toch moet niet alleen de Friese maar ook de tot hetzelfde huistype
behorende Groningse boerderij in oorsprong hebben bestaan uit een eenvoudige,
lage huisvorm die alleen woonen stalruimte bevatte en waarbij de oogst werd
opgeslagen buiten op het erf27). In de Friese weidestreken, waar het veeteeltbedrijf
overwegend was en men het lang zonder grote bergschuren had kunnen stellen, had
Uilkema indertijd zelf nog een paar van dergelijke boerderijtjes teruggevonden28) en
daarmee als eerste het verband met de latere grote boerderijvormen aangetoond. Bij
het akkerbouwbedrijf met zijn behoefte aan een goede oogstopslagruimte was dit
eenvoudige kleine huistype echter al sedert lang overal vervangen door
boerderijvormen met grote gecombineerde landbouwschuur. In Friesland hadden
ook de oudste door Uilkema aangetroffen boerderijen voor het gemengde bedrijf al
een dergelijke schuur gehad en ditzelfde gold vanzelfsprekend ook voor Groningen.
Omdat deze provincie echter vanaf de 18e eeuw in zijn geheel een typisch
akkerbouwgebied begon te worden was het oude huistype hier al veel eerder en
vollediger verdwenen, vrijwel zonder sporen na te laten. Van een gelukkige en alles
25) Respectievelijk opmetingen KU-131, KU-130, KU-281, KU-274, KU-275 en KU-276.
26) Wat in dit rijtje van afwijkende Groningse boerderijvormen nog ontbreekt, is vooral het
oudste Westerwoldse type met middenlangsdeel (het zuivere halletype), het volledig
ontwikkelde dwarsdeeltype uit het Gorecht en wellicht ook een oudere Oldambtster boerderij
met topgevel. De beide eerstgenoemde boerderijvormen werden door Uilkema echter wel in
vergelijkbare vorm uitvoerig gedocumenteerd in het aangrenzende Drenthe.
27) Zie voor een beschrijving van de oude Groningse woonstalhuisvorm en zijn relatie tot de
huidige huistypen in deze provincie onder meer: Van der MOLEN, Wat was de z.g. ‘Groninger
schuur’? (1948); HEKKER, De Ontwikkeling (1957), p. 227-237; LUITJENS-DIJKVELD
STOL, De oud-Groninger schuur (1970-1971), en HAVIK, Boerderijen in Groningen (1988),
p. 17-20.
28) Opmetingen KU-161 en KU-163.
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verhelderende vondst van een restant of laatste exemplaar van dit oude type kon hier
in Groningen dan ook geen sprake meer zijn.
Over het oude Groningse huistype was echter ook ten tijde van Uilkema's onderzoek
nog wel het een en ander bekend. Uit het midden van de vorige eeuw was namelijk
een korte beschrijving van deze oude huisvorm bewaard gebleven, in een publikatie
over de Groningse landbouwgeschiedenis29). De auteur, H. Dijkema, beschreef het
oude huistype daarin als een laag gebouw waarin zich alleen woning, dorsvloer en
stalruimte bevonden, met daarnaast een vrijstaande schuur waarin het ongedorste
graan werd bewaard. Deze vorm zou volgens Dijkema plaatselijk bekend hebben
gestaan als ‘Groningsche schuur’.

29) DIJKEMA, Proeve van eene Geschiedenis (1851), p. 403-404.
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Welk huistype hiermee precies door hem werd bedoeld was echter niemand geheel
duidelijk. Gallée, die uitgebreid melding maakte van Dijkema's beschrijving en deze
grotendeels in eigen woorden weergaf, meende bijvoorbeeld dat het hier zou kunnen
zijn gegaan om een afwijkende vorm van de gewone Friese schuur, maar gaf daarbij
toe niet geheel uit de beschrijving wijs te kunnen worden: ‘..Over 't geheel is de
voorstelling van hetgeen vroeger bestaan zou hebben niet zeer duidelijk. Wellicht is
er meer uiterlijk dan wezenlijk verschil geweest met de tegenwoordige en stelde hij
tegenover het kortere vierkant der Friezen de langere schuur met de bijschuur, hoewel
in beide het hoofdbeginsel hetzelfde is..’30). En ook anderen, die zich in het begin van
deze eeuw met deze kwestie bezig hielden, kwamen er niet uit, waaronder de
Groningse jurist en amateur-historicus Frima, die in 1916 in het tijdschrift Groningen
tevergeefs de vraag stelde of er ook iemand was die hem inlichtingen kon verschaffen
over deze geheimzinnige oude bouwvorm.
Ook Uilkema, die zich gedurende zijn landelijke onderzoek steeds uitgebreid verdiepte
in het werk van Gallée, moet via deze weg dus van Dijkema's beschrijving en van
het bestaan van een ouder type hebben geweten. Daarnaast was het oude Groningse
huis veelvuldig te zien op de door hem in het Rijksarchief zo enthousiast bestudeerde
oude landmeterskaarten en zelfs op enkele door hem zelf gefotografeerde gedeelten
daarvan. In eerste instantie lijkt het dan ook onbegrijpelijk dat Uilkema, die zelf zo
uitgebreid studie had gemaakt van het oude Friese woonstalhuistype, hierdoor
blijkbaar toch geen lichtje opging. Vooral Dijkema's beschrijving van het achterhuis
met de dubbelrijïge koestal en de staldeur in de achtergevel was vrijwel identiek aan
de situatie die door hem zelf in zijn ‘Oud-Friesche greidboerderij’ was aangetroffen.
Wat maakte dan dat hij hier desondanks niet de oplossing heeft kunnen geven? Het
antwoord moet ongetwijfeld luiden dat hij hier werd gehinderd door dezelfde blinde
vlek die ook zijn voortgezette Friese onderzoek zoveel jaren blokkeerde, namelijk
het eenmaal door hem ingenomen uitgangspunt dat het Friese huis van oudsher twee
strikt gescheiden typen zou hebben gekend, de veeteeltboerderij en de bouwboerderij.
Het woonstalhuistype zou volgens deze visie uitsluitend zijn voorgekomen bij het
veeteeltbedrijf, terwijl de herkomst van de akkerbouwboerderij in een geheel andere
richting moest gezocht, namelijk in een boerderijvorm met aangebouwde
landbouwschuur, waarin vanouds zowel vee als oogst werd geborgen. Hoe deze
laatste vorm er precies had uitgezien was Uilkema echter nog niet duidelijk, wat tot
gevolg had dat het Friese onderzoek jarenlang geheel werd beheerst door een
vruchteloze speurtocht naar het geheimzinnige type van de ‘oude bouwboerderij’.
Het in zoveel opzichten met Friesland verwante Groningen moet door de daar in zijn
tijd overheersende gerichtheid op de akkerbouw door Uilkema automatisch zijn
gerekend tot het gebied waar de herkomst van de boerderijen in de richting van de
bouwboerderij moest worden gezocht. Het verloop van het Friese onderzoek laat
overtuigend zien hoe blind deze vooringenomen mening Uilkema maakte voor een
waarheid die hem letterlijk onder handbereik lag. Vanuit dit standpunt bezien is het
niet zo verwonderlijk dat hij met Dijkema's beschrijving, die zo weinig overeenkwam
met het fictieve beeld van de oude bouwboerderij dat hij voor ogen had, niets kon
doen.
30) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 29.
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Detail van Groningse landmeterskaart met afbeeldingen van het oud-Groningse huistype met vrijstaande
oogstschuur (huizen nrs. 55-58) (Algemeen Rijksarchief Den Haag, kaart nr. 3083)

Tot in 1928, toen zijn werk in Groningen al geruime tijd was afgelopen, zocht
Uilkema nog even vruchteloos als hardnekkig naar zijn oude bouwboerderij. Toen
vond echter geheel onverwachts een gebeurtenis plaats die zijn onderzoek in de
noordelijke provincies geruime tijd volledig stil zou leggen31). Een andere Friese
onderzoeker slaagde er in met een overvloed aan bewijsmateriaal de theorie van het
bestaan van de oude bouwboerderij voorgoed omver te werpen; de langgezochte
vorm bleek niets anders te zijn dan het door Uilkema zelf zo uitvoerig beschreven
woonstalhuistype. Hoewel met deze wetenschap, die

31) Zie voor een uitgebreidere toelichting op deze kwestie ook hoofdstuk 7.1, over het verloop
van het onderzoek in Friesland.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

353
ook door Uilkema al snel werd aanvaard, de verklaring van de oude Groningse vorm
nog slechts een kwestie van tijd zou moeten zijn geweest, werd dit deel van het
onderzoek hierdoor in de praktijk juist volledig afgesloten. Uilkema, die het niet kon
verkroppen dat hij hier niet zelf de oplossing had gevonden, brak ieder onderzoek
naar de ontwikkeling van het akkerbouwbedrijf in de kustprovincies abrupt af en
concentreerde zich in de daaropvolgende jaren in dit gebied volledig op de
ontwikkelingen bij het veeteeltbedrijf. Zo kon hij het voor hem uiterst pijnlijke
onderwerp van de bouwboerderij omzeilen zonder in deze kwestie zijn ongelijk te
moeten bekennen. Voor Groningen, dat in het begin van deze eeuw reeds grotendeels
uit akkerbouwgebied bestond, had dit echter tot gevolg dat daarmee vrijwel het gehele
verhaal over de voorgeschiedenis van de daar voorkomende boerderijvormen wegviel.
Hier konden door Uilkema zonder gezichtsverlies in eigen ogen alleen nog de daar
thans voorkomende vormen eenvoudigweg worden beschreven, zonder een poging
haar ontwikkeling en voorvormen te verklaren.
Het taboe dat voor Uilkema rustte op het woonstalhuistype als voorganger van de
grote Friese akkerbouwboerderijen maakt het, als gezegd, uiterst onaannemelijk dat
hij van plan zou zijn geweest in zijn tekst nader in te gaan op het door Dijkema
beschreven oude Groningse type. Vermoedelijk zou hij in verband met het noordelijke
akkerbouwbedrijf het liefst nooit meer zijn herinnerd aan welk voortype dan ook.
Het moet hem dan ook onaangenaam hebben getroffen toen zijn aandacht in 1932
(toen het onderzoek als geheel toch al in een zeer problematische fase was beland)
ongevraagd weer op dit pijnlijke punt werd gericht. Het betrof hier een persoonlijk
schrijven van de eerder genoemde amateurhistoricus Frima32), die in 1916 al eens de
aandacht had gevestigd op Dijkema's beschrijving en wiens interesse in dit onderwerp
in de tussenliggende jaren blijkbaar niet was verminderd. Hij wendde zich nu tot
Uilkema met de vraag of deze hem op de hoogte wilde stellen van zijn eventuele
resultaten met betrekking tot het onderzoek van het oude Groningse huistype. Aan
zijn uiteenzetting voegde hij, Uilkema zonder het te weten zout in de wonden
strooiend, de vraag toe of dit soms hetzelfde type kon zijn geweest als het eerder
door hem beschreven oude Friese huistype. Het feit dat zijn schrijven enkele licht
als denigrerend op te vatten zinswendingen bevatte (‘..uw in den aanhef genoemd
werkje..’) zal zijn zaak zeker geen goed hebben gedaan. Ook zonder dat is het echter
zeer de vraag of hij hier aan het juiste adres was. Uilkema antwoordde hem met een
tweeregelig bedankje waarin op geen van de gestelde vragen werd ingegaan. Ook
een hernieuwde poging van de kant van Frima om Uilkema in het onderwerp te
interesseren mocht niet baten, waarop hij in een boze brief zijn epistels terugeiste en
deze - zonder verder commentaar - ook kreeg. Dat Uilkema aan deze brieven echter
toch meer belang hechtte dan hij de arme heer Frima wilde toegeven, blijkt voldoende
uit het feit dat hij diens brieven alvorens deze terug te zenden nauwkeurig overtypte
en deze samen met een kopie van de antwoorden bewaarde. De kwestie van de
Groninger schuur werd door hem nòch bij deze gelegenheid, nòch later ooit ergens
aangeroerd.

32) J. Frima aan Uilkema, d.d. 26-3-1932, alsmede een vervolg hierop van dezelfde datum.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN GRONINGEN
KU-130 Ter Wisch
KU-131 Ter Wisch
KU-274 Vriescheloo
KU-275 Blijham
KU-276 Bellingwolde
KU-281 Blijham
KU-294 Grijpskerk
KU-336 Opende
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7.5 Drenthe

Voorbeeld van eenvoudige hallehuisboerderij te Orvelte (Dr.)

De boerderijen in het midden en oosten van ons land, in de provincies Drenthe,
Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en aangrenzende gebieden, worden
tegenwoordig algemeen gerekend tot de zogenaamde hallehuisgroep. In tegenstelling
tot de in de vorige hoofdstukken behandelde boerderijen van de Friese huisgroep,
die in rechte lijn zijn terug te voeren op een prehistorische woonstalhuisvorm, kent
het vermoedelijk pas in de middeleeuwen ontwikkelde halletype vanaf het begin een
combinatie van woon-, stal- en tasfuncties onder één dak. In zijn meest zuivere vorm
wordt het hallehuis gekenmerkt door een driebeukige opzet met ankerbalkgebinten
en een indeling met brede open werkvloer in de middenbeuk (‘middenlangsdeel’)
en de deeldeuren in het midden van de achtergevel. De open middenbeuk deed dienst
als dorsvloer en de oogst-opslag vond plaats op de gebintbalken daarboven. In de
zijbeuken aan weerszijden van de deel bevonden zich de stalllen, waarin het vee met
de koppen naar de deel stond toegekeerd. Op de zandgronden in het midden en oosten
van het land kwamen nog tot in het begin van deze eeuw algemeen diepe potstallen
voor. Deze waren noodzakelijk voor de produktie van een zo groot mogelijke
hoeveelheid mest ten behoeve van de akkerbouw; men vond hier overwegend het
gemengde bedrijf. De driebeukige opzet is bij de zuivere hallehuisvorm ook in het
woongedeelte nog terug te vinden. De middenbeuk bevat de dagelijkse woonruimte
met de stookplaats; in de zijbeuken liggen berg-, slaap- en werkruimten. Woon- en
bedrijfsgedeelte moeten zich bij dit huistype oorspronkelijk veelal in één ongedeelde
ruimte hebben bevonden, maar werden, behalve in het oosten van het land, vrijwel
overal in een vroeg stadium van elkaar gescheiden. In zijn eenvoudigste
verschijningsvorm, zoals deze in het oosten van het land nog voorkomt, heeft het
hallehuis een enkelvoudige, rechthoekige grondvorm met zadeldak en lage zijgevels;
meer naar het westen toe vindt men overwegend vormen met schilddak of wolfeind.

Bedrijfsgedeelte van boerderij te Zweeloo (Dr.). Potstal in zijbeuk, het vee met de koppen naar de
middendeel (Foto: Min. van Landbouw)

Het hallehuis werd in de loop der tijd in de verschillende delen van het land
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Voorbeeld van driebeukige hallehuisopzet met ankerbalkgebinten en zoldertas (Opmeting KU-113,
van boerderij te Kerspel-Goor, Ov.)

overal aangepast aan de specifieke omstandigheden, behoeften en mogelijkheden,
waardoor veel variaties op het basistype ontstonden. Meestal bleef daarbij de
uitgangsvorm als zodanig nog goed herkenbaar. In sommige gebieden gingen echter
bij het veranderingsproces bepaalde essentiële kenmerken verloren, zoals de
driebeukigheid van het woongedeelte, de open middenlangsdeel, de
ankerbalkconstructie of het zoldertasprincipe. Elders werd de enkelvoudige grondvorm
gewijzigd door uitbreidingen aan het woon- of bedrijfsgedeelte of door aanbouw van
een schuur. Dat ook dergelijke sterk afwijkende vormen desondanks te herleiden
zouden zijn tot het gewone hallehuis, ofwel tot zoals men dat indertijd noemde ‘de
Saksische boerderij’, was in het begin van deze eeuw niet algemeen bekend. Zo werd
de T- of krukhuisboerderij met zijn in dwarsrichting uitgebouwd woongedeelte over
het algemeen beschouwd als een combinatie van een in opzet vrijstaand woonhuis
met een Saksisch bedrijfsgedeelte1). Het in verscheidene delen van het land, waaronder
het Gooi, noordwest-Overijssel en Drenthe voorkomende boerderijtype met deeldeuren
in de zijgevel en grondtasruimte op de middenbeuk werd door verscheidene
onderzoekers in verband gebracht met Friese invloed of met het langgeveltype en
was door Gallée zelfs in een afzonderlijke huisgroep ondergebracht: het ‘gemengd
Friesch- of Zuiderzeetype’2). Uilkema's onderzoek zou op verscheidene van deze
kwesties meer licht werpen. Het feit dat zijn bevindingen ongepubliceerd bleven
heeft helaas tot gevolg gehad dat op zijn ideeën niet kon worden voortgebouwd. Na
hem zouden andere auteurs echter zelfstandig op verscheidene punten tot dezelfde
conclusies komen.
In de provincie Drenthe komen verschillende vormen van het hellehuis voor.
Allereerst vindt men hier het oorspronkelijke type met middenlangsdeel, deeldeuren
in het midden van de achtergevel en oogstopslag op de balken boven

1) Zie voor deze kwestie verder hoofdstuk 7.7.
2) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 39-43.
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de deel. Hierbij komen zowel vrijstaande als aangebouwde hooischuren voor,

Boerderij met middenlangsdeel te Eext: deeldeuren in het midden van de achtergevel (Foto: H.J. van
Houten)

welke laatste meestal opzij van de deeldeuren aan de achtergevel aansluiten. Daarnaast
vindt men in Drenthe ook boerderijen met dwarsdeel, deeldeuren in de zijgevel en
oogstopslag op de vloer van de middenbeuk. Zowel bij het middenlangs- als bij het
dwarsdeeltype bestaat de constructie algemeen uit ankerbalkgebinten; in het noorden
van de provincie komt echter ook de Friese dekbalkconstructie voor. Ook in het
woongedeelte van de boerderij treft men allerlei variaties aan. Hoewel de oudste,
onverdeelde vorm van het hallehuis, het los hoes, hier evenals in Twente en de
Achterhoek nog lang in gebruik moet zijn geweest, was daarvan in Drenthe in het
begin van deze eeuw voor zover bekend geen enkel voorbeeld meer bewaard gebleven.
Wel vindt men hier boerderijen waarbij ook in het woongedeelte de oude driebeukige
opzet met de lage zijgevels nog intact is gebleven en waar zowel ramen als voordeur
zich in de kopgevel bevinden. In veel gevallen is het woongedeelte echter met een
tweede travee uitgebreid, waarbij men zich door het weglaten van één van de
zijbeuken een hoge zijgevel verschafte, waarin deuren en ramen voor de beide
vertrekken konden worden aangebracht. De plattegrond van het woongedeelte vertoont
dan een vierdeling. Bij de meest recente vormen zijn de balken in het voorhuis
opgelegd in de muren en zijn beide zijgevels hoog.

Boerderij te Spier, met middenlangsdeel en aangebouwde hooischuur

Het verloop van het onderzoek
Al ruim voor het begin van zijn landelijke onderzoeksopdracht, in 1917, kwam
Uilkema voor het eerst in aanraking met Drenthe en wel met het aan Friesland
grenzende, uiterste noordwesten van de provincie. De boerderijen die hij hier aantrof
vormden in eerste instantie echter nog geen doel op zichzelf. Ze waren voor Uilkema
hoofdzakelijk interessant vanwege hun (oppervlakkige) overeenkomst met een
huistype dat hij elders had bestudeerd, namelijk de Amelandse boerderij. Eerder in
datzelfde jaar hadden Uilkema en Van Blom, zoals ook al ter sprake kwam in onder
meer het hoofdstuk over de Waddeneilanden, veel tijd besteed aan het daar
voorkomende boerderijtype met dwarsdeel en deeldeuren in de zijgevel. Wat hem
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daarbij vooral bezig hield was de vraag of deze boerderijvorm nu gerekend moest
worden tot het Friese of tot het ‘Saksische’ type. Deze discussie werd nog ééns zo
actueel toen Uilkema tijdens een fietstocht in zuidoost-Friesland en het noorden van
Drenthe boerderijen ontdekte die hem sprekend deden denken aan wat hij op Ameland
had gezien: lage, langgerekte gebouwen met doorlopende noklijn en deeldeuren in
de zijgevel! De eerste exemplaren van dit type werden min of meer bij toeval ontdekt,
zoals uitgebreid beschreven staat in een brief aan Van Blom: ‘..En nu mijn tocht
Drachten - Appelscha: Deze is niet doorgegaan! Slecht weer noodzaakte mij tot
Steenwijk te sporen en van daar het doel Appelscha te bereiken. Toen mijn werk daar
was afgeloopen, wilde ik trachten Drachten per fiets te bereiken, doch dit ging niet
meer, omdat er laat in de avond geen tram vandaar loopt naar Leeuwarden. Ik moest
dus via Assen - Groningen retourneeren en heb dus feitelijk gefietst van Steenwijk
naar Assen. Deze tocht moet worden herhaald, door ons tezamen als 't eenigszins
mogelijk is. Want de huizen die ik gezien heb zijn prachtexemplaren. Ik waande me
verplaatst in de 15e, 16e, 17e, 18e eeuw!!..’3).

Boerderij met dwarsdeel te Zuidvelde: deeldeuren in de zijgevel

Wat Uilkema bij deze boerderijen het meest had getroffen was de plaats van de
deeldeuren in de zijgevel, iets dat hij in dit vroege stadium van zijn onderzoek nog
alleen op Ameland was tegengekomen: ‘..naar mijn zeer sterke indruk - zijn het
dezelfde als die op Ameland, maar grooter en de schuur niet met rechten achtergevel.
(...) Steeds was de hoofdingang in de lengtezijde der schuur, soms zelfs twee
hoofdingangen (zie de plaatjes die ik insluit). (...) Mijn indruk is positief evenals op
Ameland: de mendeur behoort bij het huistype dat ik zag omtrent Doldersum en
omstreeken, in de zijde der schuur te zijn, niet in de achter-

3) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-7-1917.
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gevel. (...) Verder moeten we het Saksische huis met eigen oogen zien..’4).
Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk op Van Blom en al spoedig werd een
concreet reisplan opgesteld voor een gezamenlijke excursie naar Drenthe, om de
nieuwe vondsten aan een nadere inspectie te onderwerpen.
Het geplande bezoek vond plaats in het voorjaar van 1918 en bij die gelegenheid

Boerderij met dwarsdeel te Doldersum (KU-25)

werden twee opmetingen verricht in het plaatsje Doldersum, in het noordwesten van
de provincie5). In het interieur van deze boerderijen maakte Uilkema voor het eerst
kennis met enkele karakteristieke aspecten van het Saksische-of halletype, zoals de
gebintconstructie met verlaagde gebintbalk, het zoldertasprincipe, de potstal en de
stalindeling waarbij het vee met de koppen naar de middenbeuk staat opgesteld. Zijn
ervaring met al deze kenmerken zou nog geruime tijd beperkt blijven tot deze eerste
twee voorbeelden en de naam Doldersum werd daardoor in de eerste jaren van het
onderzoek synoniem met alles wat niet Fries was. De vergelijking tussen het
‘Doldersumse’ en ‘Amelandse’ type zou lange tijd de correspondentie tussen Uilkema
en Van Blom geheel beheersen: ‘..Lang en herhaaldelijk heb ik nagedacht over de
onverklaarbare combinatie van verschil en overeenkomst tusschen Ameland en
Doldersum. Maar ik kom weinig of niets verder. (...) De uiterlijke overeenkomst is,
behalve het uilebord, vrijwel volmaakt; zelfs het feit dat Doldersum twee zijingangen
bezit, doet hiervan niet het geringste af. Een groot huis met één zijingang is
ondoelmatig, als er geen schuurreed6) is. En deze laatste is in het Doldersumsche
huis onmogelijk vanwege den bouw. “De hoogte is toch toereikend”, zult U zeggen.
Echter is de hoek in de nok te klein, waardoor de buitenstijlruimte te smal wordt.
(...) Ik schrijf dit, omdat ik hoorde, dat U te Doldersum aan Harm Veen vroeg of er
in zijn schuur geen ruimte was voor een schuurreed. Ik zou U antwoorden, want hij
begreep U niet, doch ik vergat het onder 't opmeten weer..’7).
De Doldersumse boerderij bevatte als gezegd ook het allereerste voorbeeld van
een gebintconstructie met verlaagde gebintbalk (ankerbalk- of tussenbalkgebint) dat
Uilkema bij zijn boerderij-onderzoek tegenkwam. Eerder was hij alleen bekend
geweest met het in de noordelijke provincies algemeen voorkomende

4)
5)
6)
7)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-7-1917.
Deze opmetingen zijn bewaard gebleven onder de nummers KU-24 en KU-25.
Zijlangsdeel, buiten de tasvakken om, zoals bij de Friese boerderijen.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1918.
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Veldwerkschets van gebintconstructie in boerderij te Doldersum (KU-25)

dekbalktype, waarbij de gebintbalk op de kop van de stijlen rust. Bij het beschrijven
van de hier aangetroffen nieuwe constructie kwam hij tot een aantal opmerkelijke
gedachten over de mogelijke aanleiding voor het ontstaan van dit type: ‘..Te
Doldersum heeft men de hoofdbalk laten zakken, omdat men daar het graan op de
slieten stapelt8). Toen namelijk de gebinten in het Doldersumsche huis hooger werden,
verhoogde zich ook het dorschhuis9). Vanzelf kwam men dus tot de huidige, meer
economische constructie, waarbij het dorschhuis voldoende hoogte hield voor den
arbeid, waarbij het omhoog brengen der schooven niet méér werd bemoeilijkt dan
in het kleinere oorspronkelijke huis (waar de hoofdbalk nog op de stijlen lag - als
in Friesland, op Ameland). En kreeg een constructie, die meer ruimte schiep waar
men die eischte, of waar men die alleen kon vinden, wat zal ik zeggen. (...) In elk
geval een constructie die meer ruimte schiep boven de gebinten. (...) U ziet, de
methode van graanopstapeling is primair, het gewijzigde gebint secundair..’10). Het
is vooral opmerkelijk hoe Uilkema hier probeerde de ontwikkeling van de constructie
volledig te verklaren uit de eisen van het landbouwbedrijf. Hij was daarmee
vermoedelijk de eerste die op deze wijze een rechtstreeks verband legde tussen het
ontstaan van het gebinttype met verlaagde gebintbalk en het principe van de
oogstopslag op zolder, een gedachte die later ook bij Hekker11) zou postvatten.

8) Voor Uilkema was de Friese wijze van oogstopslag in de tasvakken op de grond de normale
manier om de oogst op te slaan.
9) Uilkema gebruikt als Fries de term “dorshuis” aanvankelijk voor iedere plaats binnenshuis
waar kon worden gedorst, in dit geval de dwarsdeel.
10) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1918.
11) HEKKER, De ontwikkeling (1957); p. 213-214.
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Kort na de eerste tochten in Drenthe, in de zomer van 1918, ontstond ook het plan
voor een landelijk boerderij-onderzoek. De voorbereidingen hiertoe namen geruime
tijd alle aandacht en tijd in beslag, tot in 1920 de benodigde middelen waren
bijeengebracht en het onderzoek officieel van start kon gaan. Bij het bepalen van de
te volgen onderzoeksstrategie werd uiteindelijk besloten om in principe te beginnen
met de provincie Drenthe. Dit had echter niet zozeer te maken met de daar aanwezige
boerderijvormen als wel met het feit dat de voornaamste particuliere contribuant aan
het project bezittingen had in deze provincie en daarom bijzondere interesse had
getoond in dit deel van het onderzoek12). Een overzicht van de opmetingen uit het
eerste werkjaar laat zien dat binnen het landelijke kader de nadruk aanvankelijk
inderdaad sterk op Drenthe moet hebben gelegen. Meer dan een derde van de in 1920
vervaardigde opmetingen was uit deze provincie afkomstig.

Boerderij te Nuil (KU-15)

Om die eerste opmeetobjecten te vinden had Uilkema in de nazomer van 1920
met zijn motor een paar weken achtereen de hele provincie doorkruist. Aangezien
op de arme zandgronden in de voorgaande decennia veel minder was veranderd dan
in zijn eigen, veel welvarender Friesland, ontdekte hij hier al vrijwel direct allerlei
interessante, in zijn eigen provincie inmiddels verdwenen oude kenmerken: ‘..In
Drente vond ik nog de overblijfsels van het “weeg” (daar “wand” geheten) waaruit
alle wanden (ook de scheidswanden dus) oorspronkelijk waren vervaardigd..’13).
Inmiddels was ook Overijssel in studie genomen, waar zo mogelijk nog meer ouds
bewaard was gebleven. Dat er een nauwe verwantschap moest bestaan tussen deze
beide gebieden was Uilkema al snel duidelijk en gaf aanleiding tot de nodige theorieën
in de briefwisseling met Van Blom: ‘..Op 8 Sept. schreef U o.a. dat U den indruk
krijgt, dat een groot deel van ons land eenzelfde huistype vertoont - de door U
genoemde streken dan uitgezinderd. Inderdaad is een dergelijke gedachte reeds
herhaaldelijk bij mij opgekomen. Het Drentsche huis met zijn scheiding tusschen
woonruimte en deel stamt bijv. zeker af van het “losse” huis dat in Twente nog
onvervalscht voorkomt..’14).
De eerste documentaties na die uit Doldersum werden verricht in het zuiden

12) De familie Kröller-Müller had door een grote schenking in één keer het nog ontbrekende
bedrag voor het onderzoek aangevuld. Zij bezat in Drenthe onder meer de grote, zeer moderne,
door Berlage ontworpen boerderij ‘De Schipborg’.
13) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-9-1920. Met ‘weeg’ wordt gedoeld op een wandinvulling
van (beleemd) vlechtwerk.
14) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-9-1920.
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Nieuwgebouwde plaggenhut te Ruinen (KU-16)

van de provincie, in de omgeving van Ruinen, Ruinerwold, Dalen, Beilen, Havelte,
Coevorden en Schoonebeek, waar Uilkema in de loop van 1920 twaalf opmetingen
maakte. Onder de opgemeten objecten bevonden zich verscheidene zeer fraaie en
interessante oude exemplaren. In Nuil werd bijvoorbeeld een boerderij uit 1750
bestudeerd (KU-15), waar ten tijde van de opmeting nog een open vuur werd gestookt.
Dit laatste was ook het geval bij een boerderij uit Ansen uit 1811 (KU-18) en hier
werd bovendien een vrijstaande één beukige hooischuur gedocumenteerd, die vrijwel
geheel uit hout was opgebouwd; alleen ter plaatse van het aangebouwde schapehok
was een bakstenen grondmuur aangebracht. In Haakswold werd bij een monumentale
boerderij uit 1786 eenzelfde type schuur opgemeten met een grondmuur van veldkeien
(KU-19). Hier trof Uilkema ook een oude wijze van nokbeëindiging aan; in plaats
van het later algemeen gebruikelijke uilebord had men het dakstro aan het einde van
de nok tot een tuiltje bijeengebonden. In verschillende van de opgemeten boerderijen
trof Uilkema ook de oude diepe potstal nog volop in gebruik aan; bij andere was
deze nog pas kort tevoren veranderd in de meer hygiënische grupstalvorm. Deze
modernisering stond enerzijds in verband met de sedert de introductie van
kunstmeststoffen sterk verminderde afhankelijkheid van stalmest; anderzijds speelde
hierbij ook het toenemende belang van de zuivelproduktie een belangrijke rol. Behalve
aan grote, welvarende boerderijen werd door Uilkema ook aandacht besteed aan
kleinere gebouwen. Zo documenteerde hij onder meer een gloednieuwe plaggenhut
(KU-16) met scheidingswanden van beleemd vlechtwerk en een interessante,
primitieve constructie.

Plattegrond en doorsnede van plaggenhut KU-16 te Ruinen (schaal 1:200)
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In totaal betroffen vier van de in 1920 gemaakte opmetingen het boerderijtype met
dwarsdeel en deeldeuren in de zijgevel15). Vijf andere hadden een open
middenlangsdeel, deeldeuren in de achtergevel en een vrijstaande hooischuur16); één
exemplaar had een aangebouwde hooischuur17). Blijkbaar had de plaats van de
deeldeuren bij het onderzoek de volle aandacht gekregen, zoals uit de
voorgeschiedenis ook wel te verwachten was geweest. De praktijk bleek op dit punt
echter behoorlijk af te wijken van de eerder gevormde theorieën. Aan Van Blom liet
Uilkema halverwege het onderzoek enigszins verbouwereerd weten: ‘..Ik ben nu
bezig met een gedeelte van midden-Drente. Merkwaardig dat in Drente de
midden-achteringang ouder is dan de zijingang. Deze is dan in de vorige eeuw weer
opgedoken. Ik zeg weer omdat ik het er toch voor houd dat oorspronkelijk Drente
de zijingang der schuur zal hebben gekend. We moeten maar eens zien hoe de vork
in de steel zal blijken te zitten..’18). Het zou echter nog verscheidene jaren duren
voordat deze kwestie tot zijn volle tevredenheid was opgelost.
Enkele weken na de bovengeciteerde brief werd bovendien een spectaculaire nieuwe
vondst gedaan, die al het andere tijdelijk naar de achtergrond verdreef: ‘..Iets hóógst
merkwaardigs vond ik den vorigen week (...) in de omstreken van Nieuw-Schoonebeek,
namelijk de “boe”, een huisvorm die merkwaardig overeenkomt met de Oud-Friesche
greidboerderij! Dit type komt tot ver in Duitschland voor. Ik schrijf U nader over
dit gebouw..’19).

Wilms' boo te Schoonebeek (KU-34), op de voorgrond de heer Wilms, eigenaar van de boo

Deze ‘boe’ of ‘boo’20) was een in Nederland alleen nog in de omgeving van
Schoonebeek voorkomend en ook dáár in het begin van deze eeuw al zeldzaam
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Opmetingen KU-17, KU-21, KU-22 en KU-23.
Opmetingen KU-15, KU-18, KU-19, KU-35 en KU-36.
Opmeting KU-20.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-9-1920.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 15-9-1920.
Over de etymologische aspecten van dit woord hebben zich al verscheidene onderzoekers
gebogen. Hierop nader in te gaan zou buiten het bestek van deze studie voeren. Wel dient
erop te worden gewezen dat Uilkema een fonetische spelling hanteerde. Volgens
LANDWEER, De boo-en te Schoonebeek (1915), p. 137-156, luidde de officiële spelling
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geworden type gebouw, dat werd gebruikt voor een primitieve vorm van veehouderij.
Het lage en drassige veengebied rondom Schoonebeek was in oor-

‘boo’, waarbij hij echter als noot toevoegde: ‘..In Schoonebeeker dialect is de uitspraak
“boe”, waarbij de oe-klank eenigszins gerekt en niet scherp wordt uitgesproken..’.
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sprong niet geschikt voor permanente bewoning. Men liet daarom vanuit de elders
op hogere grond gelegen boerderijen een groot deel van het jaar hier het jongvee
weiden onder de hoede van een koeherder. Herder en vee werden ondergebracht in
de boo, een eenvoudig laag gebouw met alleen de meest essentiële woon- en
stalruimte. In het begin van deze eeuw was deze wijze van bedrijfsvoering echter al
achterhaald en waren er in Nederland nog slechts twee voorbeelden van een dergelijk
gebouw over, die beide in de buurt van Schoonebeek lagen. Het door Uilkema
ontdekte gebouw was de Wilms' boo, die door hem werd opgemeten onder nummer
KU-34; enkele jaren later zou ook nog het tweede overgebleven exemplaar, de
Hekmans boo, door hem in een tekening worden vastgelegd.

Plattegrond en staldoorsnede van de Wilms' boo (schaal 1:200)

Door zijn simpele indeling en constructie die uiterst eenvoudig, zo niet ronduit
primitief was te noemen werkte de boo bij allen die dit gebouw onderzochten sterk
op de verbeelding. Bij het zien van dit lage bouwsel met zijn wanden van hout, stro
en leem, vrijwel zonder vensters en met maar één toegang voor mens en dier, met
een provisorische afscheiding tussen woon- en stalruimte en een stookplaats zonder
rookafvoer, kon men zich maar al te gemakkelijk laten gaan in fantasiën over de
oertypen waaruit de huidige boerderijen zouden kunnen zijn voortgekomen.
Verscheidene auteurs hebben zich dan ook in de loop der tijd met de boo
beziggehouden, waarvan enkele al vóór Uilkema. De meeste oudere geschriften
betroffen echter alleen een vermelding van het bestaan van dit type21) of legden na
een korte beschrijving van het gebouw de nadruk volledig op de functionele en
volkskundige aspecten22). Pas vele jaren later zou de boo ook vanuit bouwhistorisch
21) BERGSMA, Drentsch Woordenboek (1906); Van der AA, Aardrijkskundig Woordenboek
(1847); Dl. X, p. 252.
22) LANDWEER, De boo-en te Schoonebeek (1915).
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oogpunt worden onderzocht en verschenen er theorieën over de herkomst van dit
huistype en haar verwantschap met andere vormen23). Van de meer bouwkundig
georiënteerde onderzoekers was Uilkema de eerste die zich intensief met het
verschijnsel boo heeft beziggehouden.

Stalinterieur van de Wilms' boo, met de primitieve afscheidingen tussen de standplaatsen van het vee.
Ook de draagconstructie met ankerbalkgebinten is op de foto duidelijk zichtbaar
(Foto: NOM, Arnhem)

Niet alleen haar zeldzaamheid en haar primitieve uiterlijk, constructie en
gebruikswijze maakten de boo zo interessant, maar bovenal was het de indeling van
de stalruimte die bijdroeg tot het filosoferen over de herkomst van deze huisvorm.
Hoewel gesitueerd midden in het hallehuisgebied, waar het vee traditioneel overal
met de koppen naar het midden van het gebouw stond toe-

23) Op de latere visies op dit huistype wordt aan het einde van dit hoofdstuk nader ingegaan.
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gekeerd, had deze stal een indeling die nog het meest deed denken aan die van het
oude Friese woonstalhuis24). De boo bevatte twee rijen vee aan weerszijden van een
smalle gang, twee aan twee tussen schotten opgesteld met de koppen naar de
buitenmuur. Het feit dat de boo uitsluitend woon- en stalruimte bevatte en de
hooiberging buitenshuis had (in een afzonderlijke hooischuur, de ‘boo-schuur’)
maakte de overeenkomst tussen beide huistypen alleen nog maar groter. Dat dit alles
een diepe indruk maakte op Uilkema, die zich min of meer kon beschouwen als de
‘ontdekker’ van het oude Friese woonstalhuis, spreekt vanzelf:
‘..De “boe” is, ik merk dat U er ook zoo over oordeelt, een hoogst merkwaardige
huisvorm. De verbluffende gelijkenis met de Oud-friesche greidboerderij wekt een
sterk vermoeden dat ook de benamingen “boe”, “bûshus” en “búthus” verwant
zijn25). In de boe zijn de koeien opgesteld als in het oude greidboershuis, in twee rijen
dus, met de koppen naar buiten, een open pad tusschen beide zijden en - bij tweeën.
De scheiding bestaat uit primitieve schotten, maar de afzonderlijke standplaatsen
zijn goed gescheiden. De opstelling bij tweeën, ook bij de omgekeerde opstelling,
kent men in Drente niet, in Overijssel evenmin. Aan het einde van de stal bevindt
zich een mestdeur, d.w.z. een deur, waardoor de mest naar buiten wordt gebracht.
De koeien gaan echter, - dit is opmerkelijk -, nooit door deze deur naar binnen. De
eigenaar vertelde me dit als iets bijzonders. Hij wilde daarmee te kennen geven, dat
deze deur niet dezelfde is als de groote schuurdeur, die zich in Drentsche huizen
geregeld in het midden der achtergevel bevindt. De toegangsdeur der boe zit dus ter
zijde en wel dicht bij het woninggedeelte. Herinnert U zich dat ik steeds volhield bij onze gesprekken -, dat de zijingang van de oude greidboerderij, waardoor het
hooi binnengebracht wordt, de eigenlijke ingang is, dezelfde als de groote zijingang
van het Amelandsche huis? (...) De “boe” wordt alleen bewoond door vee met slechts
één man als verzorger daarvan, nl. de “boeheer” (= boeherder). Deze man is zoon,
knecht of arbeider van den boer, wien het vee toebehoort en die op eenigen afstand
woont. Winter of zomer wordt het vee naar heide of weide gedreven, om daar te
grazen. Veehouderij in zeer primitieven vorm dus. Melkvee staat niet in de “boe”,
alleen jong of nietdrachtig vee. (...) Ik veronderstel dat “boe's” ook in het drassige
Holland bestaan hebben, waar de woningen dan stonden op den hongeren geest- en
duingronden, en de boeren het vee lieten grazen en het hooi wonnen in de lage
weidestreken, en dus ook de “boe's daar plaatsten. (...) Nog is het goed, dat ik erbij
vermeld, dat naast de boe in de Schoonebeeker omgeving steeds een hooischuur staat
met zijingang. Dit is weer een punt van gedeeltelijke overeenkomst met de oude
greidboerderij. De grootste afwijking daarvan is echter de gebintenconstructie. Deze
is Drentsch of Saksisch, wat U maar wilt26) en de aflegering buiten de stijlen heeft
de boe niet. Zoodat, ondanks al het voorafgaande, de boe in Z.O.-Drente nog niet
verwant behoeft te zijn aan de Oud-Fr. Greidboerderij. Deze laatste opmerking had
U zeker niet verwacht, maar ik mocht ze niet achter wege houden. Als ik maar eerst
weet, wat voor huis er in Duitschland uit de boe gegroeid is, nadat ze bewoond is
geworden, dan komen we weer op vasten bodem. (...) De volgende week, tusschen
24) Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit huistype hoofdstuk 7.1.
25) Zie voor een discussie over de termen bûshus en bûthus UILKEMA, Het Friesche boerenhuis
(1916), p. 83-84 en als reactie daarop: Van der MOLEN, Oanteikeningen oer it Fryske
boerehûs (1937), p. 186-188 en POSTMA, Binhús en bûthús (1937), p. 238-239.
26) Het bijgevoegde schetsje in de kantlijn liet hier een ankerbalkgebint zien.
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28 Sept. en 2 Nov. ga ik opnieuw naar Schoonebeek, en zoo mogelijk Duitschland
in, om die boo. Deze week ga ik naar midden-Drente om een aantal plattegronden
te teekenen..’27).
Hoewel ook het overige onderzoek in Drenthe dus gewoon doorgang vond zou nog
geruime tijd de meeste aandacht uitgaan naar de boo. Zo werden hier nog enkele
foto's gemaakt, zowel van de boo in situ als van kadastrale kaarten in het gemeentehuis
van Schoonebeek, de omgeving van de boo werd bestudeerd en de opmetingstekening
van dit gebouw werd met voorrang uit-

27) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-9-1920.
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gewerkt. De plannen voor een tochtje naar de booën aan de andere zijde van de Duitse
grens werden voorlopig echter verhinderd door problemen met de grenscontrole,
nasleep van de twee jaar tevoren beëindigde Eerste Wereldoorlog. De rest van 1920
werd gebruikt om de eerder geplande ‘gewone’ opmetingen af te ronden. Begin
november werd de laatste opmeting van dat jaar gemaakt, KU-23, (‘..begin vorige
week te Havelte een resteerende plattegrond en foto gehaald..’), waarna de oogst
van het eerste onderzoeksseizoen door Uilkema thuis in Leeuwarden kon worden
uitgewerkt.
In het werkverslag werden, na een kort overzicht van de stand van zaken met
betrekking tot het onderzoek in zuidoost-Friesland, de Drentse bevindingen als volgt
beschreven: ‘..Tegelijkertijd werd het Drentsche boerenhuis in studie genomen.
Daarbij bleek dat het westen van Drente een ander huistype bezit dan het oosten.
Dat van West-Drente komt meer overeen - behoudens punten van verschil - met het
oude Z.O.-Friesche28); dat van Midden- en Oost-Drente met het Twentsche en
Geldersche huis. In Z.O.-Drente, in de buurt van Schoonebeek werd de “boe” ontdekt,
een soort veeschuur waarvan de inrichting een merkwaardige overeenkomst vertoont
met den ouden stal der weidestreken in Friesland en den oud-Noordhollandschen
stal. Deze “boe”, vroeger in vrij groot aantal aanwezig, wordt in ons land thans nog
slechts door twee exemplaren vertegenwoordigd..’.
In 1921 lag het feitelijke onderzoek in Drenthe stil - tenslotte moest ook de rest
van het land nog worden bestudeerd. Alleen over de boo werd door Uilkema nog
even gecorrespondeerd, en wel met de eigenaar van het door hem opgemeten
exemplaar, de heer Wilms. Deze had hem twee afschriften gezonden van Duitse
publikaties die voor zijn onderzoek mogelijk interessant konden zijn29). Geen van
beide artikelen, waarvan de eerste vooral geografische en volkskundige informatie
bevatte en de tweede een korte beschrijving gaf van het gewone halletype met
middenlangsdeel, zal Uilkema bij zijn onderzoek van de boo veel verder hebben
kunnen helpen. Hoewel het literatuuronderzoek in zijn studie als geheel geen rol van
betekenis speelde, is het vrijwel zeker dat hij afgezien van deze geschriften ook
kennis nam van enkele andere publikaties over de Drentse boerderij. Een afschrift
van een artikel van de Drentse onderzoeker Tiesing bleef bewaard tussen de
aantekeningen30). Mogelijk stuurde Tiesing, die in de notities enkele malen als zegsman
wordt genoemd, hem dit persoonlijk toe. Blijkens een aantekening in zijn notitieboek
was Uilkema verder ook op de hoogte van het eerder genoemde artikel van Landweer
uit 1915, over de Schoonebeeker booën.
In de nazomer van 1922 werd Drenthe (mede naar aanleiding van onderzoek en
vondsten elders) opnieuw enige tijd onder de loep genomen. De aandacht ging daarbij
aanvankelijk vooral uit naar de gebintconstructies, waarbij Uilkema tot de volgende
conclusie kwam: ‘..Overal wordt (...) het Saksische gebint verdrongen door het
28) Uilkema doelt hier op het boerderijtype met de deeldeuren in de zijgevel.
29) Wilms aan Uilkema, d.d. 13-8-1921. De hierbij ingesloten afschriften waren afkomstig uit
de volgende publikaties: Hermann Grüningen Lindlok, Rütenbroek und die umliegende
Moorkoloniën, Lingen 1910, p. 150, en Eduard Schwartz, Lesebuch der Erdkunde, Stuttgart
1884, p. 199.
30) TIESING, De boerendeel in het oud-Saksisch woonhuis (getypte versie door de auteur), met
de ondertekening ‘..Borger, October 1920, H. Tiesing..’. Het betreffende artikel zou later
worden gepubliceerd de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1921.
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Friesche. In geheel Drente worden sedert lange tijd geen Saksische, maar uitsluitend
Friesche schuren gebouwd, tevens met Friesche gebinten. (...) Reeds ontdekte ik in
Drente, in oude schaapskooien Friesche gebinten, en dacht een tijd dat de
schaapskooien in Drente oorspronkelijk alle Friesche gebinten hadden gehad! Dat
zou van veel beteekenis zijn geweest, daar oude vormen en constructies het langst
bewaard blijven in de onaanzienlijke bijgebouwen. Deze aanvankelijk mij door feiten
opgedrongen meening of mogelijkheid heb ik moeten laten varen na een tijdroovend
drie weken durend reizen in Drente..’31).

Opmeting KU-139 van ‘Huis Dolving’ te Bruntinge, middenlangsdeelboerderij met aangebouwde
hooischuur (schaal 1:400)

Tijdens deze tochten, die begin september plaatsvonden, werd een nieuwe serie

31) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
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Vakwerkconstructie in voorgevel van boerderij ‘Huis Dolving’ te Bruntinge, KU-139 (Foto: NOM,
Arnhem)

van in totaal negen opmetingen vervaardigd in het midden en noorden van de
provincie. Twee van deze tekeningen tonen vrij staande schapehokken32); de overige
zeven documentaties betroffen volledige boerderijen, in vier gevallen met
middenlangsdeel en deeldeuren in de achtergevel33) en drie met de deeldeuren in de
zijgevel34). Onder de opgemeten objecten bevonden zich enkele zeer oude en
interessante gebouwen. Zo maakte Uilkema in Bruntinge een tekening van het fraaie,
uit 1728 daterende ‘Huis Dolving’ (opmeting KU-139), een zeer goed bewaard
gebleven voorbeeld van vakwerkbouw met een overkragend dakschild aan de
voorgevel. Ook in het interieur waren nog verscheidene interessante oude kenmerken
bewaard gebleven, zoals de lemen vloer in het woongedeelte en de stookplaats met
het open vuur. Het driebeukige voorhuis telde twee achter elkaar gelegen vertrekken.
Merkwaardig was dat in de middenkamer de scheiding tussen midden- en zijbeuk
grotendeels ontbrak, waardoor deze ruimte kon worden verlicht door ramen in de
lage zijgevel. Het bedrijfsgedeelte met de brede middenlangsdeel en de potstallen in
de zijbeuken had nog volledig de oude indeling; aan de achtergevel, opzij van de
deeldeuren, was een éénbeukige, geheel houten hooischuur aangebouwd. Deze
boerderij zou later nog door verscheidene andere onderzoekers worden bestudeerd
en uiteindelijk een plaats vinden in het museumdorp Orvelte. Ongeveer hetzelfde
type werd door Uilkema ook gedocumenteerd in Schoonloo (KU-141); daar

Opmeting KU-144 van dwarsdeelboerderij te Langelo (schaal 1:400)

was echter het woongedeelte iets versmald en vermoedelijk ook op een zeker moment
weer tot één vertrek ingekort, terwijl de potstallen gedeeltelijk waren vervangen door
een grupstal. In Langelo werden twee boerderijen opgemeten (respectievelijk KU-144
32) Opmetingen KU-142 en KU-143.
33) Opmetingen KU-138, KU-139, KU-141 en KU-146.
34) Opmetingen KU-140, KU-144 en KU-145.
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en KU-145) waar men naast de gebruikelijke Drentse potstalvorm ook een echte
Friese grupstal had; het vee stond hier afwisselend met de koppen naar de middenbeuk
en met de koppen naar de buitenmuur toegekeerd. In Borger vond Uilkema een
boerderij die in opzet vermoedelijk nog uit de 17e eeuw dateerde (KU-146) en waar
ondanks de vele verbouwingen nog verscheidene oorspronkelijke onderdelen bewaard
waren gebleven. Zo had de voorgevel een grondmuur van veldkeien, terwijl de
binnenwanden nog grotendeels uit beleemd vlechtwerk bestonden. Ook de
gebintstijlen, zelfs die in het woongedeelte, stonden op grote veldkeien. De voorste
kamer had verder alleen een halfopen slietenzoldering, waarop een deel van de
roggeoogst werd bewaard; de begane grond diende als bergplaats voor het gedorste
graan. Een andere belangrijke vondst bij dezelfde opmeting was een klein lemen
oventje buiten op het erf, waarin nog steeds brood werd gebakken. Naar een voorbeeld

Lemen bakoventje bij boerderij te Borger (KU-146)
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van een dergelijke buitenoven, die hier ooit algemeen zou zijn voorgekomen, had
Uilkema in Drenthe al vaak, maar tot zijn spijt steeds zonder succes, uitgekeken.

Opmeting KU-146 van boerderij met middenlangsdeel en vrijstaande hooischuur te Borger (schaal
1:400)

Daarnaast werd tijdens deze nieuwe reizen door Drenthe een grote hoeveelheid
aantekeningen gemaakt, waarbij vooral de volledigheid in regionaal opzicht opvalt.
Vrijwel de gehele provincie werd bestreken en in het notitieboek staan meer dan
vijftig plaatsen met name genoemd35). Ook inhoudelijk beslaan de aantekeningen een
zeer breed terrein; veel verschillende aspecten van de boerderij, zoals constructie,
indeling, functie en benamingen komen aan de orde. Een paar voorbeelden ter
illustratie:
Over potstallen in Ruinen: ‘..Verder zijn hier veel potstallen geweest met opstaande
wanden bestaande uit keien, en nooit hooger dan 1,5 M., zoodat de potstallen niet
bijzonder diep waren. Alleen in de zeer oude, reeds verdwenen potstallen had men
keimuren van 10 à 70 cM. bestaande uit dikke keien, aangevuld met kleinere.
Daarboven overheen lag dan een dikke eiken “grondholt”. De vloer van de stal
bestond steeds uit zand..’.
Over de toegepaste bouwmaterialen en dan vooral het gebruik van beleemd
vlechtwerk, door Uilkema ‘wand’ genoemd: ‘..Bij Egbert ten Brink te Ansen bestond
de schoorsteenmantel rondom uit wand; hij stond niet tegen de muur, maar was
daarvan verwijderd..’; ‘..Te Ruinerwold was vroeger een huis, bewoond door
Vogelzang, met schoorsteen bestaande uit wand..’; ‘..Bij Wemmenhove te Ansen is
de scheidingsmuur (in 1920) tusschen kamer en deel van wand opgetrokken; de
schoorsteen eveneens..’; ‘..Het huis van L. Elving te Noord-Sleen bestond voor 20
jaar, dus ± 1900 nog geheel uit wand. Alleen aan de schoorsteen was steen gebruikt..’;
‘..Bij Seiger te Noord-Sleen bevindt zich tusschen deel en kamer nog wand. Het huis
steekt van voren over..’; ‘..Tusschen Ruinen en Ruinerwold is in 1921 een huis
opgetrokken, waarbij de steenen niet met kalk, doch met klei zijn gemetseld..’.
Over de afscheiding tussen woon- en bedrijfsgedeelte en het gebruik van de
woonhuiszolder voor berging van ongedorst graan: ‘..Tot voor 30 jaar lagen te Elp
slieten boven kamer/keuken en daarop was rogge gestapeld; de scheiding tusschen
35) De in het notitieboek genoemde plaatsen zijn (gesorteerd per regio volgens de indeling in
landbouwgebieden door Staring uit 1912):
Regio 21 (zandgebied): Beilen, Wijster, Diever, Wateren, Dwingeloo, Peest, Zuidvelde,
Langelo, Rolde, Grollo, Nijlande, Elderslo, Schoonlo, Ruinen, Ansen, Koekange, Echten,
Noord-Sleen, Den Hool, Erm, Zeije, Donderen, Westerbork, Elp, Orvelte, Bruntinge,
Mantinge, Zwiggelte, Zweeloo, Meppen, Wezup; Regio 22 (veen- en zandgebied): Anlo,
Schipborg, Annen, Eext, Borger, Barger-Oosterveen, Westenesch, Gasselte, Gieten,
Odoornerveen, Valthe; Regio 24 (noordelijke randgemeenten): Zulte; Regio 25 (zuidelijke
randgemeenten): Dalen, Wachtum, Havelte, Wapserveen, De Wal, Hoogeveen, Meppel,
Ruinerwold, Haakswold, Nieuw-Schoonebeek.
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kamer en achterhuis bestond steeds uit wand..’; ‘..Te Donderen (ten o. van Norg)
staat één huis met achteringang. In den scheidsmuur tusschen deel en keuken is hier
een gat geweest (nu dichtgemetseld) dat diende om het den dissel van den wagen
mogelijk te maken in den keuken door te dringen. Dit maakte het mogelijk den wagen
tot aan den scheidsmuur te trekken, zoodat men dan
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den wagen kon afladen door het slop in het bovenste vak36); hier ging de rogge omhoog
en werd boven de keuken gestapeld. Zulke huizen waren er meer, waarschijnlijk zijn
ze allen zoo geweest..’, etc., etc.
Bepaalde hoofdonderwerpen komen in de aantekeningen steeds terug: de
samenstelling van het complex, de gebintconstructie, maar vooral ook weer de plaats
van de deeldeuren. Dergelijke notities, die op doorreis werden gemaakt, staan meestal
per plaats gesorteerd: ‘..Wezup/Zweeloo: Te Wezup staan geen Friesche schuren,
evenmin te Zweeloo. Te Wezup zijn de oudste huizen met achteringang, verder staat
er een enkele met zijingang..’; ‘..Orvelte: Meest alle huizen (behalve 4) hebben een
achteringang. Geen Friesche schuren. De hooischuur is bij verscheidene huizen aan
het hoofdgebouw verbonden..’; ‘..Westerbork: Welvarend dorp. Van hier tot Beilen
staan vele boerderijen met zijingang; de enkele kleine huizen langs den weg bezitten
deze steeds..’; ‘..Wijster: Verscheidene zijingangen; achteringang niet overheerschend.
De laatste de oudsten. De schuur is steeds verbonden met het huis. (...) Het type met
zijingang is nieuw..’; ‘..Koekange/Echten: Op de heide tusschen Koekange en Echten
staan kleine boerderijtjes, alle met zijingang..’; ‘..Schoonloo: Hier komen kleine
huizen met zijingang voor, waarin Friesche gebinten zitten. (...) Ook Friesche schuren
met dezelfde gebinten en nog een paar oude huizen als dat van de gebr. Bartels
(Saksisch met achteringang). Hier is de hooischuur verbonden aan het huis. Te
Schoonloo staan ook groote huizen met zijingangen..’, etc.

Schets van indelings- en constructieprincipe van boerderij te Diever (notitieboek Drenthe)

Daarnaast bevat het aantekenboekje echter ook wel conclusies of impressies die
een groter gebied omvatten: ‘..Oude boerderijen in Z.W.-Drente hadden de
achteringang..’; ‘..Appelscha - Diever: Vanaf Appelscha - bij Wateren - reeds
beginnen de huizen met zijingangen. Te Diever zijn deze regel. Toch bevindt zich
hier nog een enkel huis met achteringang en een enkel van het Friesche type..’; ‘..Te

36) Het “bovenste vak” was het eerste gebintvak achter het woongedeelte.
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Schipborg bij Zuid-Laren, te Peest, te Zeijen (bij Norg), te Eekhaar, te Grollo, te
Elderslo, staan nog enkele oude huizen met de bander37) achter.

37) “Bander”, “baander”, etc. waren plaatselijke benamingen voor de deeldeuren.
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De nieuwere huizen echter bezitten den zijingang en thans bouwt men alom Friesche
schuren. Te Elderslo staan bijvoorbeeld naast elkaar: 1 Saksisch huis met
schaapskooi, 1 huis met dwarsdeel (zijingang) en 1 Friesche schuur..’;
‘..Gieten/Gasselte: In deze dorpen kwamen vroeger uitsluitend de Saksische huizen
met bander in den achtergevel voor; ze verdwijnen echter en worden vervangen door
Friesche schuren. Toch bevinden er zich ook huizen met zijingang. Zoo is het eigenlijk
langs het geheele terrein van den Hondsrug. Te Gasselte en Gieten zijn de oude
huizen reeds vrij zeldzaam geworden..’; ‘..Indruk van Noord-Drente: Thans wordt
overal in Noord-Drente de Friesche schuur gebouwd. Het oude Saksische huis is
nog sporadisch aanwezig en deze oude typen zijn er zeer oud, ze vertegenwoordigen
het type van Lucas Hidding te Wijster38). De kleine keuterijtjes bezitten steeds een
zijingang en Friesche gebinten. Enkele oude typen van groot formaat met zijingang
komen voor als dat van Albert Barels te Langelo39)..’.
Naarmate de bladzijden elkaar opvolgen wordt bovendien een steeds duidelijker lijn
zichtbaar. Uilkema's aandacht werd in toenemende mate gericht op de verspreiding
van een drietal hoofdtypen: de boerderij met middenlangsdeel (met of zonder
aangebouwde schuur), de boerderij met dwarsdeel (of althans met de deeldeuren in
de zijgevel) en het type met de Friese schuur. En toen de chronologie binnen deze
reeks eenmaal met zekerheid was vastgesteld konden de op te nemen gegevens
beperkt blijven tot een absoluut minimum:
‘..O. = Oudste type (Saksische type), G. = Gemid. type (Zijingang type) N. =
Nieuwste type (Friesch type):

Middenlangsdeeltype te Nuil (KU-15)

Loon: O. ± 5; G. ± 5; N. ± 12 (De schapenhokken en de hooischuren steeds S.40)
gebinten en beide steeds verbonden. Losse schapenhokken zijn er niet.); Annen: O.
± 25; G. dit zijn arbeidershuisjes; N. ± 10 (De schapenhokken zijn verdwenen);
Borger: O. ± 15; G. wel hier geweest - thans verdwenen; N. ± 25 (De schapen zijn
verdwenen, de schapenhokken hebben S. gebinten)..’, etc. Hoewel de volgorde van
verschijning van de verschillende typen (eerst de boerderij met de deeldeuren in de
achtergevel en later het type met zij-ingang) voor Uilkema langzamerhand dus wel
vast stond, was hem het hoe en waarom nog niet direct duidelijk. Zo dacht hij hier
in eerste instantie niet aan een ontwikkeling van het ene type uit het andere, maar
veeleer aan verdringing. De recente opmars van de uit noordelijker streken
overgenomen Friese schuur, waarover amper twijfel kon bestaan, droeg er
vanzelfsprekend toe bij ook de vroegere ontwikkelingen in dit gebied in een dergelijk
licht te bezien: ‘..Zulke streken, waar vrij zeker het huistype door een ander
38) Opmeting KU-20.
39) Opmeting KU-145.
40) S. staat voor “Saksisch”.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

verdrongen is (in Drente is dat waarschijnlijk ook zoo geschied en geschiedt dit thans
werkelijk opnieuw)..’41).

Dwarsdeeltype te Ide (Foto: S.J. Bouma)

Volstrekt zeker van zijn zaak lijkt hij hier echter nog niet te zijn geweest - de
gegevens wezen niet alle in dezelfde richting. Zo had hij bij één van de in 1922
verrichte opmetingen van dwarsdeelboerderijen (KU-145) van de bewoners gehoord
dat de deeldeuren in de zijgevel daar pas later waren aangebracht; de oude deuren
zouden zich volgens overlevering in de achtergevel hebben bevonden. De
bewijsvoering bleef echter beperkt tot mondelinge informatie;

Boerderijtype met ‘Friese’ schuur te Langelo

in het gebouw zelf waren van een dergelijke verbouwing geen sporen meer te vinden
geweest. Alleen op basis van slechts één en dan nog zo vage aanwijzing durfde
Uilkema hier blijkbaar vooralsnog niet tot een geleidelijke ontwikkeling te besluiten.
Nieuwe onderzoekingen in 1924 in Drenthe maar ook elders, in Overijssel en het
Gooi, brachten hem er uiteindelijk toch toe zijn oorspronkelijke mening op dit punt
te herzien. Het dwarsdeeltype met de deeldeuren in de zijgevel, dat door Gallée was
beschouwd als een geheel afzonderlijke boerderijvorm (‘het Zuiderzeetype’), bleek
wel degelijk te kunnen zijn ontstaan uit het type met de deeldeuren in de achtergevel!
Sporen van een dergelijke ombouw waren

41) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1923.
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inmiddels op verschillende plaatsen teruggevonden. Aan Van Blom schreef hij
hierover, vermoedelijk ter verduidelijking van eerdere, minder expliciete
mededelingen: ‘..Heeft U me goed verstaan, dat het Zuiderzeetype direct voortkomt
uit het Saksische (onvervalscht Saksische) huis, zooals Overijssel en Drente dat kent.
Ik heb daarvoor de onloochenbare bewijzen. Ik zie het ontstaan, let wel, ontstaan
kant en klaar. (...) Mijn ontdekkingen dateeren van voor kort en de bewijzen komen
voor over een vrij uitgebreid terrein in N.-Overijssel en Drente..’42).

Dwarsdeelboerderij te Havelte, waar ook de oude deeldeuren in de achtergevel nog bewaard zijn
gebleven (KU-235)

Met name bij een boerderij uit het gehucht De Wal uit de buurt van Havelte
(KU-235) was de hele ontwikkeling nog volledig te volgen geweest, omdat daar
behalve de deeldeuren in de zijgevel ook de oude ingang in de achtergevel bewaard
was gebleven, al werd deze niet meer gebruikt. De bewoners hadden hier bovendien
het aanbrengen van de nieuwe deuren zelf meegemaakt. Op het veldwerk maakte
Uilkema uitvoerig aantekening van hun mededelingen: ‘..oorspronkelijk zuiver
Saksisch type. (...) Voor eenige jaren is de schuur van achteren ingewaaid. Toen is
de haaksch aan de deel verbonden hooischuur, die achteraan nog een schapenhok
had, ook weggewaaid en afgebroken. De hooischuur is toen afzonderlijk opgebouwd,
los van het huis. (...) Een nieuwe potstal is bijgebouwd. Tezelfder tijd is de zijbander
aangebracht, de achterbanden buiten functie gesteld en een hooivak achter op de
deel ingericht. Te voren was dus de deel als zuiver Saksisch type geheel open..’.
Een opmerking van een landbouwer uit Valthe had er verder toe bijgedragen hem
duidelijk te maken wat de belangrijkste aanleiding was geweest voor deze
ontwikkeling. De oorzaak van de ombouw bleek te liggen in de toename van de
hooioogst en in de behoefte om het vroeger steeds in een afzonderlijke schuur
opgeslagen hooi bij het groeien van de veestapel dichter bij de koeien onder te brengen
in het hoofdgebouw. Men was er daarom toe overgegaan het hooi op te slaan op het
achterste gedeelte van de oorspronkelijk open middenbeuk; de oude achteringang
kwam te vervallen en moest worden verzet naar de zijgevel. De zich nu binnen in
het hoofdgebouw bevindende hooivakken hadden plaatselijk echter de oude naam
van ‘heuschuur’ behouden zodat daaruit de oude situatie kon worden afgeleid. Bij
de betreffende aantekeningen in het notitieboek schreef Uilkema triomfantelijk in
de kantlijn: ‘..ontstaan zijingang is dus verklaard!..’.
En in het werkverslag over de jaren 1923-1926 staat te lezen: ‘..Zoo bleek
bijvoorbeeld het Zuiderzeetype van Gallée een nevenvorm van het Saksische huis te
zijn, en in de grond der zaak identiek..’. Op deze theorie over het ontstaan van het
dwarsdeeltype, die veel verder uitgewerkt maar in essentie volgens dezelfde lijnen
in de loop van de daaropvolgende decennia ook door andere onderzoekers zoals Van
42) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-9-1924.
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der Molen43) en Hekker44) zou worden verkondigd, zou Uilkema niet meer terug
komen. Deze ontdekking vormde één van de hoogtepunten van zijn voortgezette
onderzoek, waarop hij ook jaren later nog zeer trots was. Toen hem voor overleg
met een potentiële nieuwe subsidiegever was gevraagd iets over zijn onderzoek te
vertellen om het belang daarvan aan te tonen haalde hij deze kwestie als sterk
voorbeeld aan. Aan Van Blom bracht hij na afloop van de bespreking verslag uit:
‘..Ik heb de heeren een 30-tal origineele teekeningen (schaal 1:100) laten zien, met
boerderijen uit Drente en Overijssel, die demonstreeren hoe het Zuiderzeetype zich
ontwikkelt uit het Saksische huis..’45).
Behalve de conclusies over het ontstaan van de dwarsdeelboerderij had het
voortgezette onderzoek in Drenthe in 1924 ook nog een aantal fraaie documentaties
opgeleverd, van boerderijen uit Wapserveen, Zuidvelde, Bruntinge en Schoonebeek.
In de eerstgenoemde drie plaatsen werden boerderijen opgeme-

43) Van der MOLEN, Het Drentsche boerenhuis (1934), dl. II; Dez., Het Drentsche boerenhuis
(1940), p. 300-301; Dez., Oude huizen in de Oude Landschap (1948), p. 179-180; e.a.
44) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 255-257.
45) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1927.
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ten met open middenlangsdeel en de deeldeuren in het midden van de achtergevel.
Bij alle drie was achter aan het hoofdgebouw een hooischuur aangebouwd, maar de
verbinding tussen boerderij en schuur was op verschillende manieren tot stand
gebracht. In Wapserveen (KU-239) bevond deze schuur zich in het verlengde van
het hoofdgebouw, in Zuidvelde (KU-241) lag deze achter de boerderij in dwarsrichting
en in Bruntinge (KU-242) was de bijschuur haaks aan de zijgevel van het
hoofdgebouw verbonden. In al deze boerderijen

Voorbeelden van de verschillende wijzen waarop de hooischuur aan het hoofdgebouw kon worden
verbonden. Van links naar rechts (schaal 1:800): KU-239 te Wapserveen, KU-241 te Zuidvelde en
KU-242 te Bruntinge

waren de oude potstallen nog ten dele bewaard gebleven, maar in Wapserveen
ontdekte Uilkema ook nog een zeer primitief soort grupstal, waar het stalhout onder
de achterpoten van de koeien bestond uit een gehalveerde boomstam, en waar de
gehele stal inclusief de grup van hout en aangestampte aarde was.
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Doorsnedeschets van primitieve grupstal met houten grup en gehalveerde boomstam als stalhout, in
boerderij te Wapserveen (KU-240)
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Een kruigang ontbrak en achter de grup bevond zich alleen een smalle richel, het
‘grupholt’, waarop men kon staan bij het uitmesten van de grup; de mest werd via
mestdeurtjes in de zijgevel naar buiten afgevoerd. In de opgemeten boerderij (KU-239)
was deze stalvorm al enigszins gemoderniseerd, maar de bewoners wisten de
oorspronkelijke vorm nog te beschrijven. Bovendien verwezen ze Uilkema door naar
een adres in de omgeving, waar de oude toestand nog volledig intact was en kon
worden opgemeten46).
Ook wat het woongedeelte van de boerderij betreft lieten deze opmetingen allerlei
interessante ontwikkelingsfasen zien. In Wapserveen (KU-239) was nog sprake van
een driebeukige opzet met één enkele woonkamer en verder alleen bedsteden, een
keldertje en een karnruimte in de lage zijbeuken. In Bruntinge (KU-242) was de
woonruimte echter met een tweede kamer aan de voorzijde uitgebreid; de stookplaats,
die in Wapserveen aan de voorgevel lag, bevond zich hier tegen de scheidingsmuur
tussen beide kamers. Doordat één van de zijbeuken was versmald en de scheiding
tussen zij- en middenbeuk aan die zijde was weggelaten, kon de achterkamer worden
verlicht door ramen in de zijgevel; de voorkamer had ramen en een deur in de
kopgevel. Langs de andere zijgevel, die vrijwel geheel gesloten was, lagen allerlei
kleinere ruimten, zoals bedsteden, een kamertje en een kleine melkkelder zonder
opkamer. In Zuidvelde, tenslotte, bij KU-241, was één van de zijbeuken weggelaten
en was de resulterende hoge zijgevel voorzien van ramen en deuren voor beide
kamers. Aan de voorgevel, die hier vrijwel geheel blind was, was een afzonderlijke
melkkelder met opkamer aangebouwd. Het woongedeelte was bij deze boerderij
tweebeukig van opzet geworden.

Hekmans boo te Nieuw-Schoonebeek (KU-243) (Foto: NOM, Arnhem)

Van alle in 1924 verrichte opmetingen was echter die uit Schoonebeek het meest
interessant, aangezien Uilkema hier een documentatie maakte van de tweede en enige
andere op dat moment nog overgebleven Nederlandse boo: de ‘Hekmans boo’
(KU-243). Deze was, vooral wat het woongedeelte betreft, nog eenvoudiger dan het
eerder door hem bestudeerde exemplaar, de Wilms' boo; de muren bestonden hier
nog gedeeltelijk uit beleemd vlechtwerk en de bij het andere voorbeeld al aanwezige
schoorsteen ontbrak. De rook van het midden in de woonruimte gestookte open vuur
moest zich een weg naar buiten zoeken door het dak. Er was dan ook geen zoldering;
46) Deze tip resulteerde in tekening KU-240, die een deelopmeting van de betreffende stal bevat.
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Uilkema noteerde dat de woonruimte open was tot aan de lage nok. De stalruimte
had echter vrijwel dezelfde
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indeling als de Wilms' boo, met een drietal planken achter de veestanden voor

het opvangen van de mest47). Ook de hoofdconstructie was identiek en bestond voor
de hooischuur zowel als voor het hoofdgebouw uit lage trekbalkgebinten. Of het hier
om tussenbalk- of ankerbalkgebinten ging was echter nog niet direct duidelijk.
Uilkema gaf wel steeds een constructie met verlaagde gebintbalk aan, maar tekende
deze op het veldwerk aanvankelijk zonder de doorstekende ankerpen, die bij de
toegepaste rietbekleding van de zijgevels wellicht niet goed te zien was. Later, bij
uitwerking van de tekening, maakte hij hier echter toch een volledige
ankerbalkconstructie van. De juistheid van deze laatste weergave wordt bevestigd
door twee andere, later vervaardigde opmetingen van de Hekmans boo48) evenals
door foto's uit het laatste, bouwvallige stadium van het gebouw, waarop de constructie
goed te zien is door het ontbreken van dakbedekking en wandbekleding49). Tot nieuwe
theorieën of discussies in de correspondentie leidde deze tweede boo-opmeting
vooralsnog niet. De documentatie was door Uilkema blijkbaar vooral gemaakt om
het snel verdwijnende materiaal zo volledig mogelijk vast te leggen.
Gedurende de jaren 1925 en 1926 lag het feitelijke onderzoek en het verzamelen van
gegevens grotendeels stil door geldgebrek. Desondanks blijkt uit incidentele
aantekeningen uit deze periode meer dan eens dat de boo een belangrijke rol bleef
spelen in Uilkema's gedachtenwereld. Die aandacht betrof echter niet meer zozeer
het gebouw op zich, als wel de betekenis van deze huisvorm voor het onderzoek naar
de herkomst en mogelijke ‘oervorm’ van de huidige boerderijtypen. De meest
47) Uit andere, later vervaardigde, documentaties blijkt dat deze mestplanken na Uilkema's tijd
werden verwijderd en vervangen door een eenvoudig klinkerstraatje met een ondiepe grup.
48) In 1944 werd de Hekmans boo opgemeten door het Nederlands Openluchtmuseum, en in
1959 door het Drents Provinciaal Museum.
49) Merkwaardig genoeg staat de Hekmans boo in een deel van de latere literatuur over dit
onderwerp abusievelijk afgebeeld met dekbalkgebinten. De veronderstelde aanwezigheid
van deze constructie werd door Hekker zelfs als zeer oud kenmerk beschouwd (HEKKER,
De ontwikkeling, 1957, p. 211: ‘..bij de Hekmans-bo zijn nog zeer lage gebinten met opgelegde
balken toegepast, terwijl de Wilms' bo al ankerbalken heeft..’). Hekker nam deze foutieve
gegevens vermoedelijk over uit het artikel van Van der MOLEN, De Schoonebeeker booën
(1940), p. 4, waar een dwarsdoorsnede van het gebouw staat afgebeeld met dekbalkgebinten.
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brandende vraag was daarbij of de boo nu als uitgangsvorm moest worden beschouwd
van het Friese of van het Saksische huistype (of misschien zelfs wel van beide!). In
dit verband leek het Uilkema vooral van belang om vast te stellen wat er met de boo
gebeurde wanneer deze dienst ging doen als volledige boerderij. In Nederland was
iets dergelijks niet meer te vinden, maar in het uitgestrekte veengebied aan de andere
zijde van de Duitse grens waren, naar hem was meegedeeld, volop verbouwde booën
te vinden. Dit gebied had hij dan ook al lang willen bezoeken, ware het niet dat
problemen en geldgebrek deze reis steeds hadden verhinderd. Zodra er echter (door
de komst van een nieuwe mecenas voor het onderzoek50)) weer enige financiële ruimte
was gevonden toog Uilkema opnieuw naar het boo-gebied om de in de afgelopen
jaren gevormde ontwikkelingstheorieën aan de praktijk te toetsen.

Plattegrond en doorsnede van de Hekmans boo te Nieuw Schoonebeek, KU-243 (schaal 1:200)

Om deze reis voor te bereiden had hij opnieuw contact opgenomen met de heer
Wilms, de eigenaar van de eerste door hem opgemeten boo, met wie hij indertijd
zeer hartelijke betrekkingen had onderhouden. Deze was als geen ander op de hoogte
van de plaatselijke situatie en verklaarde zich onmiddellijk bereid om als gids op te
treden. Zijn antwoord bevatte tevens een beknopt overzicht van de stand van zaken
in het boo-gebied: ‘..Zeer geachte heer Uilkema, 't was ons eene verrassing eens
weer iets van U te vernemen. Veel is hier sedert Uw laatste bezoek veranderd. (...)
..ten opzichte van de “boo's is aan de overzijde in de Ringer Weurts (Gr. Bentheim)
na de oorlog veel heel anders geworden. Hier in Schoonebeek bestaan nog twee
boo's, die van ons en van Hekman. In de Gross Ringen-Weusten, vlak voor de grens
van Nieuw Schoonebeek ook nog maar twee, die oud en onveranderd nog als boo's
met 's winters een “booheer” gebruikt worden, nl. Stegemans en Helwegs boo,
waarvan de eigenaars in Gross

50) De Stichting Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918 uit Wageningen.
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Ringe wonen. De andere die hier voor vele jaren nog bestonden zijn allen nu kleine
“zetboeren” of “meiers” (pachters) geworden, 't welk van zelf noodzakelijk de
verbouw, ten minste van het woongedeelte der boo met zich bracht. U zal dus aan
de grens nog slechts twee der oude boohutten aantreffen, waarvan de sleutels berusten
bij de eigenaren in het min en meer verwijderde Gr. Ringe. De boo's die de laatste
jaren alle in kleine boerderijtjes zijn veranderd zijn o.a. die van Rosemann,
Westerling, Beerling, Goorman, Robbert, Zager, Kaalmink, Tönnis e.a. Alle eigenaars
wonen in 't gemelde Gr. Ringe. Gaarne wil ik, als U 't goed vindt, 15 of 16 augustus
met U meegaan. 't Is van onze boo uit heel gauw, binnen een half uur te bereiken..’51).
Uilkema had, naar hij opgetogen aan Van Blom liet weten, hooggespannen
verwachtingen van deze tocht: ‘..'t Is mijn plan a.s. Dinsdag-morgen op reis naar
Duitschland te gaan, via Schoonebeek. Zal daar de in boerderijen veranderde boe's
bestudeeren. Want die zijn daar! Verwacht mooi materiaal..’52).
De reis werd volgens plan ondernomen en leverde inderdaad de gewenste informatie
op; documentaties konden echter nog niet direct worden gemaakt, wel de daarvoor
benodigde afspraken. Om deze na te komen zou Uilkema hier nog verscheidene
malen terug moeten komen - de slechte weersomstandigheden bemoeilijkten zijn
werk in hoge mate. Half september zond hij aan zijn opdrachtgevers een beknopt
verslag over het afgelopen kwartaal, waarin hij melding maakte van de verschillende
pogingen, de problemen èn de voorlopige conclusies: ‘..16-19 Augustus: Naar de
streek over de Overijsselsche grens. Deze poging betrof de bestudeering van het
gedrag van de “boe”, wanneer deze verandert in een door een gezin bewoonde
veeboerderij. Het gelukte mij vast te stellen, dat de boe daarbij de kenmerken
aanneemt van de verdwenen Friesche greidboerderij. Zoo ooit op dit gebied van
bewijzen kan worden gesproken, dan is dat hier het geval. (...) 13 September53): Naar
de streek over de Overijsselsche grens. Doel van deze reis was het opmeten van een
voormalige “boe”, thans een het geheele jaar door bewoonde boerderij. Het slechte
weer en de ondergeloopen wegen waren oorzaak dat deze excursie moest worden
opgegeven. In het laatst van Augustus was de toestand daar nog erger; toen reeds
konden al de op de eerste reis gemaakte afspraken niet worden ten uitvoer gebracht.
Deze reis moet alzoo opnieuw worden ondernomen..’54).
Tijdens een laatste tocht in de tweede helft van september kon de opmeting eindelijk
worden voltooid; het door Uilkema als KU-327 gedocumenteerde gebouw was de
‘Robberts boo’, uit Gross Ringer Wüsten in het graafschap Bentheim.

51) Wilms aan Uilkema, d.d. 6-8-1927.
52) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-8-1927.
53) Op het veldwerk van de betreffende opmeting staat overigens 11 september als datum
aangegeven.
54) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 16-9-1927.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Robberts boo te Gross Ringer Wüsten (Dld.), KU-327; het middelste gebouw is de boo zelf, links
daarvan staat de traditionele hooischuur, het gebouw aan de rechterzijde bevat extra bergruimte
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Net als de eerder opgemeten Schoonebeeker booën betrof het hier een hoofdgebouw
met alleen woon- en stalruimte, met tasruimte voor het hooi in een vrijstaande
hooischuur naast het hoofdgebouw. Daarnaast was hier echter ook een tweede
bijgebouw op het erf aanwezig, dat dienst deed voor opslag. In de boo zelf was vooral
het woongedeelte iets uitgebreid ten opzichte van de eerder bestudeerde voorbeelden.
De kamer was wat groter (maar deze diende hier dan ook voor een heel gezin) en er
was een kleine ruimte toegevoegd voor de zuivelbereiding, de melkkamer. Deze was
in de oude booën niet nodig geweest omdat daar vrijwel alleen maar jongvee werd
gehouden; de ‘echte’ boo diende voor vetweiderij, niet voor zuivelproduktie. Nu
hierin echter een volledig klein bedrijf was ondergebracht stond er vooral melkvee
in de stal en was er dus ook een ruimte nodig waar de melk kon worden bewaard of
verwerkt. Ook de toegepaste bouwmaterialen waren duurzamer geworden, wat
wenselijk was omdat het gebouw nu het hele jaar door dienst moest doen; de
buitenmuren waren van baksteen en bovendien voorzien van grotere ramen. De
toegang tot het woongedeelte liep nog steeds via de stal, maar het voorste deel van
deze ruimte had zich ontwikkeld tot een soort gangetje tussen koestanden en
scheidingsmuur, met een deur aan beide uiteinden. Het belangrijkste verschil ten
opzichte van de beide eerder opgemeten booën was echter dat de gebintstijlen van
de ankerbalkgebinten in het stalgedeelte niet meer in de lijn van de zijmuren stonden.
De muren van de Robberts boo waren iets naar buiten verzet, waardoor twee zeer
smalle zijbeuken waren ontstaan. De beide veerijen konden daardoor verder uit elkaar
worden geplaatst en de doorloop was aanzienlijk verbreed. De in opzet éénbeukige
boo had zich hier ontwikkeld tot een driebeukig gebouw!

Plattegrond en doorsnede van de Robberts boo te Gr. Ringer Wüsten (Dld.), KU-327 (schaal 1:200)
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Aan Van Blom schreef Uilkema direct na thuiskomst een uitgebreid - en enigszins
chaotisch - verslag van zijn bevindingen:
‘..De boe in haar verder ontwikkelingsstadium tot boerderij demonstreert het
ontstaan der “handerschotten”55) en van de K aan de koestijlen56). De laatste vindt
men alleen in Friesland. Bij de boe zijn die K's tusschen de stallen aanwezig in
embryo, maar uiterst duidelijk; evenzeer de handerschotten in embryo. Als in
Friesland zijn de koeien twee bij twee opgesteld in deze boe. (...) De boe is een
merkwaardig ding in al haar eenvoud. Ze heeft slechts woning, stal en molkenkamer.
In het “Friesche Boerenhuis”57) staat, meen ik, ergens iets als dit: “men mag
aannemen, dat in den oervorm het Friesche boerenhuis slechts bestond uit
woonkamer, stal en melkkelder”. Juist geprofeteerd. (...) De boe! In Friesland hebben
alle boerderijen den schoorsteen aan den voorgevel. Bij de boe zit de stookplaats eerst zonder schoorsteen erboven - aan den voorgevel. Wordt ze tot boerderij, dan
gaat de schoorsteen naar achteren of blijft voor. Kan dus, wat dit kenmerk betreft,
beide kanten uit: de richting van de O.Fr. greidboerderij en de richting van het
Saksisch huis, dat de schoorsteen een eind achter den voorgevel heeft, zoodra nl. die
schoorsteen er komt. De boe heeft verder geen deur in den voorgevel, wel één ter
zijde. Ook het Saksische huis moet in oorsprong geen deur in den voorgevel hebben
gehad. Dit staat vast bij mij. En ik zal dat vinden58). De boe bestaat; dus dat Saksische
huis zeker in al z'n primitiviteit ook. Want ik geloof (dit is gelooven, meer niet!) nu,
dat het jonger is dan de boe. (...) U merkt reeds in welke richting deze redeneering
wijst: boe en oud-fr. greidboerderij zijn nu bewezen één te zijn; als nu verder blijkt,
dat er verband, verwantschap in rechte lijn, bestaat tusschen boe en het Saksische
huis, dan volgt daaruit de jeugd (be-

55) Stalschotten, als afscheiding tussen het vee.
56) Uilkema doelt hier op de gebintbalkschoren en zeelpalen, die vanaf de dicht opeen staande
stijlen van de kleine dekbalkjukken respectievelijk naar de gebintbalken en de stalvloer lopen.
Zie voor een duidelijke afbeelding van deze elementen tekening KU-162.
57) Uilkema's eigen werk uit 1916, waarin hij het oude Friese woonstalhuis beschreef. De
betreffende uitspraak staat, zij het in iets andere bewoordingen, op p. 36.
58) Inderdaad slaagde Uilkema er korte tijd later in, een voorbeeld te vinden van een boerderij
van het halletype waar deze voordeur ontbrak: opmeting KU-335, uit Lattrop (Ov.). Deze
opmeting werd gemaakt op 30-9-1927, dus twee weken na de geciteerde brief. Van de
voorgevel van deze boerderij maakte Uilkema diverse foto's. Eén daarvan draagt het opschrift:
‘..in de gevel ontbreekt de deur. Dit was het geval bij verscheidene huizen te Breklenkamp,
Lathrop en Denekamp..’.
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trekkelijk) van het Saks. huis. Nu rest dus als hoofdzaak: de origine van het Saksische
huis te ontraadselen. (...) Ik weet: 1. dat de boe een hilde (stalzolder) heeft, zooals
't Saksische huis boven de koestallen (niet boven de deel); 2. dat beide een hooischuur
hebben met de deur in den langen gevel en dat beide nooit een berg hebben (later
wel); 3. dat beide een deur hebben in den achtergevel, en één ter zijde (...) Het zal
moeilijk gaan, dunkt mij, de omkeering van het vee te verklaren, als inderdaad de
boe ook de stamvader is van het Saksische huis, en het laatste niet is meegenomen
van elders bij de invasie van een vreemd volk in deze streken. Want het is vrij zeker
dat, als er verband is tusschen beide, dat dan de boe de vader en het Saks. huis de
afstammeling is..’59).
Deze brief zou wat het boo-gebied betreft tevens Uilkema's laatste levensteken
zijn. Uit de totale bewaard gebleven correspondentie valt echter af te leiden dat voor
hem de relatie boo - Fries woonstalhuis vrijwel vast stond, waarbij hij dan niet dacht
aan afstamming van de ene vorm uit de andere maar aan twee nauw verwante, in de
grond identieke vormen. Daarnaast hield hij blijkbaar ook de mogelijkheid open van
een ontwikkelingslijn vanuit het booprincipe in de richting van het halletype met
open middenlangsdeel, zij het met de nodige vragen waarvan de afwijkende
vee-opstelling zeker de voornaamste was.
Tot een waterdichte ontwikkelingstheorie had Uilkema's hernieuwde onderzoek van
de boo dus niet geleid, wèl tot een belangrijke aanwinst voor de documentatie en tot
een intensivering van de gedachtengang over de voorgeschiedenis van de huidige
boerderijtypen. Na hem hebben nog verscheidene andere onderzoekers zich met meer
of minder succes gebogen over het vraagstuk van de boo en zijn plaats in de
historische boerderij-ontwikkeling en zij zijn daarbij tot uiteenlopende conclusies
gekomen. Zo hield Van der Molen60) het er in 1940 op dat de boo eerder verwant was
aan het ‘Saksische’ type dan aan het Friese. Het zou door zijn simpele opzet
eenvoudigweg het goedkoopste en meest praktische soort gebouw zijn geweest dat
men kon bouwen. De voor dit gebied ongebruikelijke veeopstelling zou moeten
worden verklaard uit het feit dat deze de minste ruimte eiste, wat het gebouw ook
weer lager - en daardoor warmer hield, een argument, dat door Van der Molen
overigens werd ontleend aan Uilkema's boek Het Friesche Boerenhuis. Als aanvullend
bewijs voor het niet-Friese karakter van de boo-stal noemde hij onder meer het
ontbreken van tussenschotten tussen het vee61). Een andere onderzoeker, Naarding62),
schreef in dezelfde periode dat de boo in Drenthe vooral de functie had vervuld van
noodstal, terwijl de merkwaardige stalinrichting te danken zou zijn geweest aan de
Friese achtergrond van de kolonisten in dit gebied. Hij zag de boo essentieel als een
primitieve boerderijvorm, die in Drenthe ofwel bewaard was gebleven, ofwel daar
later opnieuw was ontstaan in de ontginningsgebieden. Weer een andere visie werd
in datzelfde jaar ten beste gegeven door Hijszeler63), die de boo beschreef als het
59) Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-9-1927.
60) Van der MOLEN, De Schoonebeeker booën (1940), p. 10-11.
61) Deze elementen ontbraken inderdaad in het enige door Van der Molen onderzochte exemplaar,
de Hekmans boo, maar kwamen wel degelijk voor in de twee andere door Uilkema opgemeten
voorbeelden, de Robberts boo en de Wilms' boo. Van het bestaan van deze opmetingen was
de auteur in 1940 echter nog niet op de hoogte.
62) NAARDING, De boo, (1940), p. 2-4 en 86 e.v.
63) HIJSZELER, Boerenvoortvaring in de Oude Landschap (1940), p. 366-369.
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‘middengedeelte van de boerenschuur’ en het gebouw daarmee beschouwde als een
soort prototype van de Saksische boerderij. Bij het volledige boerenbedrijf zou de
stalfunctie zijn ondergebracht in de zijbeuken doordat men de middenruimte voor
andere doeleinden nodig had. Omdat men deze ruimte onder meer ging gebruiken
voor dorswerk zou daar in de loop der tijd ook het vee andersom zijn opgesteld, met
de koppen naar de middenbeuk. Heslinga64), die de boo en de diverse hierover
handelende theorieën in 1950 besprak in het kader van de herkomst van de Saksische
boerderijvormen, sloot zich, afgezien van de door Naarding geponeerde noodstal-

64) HESLINGA, De Saksische boerderijtypen (1950), typoscript, p. 64-71.
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theorie, in grote lijnen bij diens visie aan. Hekker65), tenslotte, zag de boo als een
herinnering aan het prehistorische woonstalhuis van het halletype, dat behalve in de
Friese kuststreken in deze vorm ook in het binnenland bewaard was gebleven. In
deze seizoenstallen zou de oude driebeukige opzet zijn versmald tot een éénbeukige
ruimte vanwege het ook door Van der Molen genoemde streven naar lage bouwkosten
en een hoge staltemperatuur. Terwijl elders in het hallehuisgebied het vee om
bedrijfskundige redenen een halve slag werd gedraaid, zou men bij de boo om deze
reden de oude opstelling hebben behouden.
Resumerend lijkt van al deze onderzoekers Hekker, die de boo verklaarde als
herinnering aan het oorspronkelijk inheemse prehistorische halletype en daarmee
een direct verband legde met het Oudfriese woonstalhuis, het nauwst aan te sluiten
bij Uilkema's (hem overigens niet bekende) ideeën. In hoeverre beide theorieën
uiteindelijk zouden hebben overeengestemd, blijft door het ontbreken van voltooide
tekst door Uilkema helaas onduidelijk. De door deze vervaardigde documentaties
zullen echter ook op den lange duur hun waarde voor het onderzoek behouden; van
de drie door hem opgemeten voorbeelden is momenteel alleen nog de Wilms' boo
in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven.
De boo was niet het enige onderwerp waarvan de discussie, wat Uilkema betreft,
voortijdig werd afgebroken. Ook tot verdere onderzoekingen van of ontboezemingen
over de overige Drentse huisvormen is het hier na 1927 niet meer gekomen. Problemen
met de opdrachtgevers over de duur van het onderzoek en een gebrek aan middelen
brachten het werk tot een voortijdig einde. Uilkema kwam er daardoor ook voor
Drenthe niet meer aan toe zijn bevindingen op papier te zetten. Het
documentatiemateriaal was hier inmiddels echter vrij compleet.
In totaal werden hier, inclusief de drie booën en één gekregen bouwtekening, 31
boerderijdocumentaties verzameld. Zoals uit het verspreidingskaartje blijkt, waren
deze opmetingen, hoewel ze een groot deel van Drenthe bestrijken, niet werkelijk
gelijkmatig over de provincie verdeeld. Het zwaartepunt lag in het midden en westen,
terwijl in het zuidoostelijke gebied in verhouding slechts weinig was vastgelegd. Een
typologische vergelijking van de plattegronden wijst echter uit dat de collectie
desondanks een goed overzicht biedt van de in Drenthe voorkomende huisvormen
in diverse stadia van ontwikkeling. Zo tonen dertien opmetingen een boerderij met
open middenlangsdeel en deeldeuren in het midden van de achtergevel66). Zeven
hiervan hadden een vrijstaande schuur als tasruimte voor het hooi, meestal
gecombineerd met een schapehok67). Bij de andere zes was de hooischuur vast aan
de achterzijde van het hoofdgebouw verbonden; in vier gevallen was deze in
langsrichting aan de achtergevel aangebouwd68), twee hooischuren lagen in
dwarsrichting69). Negen boerderijen vertoonden het dwarsdeeltype70), met de deeldeuren
in de zijgevel en tasruimte op een gedeelte van de middenbeuk. In twee gevallen was
65) HEKKER, De voorgeschiedenis (1955), p. 86-87; Dez., De ontwikkeling (1957), p. 210-211.
66) Opmetingen KU-15, KU-18, KU-19, KU-20, KU-35, KU-36, KU-138, KU-139, KU-141,
KU-146, KU-239, KU-241 en KU-242.
67) Opmetingen KU-15, KU-18, KU-19, KU-35, KU-36, KU-138 en KU-146.
68) Opmetingen KU-20, KU-139, KU-141 en KU-239.
69) Opmetingen KU-241 en KU-242.
70) Opmetingen KU-17, KU-21, KU-24, KU-25, KU-140, KU-144, KU-145, KU-235 en KU-250.
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er sprake van een overgangsvorm tussen langs- en dwarsdeeltype, met open
middenbeuk en deeldeuren in de zijgevel71).

Boerderij te Mantinge, met driebeukig voorhuis

Ook voor wat betreft de woonhuisontwikkeling geven de opgemeten boerderijen
een breed scala aan ontwikkelingsvormen te zien. Zeven boerderijen tonen de oude
enkelvoudige, driebeukige woonhuisopzet72). In vijf gevallen was de driebeukige
opzet vervangen door een tweebeukige, met aan één kant een

71) Opmetingen KU-22 en KU-23.
72) Opmetingen KU-15, KU-18, KU-23, KU-36, KU-140, KU-235 en KU-239.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

375

Boerderij te Bruntinge met versmald voorhuis, waarbij de hoge zijgevel de voornaamste muuropeningen
bevat en daarmee feitelijk als voorgevel van het woongedeelte gaat functioneren (KU-138)

hoge zijgevel waarin ramen en een deur konden worden ondergebracht73). Twee
boerderijen vertonen een overgangsvorm in deze ontwikkeling74). Bij drie gebouwen
had zich met behoud van de driebeukige opzet een tweede travee met woonruimten
ontwikkeld75); in één geval was vrijwel zeker sprake van een latere uitbreiding aan
de voorzijde76). Twee voorbeelden, tenslotte, tonen het uit de verlengde tweebeukige
plattegrond voortgekomen type met vierdeling77). Hoewel Uilkema zelf in zijn brieven
en aantekeningen het woongedeelte van de Drentse boerderij nergens noemt, doet
de aandacht die hier moet zijn besteed aan het opsporen van al deze tussenvormen
vermoeden dat ook het verloop van de woonhuisontwikkeling hem wel bekend was.
Een vergelijkbare versmalling en verlenging van de woonhuisplattegrond werd door
hem in Noord-Brabant uitvoerig beschreven78). Ondanks het ontbreken van een
definitieve tekst over de provincie Drenthe kan dan ook uit het verzamelde materiaal
worden afgeleid dat de verspreiding historische ontwikkeling en onderlinge
verwantschap van de Drentse boerderijvormen voor Uilkema weinig geheimen meer
zal hebben gehad. Het betreffende hoofdstuk was door hem zelf indertijd geraamd
op 30 pagina's tekst, met 25 plattegronden en 50 foto's.

Boerderij te Bruntinge (KU-138)

73)
74)
75)
76)
77)
78)

Opmetingen KU-17, KU-19, KU-141, KU-144 en KU-241.
Opmetingen KU-22 en KU-145.
Opmetingen KU-139, KU-146 en KU-242.
Opmeting KU-20.
Opmetingen KU-21 en KU-138.
Zie hiervoor Uilkema's in hoofdstuk 7.11 opgenomen tekst over de provincie Nood-Brabant,
uit: Het ontstaan der huistypen (1933).
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN DRENTHE
KU-15 Nuil
KU-16 Ruinen
KU-17 Ruinen
KU-18 Ansen
KU-19 Haakswold
KU-20 Wijster
KU-21 Ruinerwold
KU-22 Havelte
KU-23 Havelte
KU-24 Doldersum
KU-25 Doldersum
KU-34 Nieuw Schoonebeek
KU-35 Wachtum
KU-36 Vlieghuis
KU-138 Bruntinge
KU-139 Bruntinge
KU-140 Eursinge
KU-141 Schoonloo
KU-142 Eldersloo
KU-143 Nijlande
KU-144 Langelo
KU-145 Langelo
KU-146 Borger
KU-235 De Wal
KU-239 Wapserveen
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KU-240 Wapserveen
KU-241 Zuidvelde
KU-242 Bruntinge
KU-243 Nieuw Schoonebeek
KU-250 Lhee
KU-327 Gr. Ringer Wüsten (Dld.)
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7.6 Overijssel

Boerderij met middenlangsdeel te Tilligte

De boerderijen in de provincie Overijssel worden, evenals die in het hiervoor
behandelde Drenthe, algemeen tot de hallehuisgroep1) gerekend. Van dit in het gehele
midden en oosten van het land voorkomende boerderijtype met zijn driebeukige
opzet en gebintconstructie met verlaagde gebintbalk zijn in Overijssel verschillende
ontwikkelingsstadia en verschijningsvormen te vinden. Zo ziet men hier zowel de
gewone hallehuisindeling met open middenlangsdeel en deeldeuren in het midden
van de achtergevel, als dwarsdeeltypen met de deeldeuren in de zijgevel en de
hooistapel of een diepe potstal in de middenbeuk. Ook wat betreft de ontwikkeling
van het woongedeelte laat Overijssel een breed scala aan variaties en
ontwikkelingsstadia zien. Naast de algemeen voorkomende vormen met gescheiden
woon- en bedrijfsruimte trof men hier vooral in Twente in het begin van deze eeuw
incidenteel ook nog de meest eenvoudige vorm van het hallehuis aan: het los hoes,
waarbij woon- en bedrijfsfuncties zich alle in één onverdeelde, open ruimte bevonden.
Bij de boerderijen

Boerderij met dwarsdeel te Steenwijkerwold

met afgescheiden woonruimte vindt men zowel de oude driebeukige indeling met
grote middenkamer en werk-, slaap- en bergruimten in de zijbeuken als recentere
oplossingen, waarbij zich achter de vroeger rechtstreeks in de kamer uitkomende
voordeur een gang heeft ontwikkeld. In veel gevallen heeft bovendien in de loop der
tijd een uitbreiding van het woongedeelte plaatsgevonden en is een tendens
waarneembaar in de richting van meer gedifferentieerde ruimten. Zo treft men in
Twente boerderijen aan waarbij het woonhuis naar voren toe werd uitgebreid door
de aanbouw van een zogenaamde ‘endskamer’ aan de voorgevel. In het rivierengebied
werd het voorhuis veelal zijdelings uitgebouwd, waardoor de kruk- of T-huisvorm
ontstond. Ook de ontwikkeling van de stookplaats, van centraal gelegen open vuur
(de ‘vrije haard’) zonder rookafvoer via vrije haard mèt rookafvoer tot wandhaard,
was in deze provincie in het begin van deze eeuw nog goed te volgen.

1) Zie voor een uitvoeriger beschrijving van het hallehuistype de inleiding op het vorige
hoofdstuk, over de provincie Drenthe.
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Boerderij met endskamer te Lattrop (KU-335)

Overigens werd door Uilkema niet aan al deze facetten evenveel aandacht besteed;
sommige ontwikkelingslijnen worden zelfs nergens expliciet door hem vermeld en
zijn alleen uit de documentaties af te lezen. Dit laatste blijkt vooral het geval bij de
ook in het begin van deze eeuw al bekende en voor iedereen herkenbare variaties op
de basisvorm van het hallehuis, dat toen overigens nog algemeen werd betiteld als
‘Saksische’ boerderij. Deze boerderijvormen werden ook in de oudere literatuur2) al
vrij uitgebreid behandeld en leverden, enkele meer van het uitgangstype afwijkende
ontwikkelingsvormen daargelaten, voor de meeste onderzoekers weinig problemen
op. Het niet noemen van een dergelijke ontwikkeling hoeft dan ook niet altijd te
betekenen dat Uilkema zich van de betreffende geschiedenis niet bewust was, maar
veeleer dat deze blijkbaar geen stof opleverde voor discussie. Een overzicht van de
in de opmetingen voorkomende vormen en ontwikkelingsstadia laat zien, dat ook de
in zijn tijd algemeen bekende aspecten door hem wel degelijk werden nagetrokken
en in de documentatie vastgelegd.

Het verloop van het onderzoek

T-huisboerderij te Zwartendijk (Foto: NOM, Arnhem)

Zoals te verwachten viel, ging Uilkema's belangstelling in deze provincie in de
eerste plaats uit naar het los hoes, een verdwijnende en zelfs in het begin van deze
eeuw al haast legendarische boerderijvorm, waarvan hij ook vóór het begin van zijn
onderzoek zeker wel eens moet hebben gehoord. In 1916 werd een klein los hoes uit
Twente als allereerste boerderij verplaatst naar het

2) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 44-57; Ter KUILE, Ons Saksisch
boerenhuis (1912); SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 31-38; SMITS,
Boerderijbouw (1917), e.a.
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nog niet zo lang tevoren opgerichte Rijksmuseum voor Volkskunde, het Nederlands
Openluchtmuseum. De uitgebreide publiciteit die aan deze gebeurtenis over een
langere periode in de landelijke pers was gegeven3) bleek ook aan Uilkema niet te
zijn voorbijgegaan. Aan Van Blom schreef hij eens in verband met een discussie
over de herkomst van de boerderijvormen met zadeldak: ‘..Thans blijft te bewijzen
dat de rechte achtergevel Saksisch is. De Saksische huizen te Tubbergen vertoonen
deze. Heeft U het Saksische huis in het openluchtmuseum gezien?..’4). In de literatuur
(zowel populair als wetenschappelijk) werd het los hoes steevast aangeduid als:
alleroudste Germaanse type, grondvorm van het Oudsaksische huis, halletype in zijn
primitiefste vorm en wat dies meer zij5). De romantische beschrijvingen van de
schemerige, met rook gevulde ruimten waar het open vuur nog brandde en waar mens
en dier praktisch zonder afscheiding bijeen woonden (door volkskundigen zwaar
beladen met symboliek) moeten ook Uilkema zeker hebben aangesproken. Een groter
contrast met de hem zo goed bekende lichte en hygiënische Friese boerderijen met
hun grote differentiatie in woon- en werkruimten was haast niet denkbaar.

Interieur van Twents los hoes (Foto: NOM, Arnhem)

In september 1920 maakte hij voor het eerst kennis met het los hoes ‘in het wild’,
tijdens zijn eerste verkenningstocht in de provincie Overijssel. Het staat wel vast dat
hij doelbewust op zoek moet zijn gegaan naar dit type, want het was ondanks zijn
ook toen al betrekkelijke zeldzaamheid de allereerste boerderijvorm die hier werd
onderzocht. Uit Wierden stuurde hij van Blom een kaartje met het grote nieuws: ‘..Ik
zit hier in Twente en heb het “losse” huis gevonden. 't Is interessant..’. Enkele dagen
later volgde, zoals gebruikelijk, de uitvoeriger berichtgeving over de gedane
ontdekkingen: ‘..Te Enteresch vond ik een exemplaar, met open haardvuur op het
midden van den vloer van het wooneinde (de laatste bestaande uit kleine veldkeien)
en - zonder schoorsteen. De rook moest een uitweg zoeken door de planken en slieten
op de gebinten en door de overgebleven ruimte of gat in den roggestapel daarboven
om vervolgens door het rieten dak naar buiten te trekken. Gaat dit niet voldoende
3) Over de aanschaf van het eerste boerderijgebouw, het losse hoes uit Vasse, verschenen onder
meer artikelen in: De aarde en haar volkeren, d.d. 4-5-1916, Arnhemsche Crt. d.d. 11-5-1916,
De Gelderlander d.d. 18-5-1916, Algemeen Handelsblad d.d. 15-8-1916, De Maasbode, het
N.R.C., etc.
4) Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1917.
5) Onder meer SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 32-33, BOUWMEESTER,
De ontwikkeling van Nederlands Landschappen (1911), p. 401.
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(in den zomer) dan moet de deur open. In den winter is de trek voldoende om de lucht
inadembaar te houden..’6).

6) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-9-192.
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Opmeting KU-40, van los hoes te Enterbroek (schaal 1:400)

Van het hier beschreven los hoes, dat inderdaad helemaal intact was en zelfs nog
op de oude wijze werd bewoond, was door Uilkema direct een opmeting gemaakt,
die bewaard is gebleven onder nummer KU-40. Het veldwerk bevat allerlei notities
over het gebruik en de inrichting van het gebouw: ‘..gevloerd met veldkeien..’;
‘..waschkamer; staande borden achter een rek aan de muur; stijl waaraan de “wiege”
van de karn..’; ‘..bij a en a staan koffers - deksel met snijwerk..’; ‘..boven de
woonruimte de zolder, boven de deel slieten. Op de zolder (van planken) boven de
woonruimte rogge en op de slieten boven de deel hooi; op de hille (stalzolder) hooi
of afgedorscht stroo..’; ‘..Open vuur. In de zolder is geen luik voor het wegtrekken
van de rook. 's Zomers rookt het vaak, 's winters valt het mee. Een schoorsteen is
niet aanwezig; zolder, gebinten en riet over de slieten is bedekt met een dikke zwarte
roetlaag..’, etc.
Ook de tweede opmeting die in Overijssel werd verricht7) betrof een los hoes,
ditmaal echter met een enigszins gemoderniseerde stookplaats. Op zolder was een
stenen rookafvoer aangebracht en op de plaats van het vroegere open vuur stond een
kachel met een schoorsteenpijp. Evenals bij het eerste voorbeeld werd door Uilkema
onder meer genoteerd waar de verschillende landbouwprodukten werden opgeslagen:
‘..Boven de “heerd” (het stuk tusschen het eerste en het tweede gebint) ligt een
zolder; boven de deel liggen slieten (daarop rogge). Op de zolder ligt ook rogge.
Boven turfhok, melkkelder en waschkamer is een zolder waarop het hooi zit. Boven
paardenstal en kippenhok komt het afgedorschte stroo..’. Met de term ‘zolder’ werd
hier gedoeld op een dichte planken zoldering, in tegenstelling tot de halfopen
zolderconstructie met slieten, dunne, onbewerkte stammetjes, waarop de oogst werd
geborgen. Zowel bij deze als bij de voorgaande boerderij diende het voorste gebintvak
als woonruimte. De gebinten stonden in dit gedeelte van het gebouw echter veel
verder uiteen dan in het achterhuis, zodat de beschikbare woonruimte feitelijk meer
dan één ‘vak’ besloeg. Woon- en bedrijfsgedeelte liepen volledig in elkaar over; de
overgang werd gemarkeerd door de afwerking van beide ruimten. Zo was, naar uit
het citaat al blijkt, boven het woongedeelte een planken zoldering aangebracht, terwijl
boven het bedrijfsgedeelte slieten lagen. Verder was het verschil in functie ook
aangegeven in de vloer; de deel was van leem en het woongedeelte was bestraat met
veldkeien of met klinkers. Behalve deze beide voorbeelden van een nog geheel intact
7) Tekening KU-41 en KU-42, beide van dezelfde boerderij uit Enter.
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gebleven los hoes waren tijdens deze eerste ontdekkingstocht ook al boerderijen
gevonden (maar nog niet opgemeten) die ooit tot ditzelfde type hadden behoord maar
waarbij later een scheidingswand was aangebracht tussen woon- en bedrijfsgedeelte.
Enkele van dergelijke verbouwde exemplaren zouden in de daaropvolgende jaren
worden gedocumenteerd8).

Slietenzoldering in bedrijfsgedeelte van boerderij in het Openluchtmuseum te Arnhem, afkomstig uit
Zeijen (Foto: NOM, Arnhem)

Ook de decoratieve geveltoptekens en afweertekens die op verscheidene oude

Stiepelteken aan schuur van boerderij te Geesteren (KU-136)

Twentse boerderijen voorkwamen trokken al snel Uilkema's aandacht. Een foto van
een stiepelteken stuurde hij als curiositeit toe aan Van Blom: ‘..Dan een plaatje met
een opschrift op een deurpost uit 1717, dat ik vond op een omgebouwd “los huis”.
Ik beschouw het als een soort amulet (zeker is daarvoor een juister woord). Wie zou
meer dergelijke voorbeelden kunnen opgeven? In Overijssel ziet men ook nog wel
een kruis op schuur of melkkelder (om kwade invloeden te weren)..’9). Hoewel hij
ook in later jaren incidenteel dergelijke tekens bleef fotograferen en tekenen10), zou
Uilkema zich echter nooit wagen aan volkskundige theorieën over de betekenis van
deze elementen in relatie tot de herkomst van de huistypen waarop deze voorkwamen.
Al snel na zijn succesvolle eerste tocht, in het najaar van 1920, ging Uilkema voor
de tweede maal op pad naar Overijssel om het onderzoek voort te zetten. Deze reis
verliep echter hiel wat minder voorspoedig dan het eerste bezoek, wat voor een
belangrijk deel werd veroorzaakt door het slechte weer. In het begin van deze eeuw
waren de verbindingen in het oosten van het land nog

8) Opmetingen KU-113, KU-136, KU-137 en KU-317.
9) Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1920.
10) Zie in dit verband tekeningnummers KU-293 en KU-355, waarop verschillende stiepeltekens
en geveltoptekens uit Twente zijn verzameld.
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buitengewoon slecht en de merendeels onverharde wegen veranderden bij iedere
regenbui ogenblikkelijk in een onbegaanbare modderpoel. Maar ook de motor liet
hem bij deze tocht voortdurend in de steek: ‘..In Overijssel heb ik de vorige week
met zooveel motorpech te kampen gehad, dat die week vrijwel verloren is geweest.
Vijfmaal sprong in den loop van 2 dagen de achterband..’11). Na dit fiasco had Uilkema
blijkbaar even genoeg van Overijssel en werden alle verdere tochten hierheen
voorlopig opgeschort. In het officiële werkverslag over het eerste onderzoeksjaar
werd zo kort mogelijk melding gemaakt van de bevindingen in deze provincie; de
enige zin die in dit verslag aan Overijssel werd gewijd luidde: ‘..In Twente werd het
zoogenaamde “losse” huis opgespoord, waarbij geen scheiding bestaat tusschen
het deel voor woning bestemd en het schuurgedeelte..’. Korter en minder beeldend
was haast niet mogelijk.

Opmeting KU-95 van los hoes te Bentelo (schaal 1:400)

Pas halverwege de volgende zomer werd opnieuw een reis naar Twente en Salland
ondernomen. De prachtige boerderijen die Uilkema hierbij tegenkwam deden zijn
enthousiasme voor dit gebied opnieuw herleven. Zelfs drong hij er bij Van Blom op
aan om eens met hem mee te gaan, om te zien wat voor een schitterende gebouwen
hier stonden: ‘..Als het eenigszins kan, moest U mee naar Denekamp, een mooi los
huis12) te zien, dat ik daar ga opmeten en fotografeeren..’13). En ook in de omgeving
van Bentelo en Markelo had hij enkele fraaie, al dan niet verbouwde exemplaren van
dit oude huistype weten te vinden. Blijkbaar waren daarbij direct al de nodige
afspraken gemaakt voor documentatie; tijdens latere tochten in datzelfde jaar zouden
hier verschillende opmetingen worden verricht.

11) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1920.
12) Deze boerderij zou later worden opgemeten als KU-133.
13) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-8-1921.
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Voorbeeld van verticaal beschot als afdichting boven de koestal in boerderij te Vasse, (Foto: Min.
van Landbouw)

In Bentelo documenteerde Uilkema bij die gelegenheid opnieuw een goed bewaard
gebleven los hoes (KU-95), waar de stookplaats een interessante ontwikkelingsfase
vertoonde. Midden op de heerd brandde een open vuur, waarboven de ketel was
opgehangen aan een draaiboom, de ‘wendezule’, maar boven de stookplaats bevond
zich al wel een rookvang met rookafvoer, getuige de op de foto zichtbare schoorsteen.
Het wonen vond hier bovendien niet meer permanent plaats in de grote open ruimte;
aan de voorgevel van het hoofdgebouw was een afzonderlijke woonruimte, de
endskamer, aangebouwd, terwijl recentelijk ook een gedeelte van één van de zijbeuken
was uitgebouwd tot een ruime kamer. Vermoedelijk werden deze afgesloten
vertrekken vooral 's winters of

Detailschetsje van stookplaats met draaiboom en kettinghaal, op veldwerk van opmeting KU-95 van
los hoes te Bentelo
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Achtergevel van boerderij te Beuningen met de deeldeuren terugliggend in de onderscheer (Foto: H.J.
van Houten)

bij bijzondere gelegenheden gebruikt en diende de ruimte rondom het open vuur
voor het dagelijkse wonen. De rest van de middenbeuk werd ingenomen door de
open deel, met aan weerszijden de stallen. De koestal had, zoals ook op de doorsnede
zichtbaar is, nog de oude potstalvorm; Uilkema noteerde dat de stal hier 1 m diep
was. Ook trof hem de dichte afscheiding tussen deel en zijbeuken: ‘..Ter weerszijden
van de deel, tusschen de stijlen, staan planken wanden tot aan de balkensleeten,
zoodat de deel links en rechts, behalve bij de koestallen waar stalrepels staan,
begrensd is door twee loodrechte schotten, die in de voorste twee vakken tot een
hoogte van 2 M. vervangen zijn door muren met tegels. Boven de stalrepels der
koestal begint het schot opnieuw. De zijwanden der deel zijn dus vrijwel geheel
gesloten..’14). De deeldeuren lagen hier, zoals bij veel Twentse boerderijen, enigszins
teruggeplaatst in de achtergevel, waardoor de karakteristieke ‘onderschoer’ was
ontstaan.
In Markelo werd een voormalig los hoes gedocumenteerd (KU-113), dat, naar
Uilkema van de bewoners vernam, slechts twee jaar eerder was voorzien van een
scheidingsmuur tussen woon- en bedrijfsgedeelte. Men kon hem zelfs nog een foto
van de oude situatie tonen! De vrije haard van het los hoes was bij de verbouwing
vervangen door een stookplaats tegen de nieuwe brandmuur. Evenals bij het voorbeeld
uit Bentelo was het gebouw in een eerder stadium al eens uitgebreid met een
endskamer. De oude opzet van het woongedeelte was bij deze boerderij niet meer
volledig intact; één van de zijbeuken was uitgebreid ten koste van de middenbeuk,
wat in combinatie met de endskamer de toenemende voorkeur voor afgescheiden
verblijfsruimten fraai illustreert.

14) Notitie op veldwerk van opmeting KU-95.
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Opmeting KU-113, van voormalig los hoes te Kerspel-Goor (schaal 1:400)

Uilkema kwam door alles wat hij hier zag al snel tot de conclusie dat ook de andere
hallehuisvormen, zoals die uit Drenthe, zeer goed ooit een dergelijk ongedeeld stadium
konden hebben gekend15). Daarbij stelde hij zich natuurlijk de vraag hoe groot het
gebied waar deze vormen voorkwamen oorspronkelijk was geweest. Verscheidene
opmerkingen op de veldwerktekeningen laten zien dat hij in deze periode ook ver
buiten Twente steeds informeerde of men daar wel altijd een scheidingsmuur tussen
woon- en bedrijfsgedeelte had gekend16). Soms had hij daarbij geluk; zo wist men
hem in Staphorst inderdaad nog een boerderij aan te wijzen die in opzet een open
verbinding tussen woon- en werkgedeelte zou hebben gehad (‘..Naast Russcher heeft
een boerderij gestaan waar de scheiding tusschen deel en woning ontbrak - later
daar een houten tusschenschot - thans nog. Ook stonden hier huizen zonder
schoorsteen - de rook ging door het huis..’17)). Ook gedurende het tweede
onderzoeksjaar was in Overijssel dus weer verreweg de meeste aandacht uitgegaan
naar de ontwikkeling van het woongedeelte, van los hoes tot boerderij met gescheiden
woon- en werkruimten.
Uit een chronologisch geordend overzicht van de opmetingen blijkt tevens dat de
Overijsselse documentaties door Uilkema na het eerste onderzoeksjaar meestal werden
verricht op doorreis van of naar verderaf gelegen gebieden. Zo maakte hij in oktober
1921 twee opmetingen tijdens een terugreis naar Friesland, na een uitgebreid bezoek
aan Noord-Limburg en Gelderland18). Een maand later zou hij hier opnieuw drie
boerderijen documenteren op weg naar huis na een Zuidhollandse en Noordbrabantse
studiereis19); de opmetingen markeren de gevolgde route naar Leeuwarden. Die weg
bleek vooral door het westelijke gedeelte van de provincie te voeren, terwijl de
15) Gedachten hierover komen onder andere aan de orde in het Uilkema's werkverslag over
1920-1921.
16) Bijvoorbeeld notitie op het veldwerk van opmeting KU-135 uit Hellendoorn: ‘..Te Den Ham
geen losse huizen meer? Te Goor voor 25 jaar nog veel losse huizen..’.
17) Notitie op veldwerk van opmeting KU-115 uit Staphorst.
18) Respectievelijk opmetingen KU-95 uit Bentelo en KU-96 uit Daarle.
19) Respectievelijk opmetingen KU-113 uit Kerspel-Goor, KU-114 uit Arriën en KU-115 uit
Staphorst.
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aandacht aanvankelijk meer had gelegen op de oostelijke streken, Twente en het
aangrenzende deel van Salland. Zo werd geleidelijk ook de rest van de provincie in
het onderzoek
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betrokken; daar maakte Uilkema kennis met de verder ontwikkelde vormen van het
Overijsselse hallehuis.
In 1921 documenteerde hij bijvoorbeeld in de buurt van Hellendoorn een groot
boerderijcomplex met verscheidene bijgebouwen, waaronder een bakhuis, een
schaapskooi en een vrijstaande oogstschuur (KU-96). De indeling van het
bedrijfsgedeelte was in grote lijnen gelijk aan die van de eerder bezochte Twentse
boerderijen, met brede open deel, oogstberging op de slietenzolder boven de deel en
stallen in de zijbeuken. Het rundvee werd in een potstal gehouden, waaruit de mest
werd verwijderd via mestdeurtjes in de zijgevel. Ondanks het gebruik van de weinig
hygiënische potstal kan de zuivelbereiding bij deze boerderij niet onbelangrijk zijn
geweest: vooraan op de deel bevond zich een door paardekracht aangedreven
karnmolen. Het door een brandmuur van het achterhuis afgescheiden woongedeelte
vertoonde nog in grote lijnen de oude driedeling, met de binnenmuren in de lijn van
de gebintstijlen. Eén van de zijbeuken was echter al in zijwaartse richting uitgebreid,
waardoor aan die kant een ruime kamer was ontstaan.
De foto van een andere opmeting uit hetzelfde gebied (KU-114) laat zien hoe

Boerderij met uitgebouwde zijkamer (krukhuis) te Arriën (KU-114)

een dergelijke uitbreiding kon leiden tot een ontwikkeling in de richting van het
krukhuisprincipe; de uitgebouwde kamer was voorzien van een afzonderlijk dakje,
haaks op de kap van het hoofdgebouw. Ook bij deze boerderij trof Uilkema in het
bedrijfsgedeelte een karnmolen aan. De koestal had daarbij, in tegenstelling tot de
vorige opmeting, wel de modernere grupstalvorm. Oorspronkelijk had men echter
ook hier, naar Uilkema van de bewoners vernam, wel degelijk potstallen gehad. Bij
de overgang van potstal naar grupstal was voor de berging van de vroeger in de stal
zelf bewaarde mest een afzonderlijke overdekte mestvaalt naast de boerderij gebouwd,
die tevens diende als potstal voor schapen: ‘..De potstal is later (voor 8 jaar)
bijgebouwd, toen de koestal een grupstal werd. (...) Potstal diep - de schapen lopen
erin; de mest uit de koestal wordt door mestdeuren erin geworpen..’20).
In het daaropvolgende jaar, 1922, werd in Overijssel nog een flink aantal opmetingen
verricht, waarvoor in de meeste gevallen de contacten al lang tevoren waren gelegd.
Van de negen in deze periode verrichte documentaties kwamen er vier uit Twente21),
twee uit de IJsselstreek22), één uit Salland23) en twee uit het meer noordwestelijke
gedeelte van de provincie24). Ook bij al deze opmetingen was blijkbaar weer de nodige
aandacht besteed aan de woonhuis- en stookplaatsontwikkeling. Zo bevonden zich
20)
21)
22)
23)
24)

Notitie op veldwerk van opmeting KU-114.
Opmetingen KU-128, KU-133, KU-136 en KU-137.
Opmetingen KU-124 en KU-129.
Opmeting KU-135.
Opmetingen KU-134 en KU-135.
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onder de vier nieuwe Twentse documentaties opnieuw twee nog geheel intact zijnde
voorbeelden van het los hoes, alsmede twee verbouwde exemplaren waar de
oorspronkelijk open verbinding tussen woon- en bedrijfsgedeelte nog kon worden
aangetoond.
Ook binnen het los hoes type kwamen, naar de opmetingen laten zien, grote
verschillen voor. In Notter ontdekte Uilkema bijvoorbeeld een klein en zeer primitief
los hoes waar zelfs de rookafvoer boven het open vuur nog ontbrak (KU-128); de
planken zoldering boven het eerste gebintvak was zwart van het roet. Het
woongedeelte had een bestrating van witte veldkeitjes waarin in zwarte steentjes het
jaartal 1822 was gelegd, wat hier blijkbaar verwees naar een latere verbouwing,
vermoedelijk de verstening van het huis. De bewoners wisten nog uit overlevering
te vertellen dat de wanden oorspronkelijk alle uit beleemd vlechtwerk hadden bestaan
- ten tijde van Uilkema's bezoek waren deze van baksteen. De hele indeling van deze
boerderij was overigens nog uiterst eenvoudig. In het woongedeelte waren de
zijbeuken zelfs niet volledig afgescheiden van de middenbeuk; waskamer en heerd
stonden in open verbinding. De rudimentaire ‘kelder’ was een raamloos vertrekje
met een vloer die slechts één voet lager lag dan de rest van de ruimte. Als kastruimte
dienden
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Foto en plattegrond van uitzonderlijk groot los hoes te Tilligte (KU-133), met onderschoer en
endskamer; aan de zijgevel zijn twee bijschuren met respectievelijk een rundvee- en een varkensstal
aangebouwd (opmeting schaal 1:400)

twee grote kledingkisten, die oorspronkelijk in het woongedeelte stonden maar
inmiddels naar de deel waren verhuisd. Deze nieuwe inrichting was, naar Uilkema
opmerkte, mogelijk geworden doordat hier niet meer met de hand werd gedorst, wat
tot gevolg had dat de deel thans veel minder stoffig was. Ten tijde van zijn bezoek
werd dit werk hier dus blijkbaar al gedaan met behulp van een (gehuurde)
dorsmachine, waarmee de hele oogst buiten op het erf snel achter elkaar kon worden
afgewerkt.

Het tweede los hoes dat in 1922 werd gedocumenteerd (KU-133) was van een geheel
andere orde van grootte. In tegenstelling tot de eerder opgemeten voorbeelden van
merendeels kleine of zelfs marginale bedrijven was de open verbinding tussen woonen werkruimte hier bewaard gebleven bij een zeer groot en uitermate welvarend
boerderijcomplex. De betreffende boerderij was een zeer groot bakstenen gebouw,
dat in 1883 grotendeels was vernieuwd en daarna alweer een nieuwe modernisering
had ondergaan in 1920, twee jaar voor Uilkema's bezoek. De stallen hadden alle de
moderne grupstalvorm gekregen en aan het hoofdgebouw was een grote vaaltstal
met daarnaast een afzonderlijke varkensstal aangebouwd, van gelijke omvang en
architectuur als de boerderij zelf. Uit gehechtheid aan het oude of historisch besef
was hier bij alle moderniseringen echter steeds aan de traditionele los hoes opzet
vastgehouden. Het kolossale woongedeelte besloeg verscheidene gebintvakken en
werd aan beide zijden begrensd door een serie in de zijbeuken gelegen vertrekken
die als spoelruimte, berging en slaapkamers dienden. De stookplaats was met behoud
van het traditionele principe van de vrije haard van alle moderne gemakken voorzien.
Bij het vuur stond een grote ijzeren draaiboom, de ‘wendezule’, en de aan deze
constructie bevestigde haal was voorzien van een tandwiel, waardoor de zware ketel
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met minimale krachtsinspanning op en neer kon worden bewogen; de rook werd
door een schoorsteen afgevoerd. In de buurt van de stookplaats was aan één van de
wanden een enorme klaptafel bevestigd met ruimte voor wel elf man. Aan de
voorgevel was een grote ‘endskamer’ (ook wel ‘bovenkamer’ genaamd) uitgebouwd,
die op zich ook al weer twee woonvertrekken en twee slaapkamers telde.

Voormalig los hoes met endskamer te Geesteren (KU-136) (Foto: H.J. van Houten)

Deze opmeting is echter vooral zo interessant omdat hieruit duidelijker dan waar
ook valt af te lezen dat het los hoes principe beslist niet noodzakelijkerwijs behoeft
te worden geassocieerd met een laag welvaartsniveau of een primitief soort
wooncultuur. Ook de beide reeds verbouwde voorbeelden van het los hoes type die
in 1922 door Uilkema werden opgemeten25), waren, hoewel niet

25) Opmetingen KU-136 en KU-137.
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zo reusachtig als het hierboven beschreven exemplaar, al evenmin kleine boerderijen.
Het bedrijfsgedeelte telde in beide gevallen vijf gebintvakken plus nog de stalruimten
aan weerszijden van de diepe onderschoer; het woongedeelte besloeg steeds twee
gebintvakken. Ook in ander opzicht waren deze boerderijen goed vergelijkbaar. Beide
hadden een uit twee vertrekken bestaande endskamer als extra woonruimte en in
beide gevallen bestond de later aangebrachte afscheiding tussen woon- en
bedrijfsgedeelte nog geheel of gedeeltelijk uit hout. Het grootste verschil lag in de
situering van de stookplaats; deze lag in het ene geval aan de scheidingsmuur (die
daar dan ook grotendeels van steen was) en in het andere geval midden in de ruimte.
Het nieuw afgescheiden woongedeelte had in beide gevallen na de verbouwing de
naam ‘keuken’ gekregen. Met deze serie opmetingen werd het Twentse deel van het
onderzoek voorlopig afgesloten; pas vele jaren later zou Uilkema hier weer
terugkomen. In de correspondentie was aan het los hoes en zijn ontwikkeling, ondanks
het grote aandeel dat deze boerderijvorm in het documentatiewerk innam, al geruime
tijd totaal geen aandacht meer besteed; dit onderwerp was in zijn ogen blijkbaar
voldoende uitputtend behandeld.
Ook in de IJsselstreek en in Salland waren in 1922 enkele opmetingen verricht, die
vooral een goed beeld geven van de verdere woonhuisontwikkeling van het halletype.
Zo was in het woongedeelte van een boerderij uit Nieuwe Wetering, KU-129 de oude
driebeukige hoofdopzet goed herkenbaar gebleven, hoewel daar in de plattegrond
geen gebintstijlen meer staan aangegeven en de balken van het voorhuis dus mogelijk
al in de muren waren opgelegd. Van een gang was geen sprake; de voordeur kwam
rechtstreeks uit in de middenkamer en één van de zijbeuken bevatte een melkkelder.
Opmerkelijk was ook het gebruik van de stookplaats; deze lag tegen de brandmuur
en onder de schouw in de kamer stond een fornuis met rookafvoer. Aan de andere
zijde van de muur, op de deel, bevond zich echter een tweede stookplaats waar nog
een open vuur brandde; men woonde hier ondanks de modernisering van het huis in
het dagelijks leven nog gewoon op de oude wijze bij het bedrijf. Een andere opmeting,
uit Tongeren (KU-124), toont een volgende fase van de woonhuisontwikkeling,
waarbij van de grote middenkamer inmiddels een gang was afgescheiden. Ondanks
deze modernere indeling was hier de oude gebintconstructie in het woongedeelte
nog wèl bewaard gebleven. Hetzelfde was het geval bij een Sallandse opmeting uit
Haarle (KU-135), waar eveneens een indeling met gang was ontstaan met behoud
van de oude gebintenopzet. Opvallend was bij deze laatste boerderij vooral de plaats
van de melkkelder, die in de zijbeuk half in het voor- en half in het achterhuis lag.
Bij al deze voorbeelden was sprake van een bedrijfsgedeelte met middenlangsdeel
en deeldeuren in het midden van de achtergevel. Bij de eerste opmeting was de stal
nog een potstal; de beide andere boerderijen vertoonden de grupstalvorm. In alle
gevallen vond men hier mestluiken of -deuren in de zijgevel.
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Plattegrond KU-129 van boerderij te Nieuwe Wetering, met driebeukig woongedeelte, waarbij de
voordeur nog rechtstreeks in de woonkamer uitkomt (schaal 1:400)

Hoe interessant dit materiaal op zich ook mocht zijn, ook over déze Overijsselse
boerderijen liet Uilkema zich in de correspondentie met Van Blom of in de

Plattegrond KU-135 van boerderij te Haarle, met driebeukige opzet en met een van de middenbeuk
afgescheiden gang achter de voordeur (schaal 1:400)

werkverslagen niet nader uit. Alleen de opmerkingen op de veldwerkbladen getuigen
van zijn interesse in deze gebouwen. De reden voor dit stilzwijgen moet waarschijnlijk
worden gezocht in het al eerder ter sprake gekomen feit, dat het onderzoek hier geen
nieuwe gezichtspunten, problemen of spectaculaire vondsten opleverde: alles bleek
eenvoudigweg precies zo te zijn als door Uilkema's voorgangers al was beschreven.
De ‘Saksische’ boerderijen met middenlangsdeel zouden in het landelijk overzicht
niet voor opzienbarende nieuwe inzichten zorgen. Het beschrijven van de betreffende
ontwikkelingslijnen kon daarom rustig wachten tot het hele onderzoek was afgerond
en stof tot discussie zat er blijkbaar niet in. Voorlopig richtte Uilkema zijn aandacht
liever op gebieden waarvan een grotere uitdaging uitging: op streken waar misschien
nieuwe ontdekkingen konden worden gedaan of op boerderijvormen waarvan de
herkomst nog niet duidelijk was.
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Zo kwam hij uiteindelijk terecht in het noordelijkste deel van de provincie, de Kop
van Overijssel, waar dwarsdeelvormen voorkwamen waarvan in zijn
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tijd de historische ontwikkeling nog niet onomstotelijk was vastgesteld26). Weliswaar
waren over deze typen de nodige gissingen gedaan, maar de geleerden waren het
daarbij bepaald nog niet eens. Gallée had al deze boerderijen voorlopig ondergebracht
in een afzonderlijke hoofdstuk, onder de noemer ‘Zuiderzee- of gemengd Friesch
type’27). Daar schreef hij: ‘..In de geheele streek rondom de Zuiderzee, behalve
tusschen het Zwarte Water en de IJsselmond, is een sterke vermenging van systemen
waar te nemen; men vindt er Friesche elementen, van het hallehuis en van het huis
met de dwarsdeel..’. Anderen, zoals Van der Kloot Meijburg, Smits en Van der Ven
spraken van ‘boerderijen waarin de invloed van de Friese langhoeven merkbaar is’28),
een ‘combinatie van Saksisch boerenhuis met Friesche stal’29), of
‘langgevelwoningen’30); Schrijnen onderschreef in grote lijnen mening van Gallée,
maar herinnerde tevens aan het Saksische karakter van deze boerderijen31). En ook
Uilkema boog zich nu op zijn beurt over de kenmerken en de mogelijke
ontstaansgeschiedenis van deze typen.

Dwarsdeelboerderij te Wanneperveen (KU-147) (Foto: H. Korringa)

De boerderijen die hij in het noordwesten van Overijssel aantrof werden gekenmerkt
door een indeling met dwarsdeel, waarbij de middenbeuk grotendeels werd ingenomen
door hooiberging vanaf de grond en de stalruimte zich in de zijbeuk bevond. De
koeien, die met de koppen naar de middenbeuk stonden, werden gevoederd vanaf
een smalle voergang langs de tasruimte. De grote deeldeuren zaten onder een opgelicht
gedeelte van het dak in de zijgevel achter het woongedeelte, terwijl zich verder naar
achteren vaak nog een tweede paar deuren bevond; de draagconstructie bestond over
het algemeen uit ankerbalkgebinten. Doordat boerderijen met een dergelijke opzet
niet alleen in Overijssel maar ook in het grote delen van Drenthe en zelfs in het Gooi
voorkomen zou het onderzoek naar deze vormen zich noodzakelijkerwijs over
verschillende provincies uitstrekken. Eerder werd daarom ook in de hoofdstukken
over Noord-Holland en Drenthe al min of meer uitgebreid melding gemaakt van de
kwestie van de ‘Zuiderzeetypen’. Het onderzoek van enkele van de door Uilkema
bestudeerde Overijsselse boerderijen zou echter een belangrijke rol spelen bij de
oplossing van het raadsel, wat voldoende reden is om hier opnieuw kort op deze
kwestie in te gaan.

26) Zie voor een uitgebreidere bespreking van het verloop van het onderzoek naar dit
dwarsdeeltype vooral het vorige hoofdstuk, over de provincie Drenthe.
27) GALLÉE, Het Boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 39-43.
28) Van der KLOOT MEIJBURG, Onze oude boerenhuizen (1912), p. XII.
29) SMITS, Boerderijbouw (1917), p. 180.
30) Van der VEN, Neerlands volksleven (1920), p. 173.
31) SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 36.
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Opmeting KU-147, van dwarsdeelboerderij te Wanneperveen (schaal 1:400)

Het eerste voorbeeld van dit type dat door hem in Overijssel werd onderzocht was
een boerderij uit Wanneperveen (KU-147)32). De documentatie van dit object leidde
direct tot een zwaartepuntverschuiving binnen het onderzoek; vanaf dat moment zou
de meeste aandacht hier aan het noordelijke gebied worden besteed. Bij de opgemeten
boerderij werden twee gebintvakken ingenomen door de hooistapel; aan weerszijden
daarvan bevond zich een dwarsdeel. De in de zijbeuk tegenover de deeldeuren gelegen
koestal met grup en mestluiken had een voergang tussen stal en tasvakken in. De
achterste dwarsdeel was voorzien van deeldeuren aan beide zijden zodat de
oogstwagen dwars door het gebouw heen kon rijden bij het afladen van het hooi.
Boven de voorste twee gebintvakken, waar de middenbeuk was vrijgehouden als
werkruimte en waar ook de voorste dwarsdeel uitkwam, lag een slietenzoldering
voor de berging van graan. De ruimte daaronder diende als dorsvloer en karnplaats.
Op het veldwerk staat een notitie waaruit blijkt dat Uilkema deze boerderij
beschouwde als de meest kenmerkende vorm uit deze streek (‘..Dit huis is hèt type
van de boerderij in N.-Overijssel..’). In het daaropvolgende jaar, 1923, werden in
dit gebied nog drie boerderijen opgemeten in Giethoorn33) en in Vollenhove34), en ook
1924 werd wat Overijssel betreft volledig aan het noordelijke gebied gewijd. Uilkema
maakte hier gedurende dat jaar vier opmetingen van boer-

32) In Drenthe waren inmiddels echter al meer dwarsdeelboerderijen opgemeten; het betrof hier
dus niet Uilkema's allereerste kennismaking met dit type.
33) Opmetingen KU-181, KU-182 en KU-183.
34) Opmeting KU-184.
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derijen uit de omgeving van Vollenhove35) en Steenwijkerwold36), waarvan er drie
een dwarsdeel vertoonden en de vierde een haakse plattegrondvorm had, met zowel
langs- als dwarsdeel. Daarnaast werden nog twee documentaties gemaakt van
boerderijen met een Friese schuurindeling met zijlangsdeel, uit het plaatsje Duin bij
Blokzijl37). Van deze zes boerderijen zouden vooral de beide Vollenhoofse
voorbeelden, beide uit Grote Leeuwte, een belangrijke rol spelen in de theorievorming
omtrent de ontwikkeling van dit type.
Op grond van wat hij in de eerste onderzoeksjaren had gezien, had Uilkema
aanvankelijk aangenomen dat het dwarsdeeltype in het noorden van Overijssel de
oorspronkelijke boerderijvorm was. Door zijn latere opmetingen moest hij deze
mening echter herzien: ook dit type was alweer het produkt van een historische
ontwikkeling! Bij de bestudering van de boerderijen uit Grote Leeuwte was hem
namelijk gebleken dat zich daar oorspronkelijk geen dwarsdeel maar een
middenlangsdeel had bevonden. Bij één van deze boerderijen (KU-237) was de oude
indeling zelfs nog vrijwel intact aanwezig, zij het voorzien van een latere, haakse
aanbouw met dwarsdeel. Om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan
hooiberging (door vergroting van de veestapel in dit gemengde bedrijf) had men hier
een hooischuur zijdelings aan de oude boerderij aangebouwd en daarmee in open
verbinding gebracht. De oorspronkelijke middenlangsdeel en de deeldeuren in de
achtergevel van het oude gebouw waren daarbij echter gewoon bewaard gebleven.

Plattegrond KU-237 van boerderij te Grote Leeuwte, waarbij aan het oude hoofdgebouw met
middenlangsdeel en deeldeuren in de achtergevel later een haaks aangebouwde hooischuur werd
toegevoegd (schaal 1:400)

De tweede opmeting uit dezelfde gemeente (KU-238) betrof een boerderij die
ogenschijnlijk tot het gewone, daar algemeen voorkomende dwarsdeeltype behoorde.
Bij zijn onderzoek werd Uilkema er echter door de bewoners op geattendeerd dat
ook híer vroeger een aangebouwde hooischuur was geweest. Het hoofdgebouw had
35) Opmetingen KU-237 en KU-238.
36) Opmetingen KU-236 en KU-256.
37) Opmetingen KU-233 en KU-234.
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toen, zoals bij de andere boerderij nog steeds het geval was, de deeldeuren in de
achtergevel gehad, met daarachter een open middenlangsdeel. Kort na de
eeuwwisseling had men deze boerderij ingrijpend verbouwd tot de vorm zoals
Uilkema die bij zijn bezoek aantrof: de hooischuur was verdwenen en de hooitas
was ondergebracht op de voorheen open middendeel van het hoofdgebouw - de oude
achteringang was dichtgezet en vervangen door deeldeuren in de zijgevel. Bij navraag
bleken toen nog veel meer boerderijen in deze streek oorspronkelijk een indeling
met middenlangsdeel te hebben gehad. Op het veldwerk van één van zijn opmetingen
kon Uilkema op grond van mondelinge informatie nog vier andere voorbeelden
noteren. Ge-
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lijktijdig onderzoek in noordwest-Drenthe leverde hetzelfde resultaat. De

Opmeting KU-115 van dwarsdeelboerderij te Staphorst, met middenpotstal en tweebeukige hooischuur
(schaal 1:400)

dwarsdeelboerderij bleek als type overal te zijn ontstaan uit de gewone
middenlangsdeelvorm nadat de deel voor hooiberging in gebruik was genomen; de
achteringang was dan niet meer bereikbaar en werd vervangen door deeldeuren opzij.
Het ontstaan van het dwarsdeeltype was hiermee verklaard en Uilkema kon tegen
het einde van 1924 met gepaste trots aan Van Blom laten weten dat hij hier de
oplossing had gevonden. Gallée's ‘Zuiderzeetype’ was ontstaan uit het ‘..onvervalscht
Saksisch huis..’, zoals dat elders in de provincie nog overal voorkwam38). Op deze
mening, die ook door de meeste latere onderzoekers39) zou worden gedeeld, zou
Uilkema niet meer terug komen.
Behalve de hiermee verklaarde typen met dwarsdeel en hooitas op de middenbeuk
kent Overijssel echter ook nog andere dwarsdeelvormen, met een sterk afwijkende
indeling. Onder andere in de gemeente Staphorst komt een langgerekte boerderijvorm
38) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-9-1924.
39) Van der MOLEN, Het boerenhuis in Nederland (1943), p. 100-101; HESLINGA, De Saksische
boerderijtypen (1950), typoscript, p. 40-41; HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 255-257.
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voor met verscheidene dwarsdelen, een grote potstal op de middenbeuk en enkele
hooivakken daarachter. Al tijdens de eerste jaren van zijn onderzoek had Uilkema
hier op doorreis twee opmetingen vervaardigd. Het ging daarbij echter nog uitsluitend
om een eerste kennismaking, waarbij de gehele indeling nauwkeurig werd vastgelegd
maar geen theorieën waren gevormd.
De eerste opmeting (KU-115) betrof een driebeukig gebouw, dat zich naar achter
toe versmalde tot een tweebeukige opzet. Het voorste gedeelte van de boerderij
bestond uit een twee gebintvakken diep woongedeelte met een centrale middenkamer
en allerlei secundaire ruimten zoals slaapkamers, een karnkamer en een melkkelder
met opkamertje in de lage zijbeuken. In de notities op het veldwerk verbaasde Uilkema
zich over de omvang van de reusachtige houten rookvang die hij hier tegen de
voorgevel tussen de beide vensters aantrof (‘..geweldig!..’). Ook gaf hij in de
plattegrond de plaats aan van de haaks op de voorgevel geplaatste hoge kast die men
in Staphorst traditioneel gebruikte als afsluiting van de entree. De ruimte daarachter
functioneerde als tochtportaal, waardoor zich bij de Staphorster boerderijen geen
van de woonkamer afgescheiden gang had ontwikkeld, zoals elders bij het halletype
meestal gebeurde. Uilkema noteerde verder dat de scheidingsmuur tussen woon- en
bedrijfsgedeelte slechts tot de hoogte van de gebintbalk liep en dus geen volledige
‘brandmuur’ was. (Bij een naburige boerderij zou deze afscheiding oorspron-

Woonkamer van boerderij te Staphorst, met grote schouw aan de voorgevel en kast als afsluiting van
de entree (Foto: A.G. van Agtmaal)
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kelijk helemaal hebben ontbroken en zou nog steeds alleen sprake zijn geweest van
een houten schot.) Achter het voorhuis bevond zich allereerst een grote open
werkruimte die als karnplaats en dorsdeel diende en grote deeldeuren in de zijgevel
had. De volgende afdeling bestond uit een zeer grote, anderhalve meter diepe potstal,
die de gehele middenbeuk en één van de zijbeuken in beslag nam. Het vee stond in
twee rijen opgesteld; de voorste rij koeien had de koppen naar de dorsdeel gericht
en werd van daar af gevoerd. Achter de potstal lag een tweede dwarsdeel, die tevens
als voergang diende voor de tweede rij. Het achterste gedeelte van de boerderij bevatte
respectievelijk een groot tasvak voor hooi, nog een dwarsdeel en tenslotte een tweede
hooivak. Het graan werd op slieten opgeslagen in het voorste gedeelte van het gebouw,
boven dorsvloer en potstal.

Potstal in middenbeuk (middenpotstal) in boerderij afkomstig uit Staphorst, thans in het
Openluchtmuseum te Arnhem (Foto: SHBO, Arnhem)

Een jaar later kwam Uilkema opnieuw door Staphorst en bij die gelegenheid
documenteerde hij nogmaals een boerderij van hetzelfde dwarsdeeltype met
middenpotstal (KU-134). Dit gebouw vertoonde bij een volledig driebeukige opzet
eenzelfde opeenvolging van functies als de hiervoor besproken boerderij. Van voor
naar achter vond men hier het woonhuis, een brede dwarsdeel, de stal in de
middenbeuk, een smallere voerdeel, een hooivak, een brede dwarsdeel en tenslotte
weer een hooivak. De potstal was in deze boerderij vervangen door een stalvorm
waarbij de koeien op een smalle verhoging stonden en waar alleen een diepe kuil
achter het vee (het restant van de oude potstal) dienst deed als mestbewaarplaats. Dit
staltype, dat kan worden beschouwd als een overgangsvorm tussen potstal en grupstal,
wordt ook wel ‘stoepstal’ genoemd. Afgezien van deze stalmodernisering ging het
hier om een zeer eenvoudig gebouw; een groot deel van de boerderij had nog geheel
houten wanden. Ook kon Uilkema aantonen dat hier in opzet de rookafvoer had
ontbroken; de daksparren op de woonhuiszolder waren bedekt met een dikke laag
roet. Vóór twintig jaar, zo werd hem door de boer verteld, zouden er in Staphorst
nog verscheidene huizen hebben gestaan zonder schoorsteen. Wanneer er dan een
schoorsteen werd aangebracht, was deze meestal van hout, wat bij het opgemeten
gebouw inderdaad het geval was. Ook de traditionele nokafsluiting, waarbij het riet
of stro op het einde van de nok tot een tuiltje was samengebonden, was hier nog
aanwezig; bij latere boerderijen was deze oplossing algemeen vervangen door het
uit noordelijker streken overgenomen driehoekige, houten uilebord. Opvallend is dat
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Uilkema beide Staphorster boerderijen uitgebreid documenteerde, maar nergens
melding maakte van de historische ontwikkeling van deze gebouwen. Toch was
alleen al uit het verschil in gebintafstand tussen het voorste en het achterste deel van
de boerderij duidelijk af te lezen dat hier sprake
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Bedrijfsgedeelte van boerderij te Staphorst met volledig houten wanden (KU-134)

moest zijn van verschillende bouwfasen. Het achterste gedeelte met de grondtasvakken
was in beide gevallen later aangebouwd. Men neemt thans aan dat de deeldeuren
zich ook bij dit type oorspronkelijk in de achtergevel bevonden en dat de
dwarsdeelopzet wederom een gevolg was van verlenging van het gebouw40). De
Staphorster boerderijen werden echter bezocht in een vroeg stadium van het onderzoek
(1921-1922), toen Uilkema er nog geheel van uitging dat de bedrijfsingang in de
zijgevel een zeer oud principe vertegenwoordigde. Pas later zou hij zich, als gezegd,
intensief gaan bezig houden met het ontstaan van de dwarsdeelvormen. Of hij zijn
conclusies over de ontwikkeling van de dwarsdeelboerderij als evolutievorm van het
zuivere halletype toen ook van toepassing achtte op de Staphorster vorm is helaas
niet bekend. Het zou hier bij de twee vroege opmetingen blijven.

Foto en opmeting (schaal 1:400) van boerderij te Giethoorn (KU-181) met haaks aangebouwde,
halfopen hooischuur

40) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 258-261.
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Nog een ander boerderijtype met dwarsdeel vond Uilkema, in 1923, in Giethoorn.
In dit waterrijke gebied was een bedrijfsvorm ontstaan die zich speciaal toelegde op
de veeteelt en waarbij alle vervoer over water plaatsvond. Bij deze
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zogeheten vaarboerderij vond men een heel bijzonder soort hooischuur, die

Gedeelte van opmeting KU-182, van vaarschuur bij boerderij te Giethoorn (schaal 1:400)

gedeeltelijk over het water werd gebouwd en waar de hooischuiten overdekt konden
afmeren. De drie hier door Uilkema vervaardigde opmetingen41) geven verschillende
ontwikkelingsstadia te zien van de Giethoornse boerderij. Bij de eerste opmeting,
van de zeer eenvoudige, nog grotendeels houten boerderij KU-181, is te zien hoe de
afzonderlijke hooiberging ook hier in een later stadium werd vervangen door
hooiopslag binnen in het hoofdgebouw. Naast de aangebouwde, halfopen hooischuur
was inmiddels ook de middenbeuk gedeeltelijk in gebruik genomen voor hooiberging.
Tussen hooivak en woongedeelte had zich een dwarsdeel ontwikkeld, maar ook de
oude deeldeuren in de achtergevel waren nog bewaard gebleven. In één van de
zijbeuken bevond zich een eenvoudige koestal met grup; van een afzonderlijke
kruigang was geen sprake, de mest werd afgevoerd door mestluiken in de zijgevel.
Bij de tweede opmeting, van een grotere boerderij uit dezelfde plaats - KU-182, vond
men bovendien een tweede stalrij langs de achtergevel en had zich een dwarsdeel
ontwikkeld tussen deze stal en het hooivak op de middenbeuk. Naast de hooiberging
in het hoofdgebouw had men hier ook een afzonderlijke vaarschuur in gebruik, die
Uilkema later zou inspireren tot theorieën over het ontstaan van de zijlangsdeel bij
Friese boerderijen42). De derde opmeting tenslotte, KU-183, betrof een zeer oude en
meermalen verbouwde boerderij, waarbij de hooioogst volledig werd opgeslagen op
de middenbeuk van het achterhuis. Aan de zijde van de stal was de zijbeuk verbreed
om plaats te maken voor een voergang langs de tasvakken. Diagonaal geplaatste
deeldeuren gaven toegang tot een smalle dwarsdeel tussen woning en hooivakken;
een tweede stel deeldeuren bevond zich in de achtergevel. Bij deze boerderij noteerde
Uilkema dat zich in Giethoorn een tendens voordeed in de richting van de aanleg
van een tweede dwarsdeel, tussen achtergevel en tasvakken. Over de historische
ontwikkeling van de hier voorkomende dwarsdeelvorm op zich liet hij zich echter
41) Opmetingen KU-181, KU-182 en KU-183.
42) Dit onderwerp komt aan de orde in het hoofdstuk over het onderzoek in de provincie Friesland,
bij de bespreking van het Friese typoscript (hoofdstuk 7.1).
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niet verder uit. Evenals bij de Staphorster boerderijen bleef het hier bij een eenvoudige
constatering van de aangetroffen situatie.
Hoewel met de ontdekking van de geschiedenis van de dwarsdeelboerderij in 1924
het voornaamste typologische probleem binnen de provincie Overijssel was opgelost,
was het onderzoek hier - althans wat het documentatiewerk betreft - nog niet direct
afgelopen. Zo moest Uilkema in 1927 in verband met een andere kwestie (het bezoek
aan de Duitse booën - zie hoofdstuk 7.5) nog enkele malen in het oosten van het land
zijn. Eén van deze reizen voerde hem wederom door Twente, waar in de gemeente
Denekamp opnieuw een paar opmetingen werden gemaakt: een pas twee jaar tevoren
verbouwd los hoes (KU-317, waar men een mooie afgescheiden woonkamer maakte,
maar vervolgens toch weer op de deel bij een open vuur ging wonen), een nog geheel
intact los hoes (KU-334, waar Uilkema een kolossale draaiboom - ‘wendezoele’ bij het open vuur aantrof), en een boerderij met de woonhuisdeur in de zijgevel, waar
de gehele deel was bestraat met Bentheimer zandsteen (KU-335). Alle drie opmetingen
betroffen boerderijen met de traditionele ‘endskamer’ en ‘onderschoer’ en bevatten
veel waardevolle informatie maar weinig nieuws.
Nog weer een paar jaar later, vlak voor het einde van het onderzoek, werd tenslotte
ook nog een schetsje gemaakt van een geheel ander type boerderij: een kleine en
zeer eenvoudige stadsboerderij in Kampen (KU-371). Het bedrijf was gehuisvest in
wat vermoedelijk ooit een gewoon woonhuis was geweest en de bebouwing zal alleen
in de inrichting van het achterhuis, waar zich de koestal bevond, hebben afgeweken
van de stedelijke bebouwing eromheen. De betreffende tekening werd na de eerste
opname nooit verder uitgewerkt. Jaren eerder had Uilkema overigens al eens een
bouwtekening weten te bemachtigen uit hetzelfde gebied, van een grote boerderij op
het Kampereiland, die zonder commentaar als KU-1 was opgenomen in het
documentatiebestand. Ook over
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Foto en opmeting (schaal 1:400) van oude boerderij te Giethoorn, KU-183 (Foto: H.J. van Houten)

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

391

Boerderij met hooibergen op het Kampereiland (KU-1)

deze beide laatste vormen zijn geen uitspraken of theorieën bewaard gebleven.
Uilkema bleef in Overijssel dus nog wel even bezig, maar van enig verband met de
vorming van nieuwe ontwikkelingstheorieën lijkt bij deze latere documentaties
nauwelijks sprake te zijn: de Twentse boerderijen weken niet merkbaar af van wat
hier in voorgaande jaren was bestudeerd en de stadsboerderij kon, hoe interessant
ook op zichzelf, maar weinig aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van
de boerderijbouw in het buitengebied. Een duidelijke reden om juist déze boerderijen
te documenteren lijkt dan ook niet aanwezig. Het meest waarschijnlijk is nog dat
Uilkema als rechtgeaard boerderijliefhebber en onverbeterlijk onderzoeker deze
voorbeelden toevallig tegenkwam en gewoon geen weerstand heeft kunnen bieden
aan de verleiding nog een paar mooie exemplaren aan zijn collectie toe te voegen.
De totale opbrengst van twaalf jaar onderzoek in Overijssel bestond uit een fraaie
en ook regionaal goed gespreide serie opmetingen van in totaal 31 stuks. Daarvan
waren tien tekeningen afkomstig uit Twente, vijf uit Salland, twee uit Kampen, vier
uit het Land van Vollenhove, vijf uit de Kop van Overijssel en respectievelijk twee
en drie opmetingen uit Staphorst en Giethoorn.
Ook in typologisch opzicht geven de opmetingen een goed beeld van de traditionele
Overijsselse boerderij. Zo documenteerde Uilkema zes exemplaren van het nog intact
gebleven los hoes type43) en vier waarbij het woongedeelte later door een muur was
afgescheiden van de bedrijfsruimte44). Acht (meest Twentse) boerderijen hadden de
beschikking over een endskamer45) en bij drie exemplaren uit het midden en westen
van de provincie had een zijdelingse uitbreiding van het woongedeelte
plaatsgevonden46). Wat het bedrijfsgedeelte betreft, bevat de collectie zeventien
voorbeelden met open middendeel en deeldeuren in het midden van de achtergevel47),
één voorbeeld waarbij de middendeel uitsluitend als voerdeel diende en de deeldeuren
in de achtergevel waren vervangen door een enkele deur48). Tien boerderijen hadden
een dwarsdeel en deeldeuren in de zijgevel49) en één exemplaar laat een overgangsvorm
tussen beide typen zien50). Twee boerderijen uit het uiterste noorden van de provincie
vertonen tenslotte een door het Friese type beïnvloede oplossing met zijlangsdeel51).
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Opmetingen KU-40, KU-41, KU-95, KU-128, KU-133 en KU-334.
Opmetingen KU-113, KU-136, KU-137 en KU-317.
Opmetingen KU-95, KU-113, KU-133, KU-136, KU-137, KU-317, KU-334 en KU-335.
Opmetingen KU-96, KU-114 en KU-256.
Opmetingen KU-1, KU-40, KU-41, KU-95, KU-96, KU-113, KU-114, KU-124, KU-128,
KU-133, KU-135, KU-136, KU-137, KU-302, KU-317, KU-334 en KU-335.
Opmeting KU-129.
Opmetingen KU-115, KU-134, KU-147, KU-181, KU-182, KU-183, KU-184, KU-236,
KU-238 en KU-256.
Opmeting KU-237.
Opmetingen KU-233 en KU-234.
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Onder de boerderijen met dwarsdeel bevonden zich twee exemplaren met
middenpotstal52) (de Staphorster opmetingen); in de overige gevallen was steeds
sprake van stalruimte in de zijbeuk en hooiberging in de middenbeuk. In acht van
de opgemeten boerderijen53), vooral uit het oosten van de provincie, was nog een
potstal aangetroffen, in één geval was deze vervangen door een stoepstal54). Alles
tezamen kan worden geconcludeerd dat op basis van dit materiaal zonder veel
problemen een vrij volledig overzicht zou kunnen worden opgesteld over de
Overijsselse boerderijen en hun historische ontwikkeling. Tot het schrijven van dit
hoofdstuk, waarvoor hij de kennis ongetwijfeld bezat, is Uilkema door tijdgebrek
echter niet meer gekomen. Het enige dat hier op papier bewaard is gebleven is een
schatting van de omvang van het tekstgedeelte over deze provincie; dit was door
Uilkema begroot op 25 pagina's tekst, met maar liefst 24 plattegronden en 36 foto's.

52) Opmetingen KU-115 en KU-134.
53) Opmetingen KU-40, KU-41, KU-95, KU-96, KU-115, KU-124, KU-137 en KU-335.
54) Opmeting KU-134.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN OVERIJSSEL
KU-1 Mandjeswaard, Kampereiland
KU-40 Enterbroek
KU-41 Enter
KU-42 Enter
KU-95 Bentelo
KU-96 Daarle
KU-113 Kerspel-Goor
KU-114 Arriën
KU-115 Staphorst
KU-124 Tongeren
KU-128 Notter
KU-129 Nieuwe Wetering
KU-133 Tilligte
KU-134 Staphorst
KU-135 Haarle
KU-136 Geesteren
KU-137 Vasse
KU-147 Wanneperveen
KU-181 Giethoorn
KU-182 Giethoorn
KU-183 Giethoorn
KU-184 St. Jansklooster
KU-233 Duin
KU-234 Duin
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KU-236 Westenwold
KU-237 Grote Leeuwte
KU-238 Grote Leeuwte
KU-256 Basse
KU-293 Twente (niet aangeduid)
KU-317 Noord-Deurninge
KU-334 Noord-Deurninge
KU-335 Lattrop
KU-355 Twente (niet aangeduid)
KU-371 Kampen
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7.7 Gelderland

Boerderij met uitgebouwde endskamer te Meddo (Foto: H.J. van Houten)

In Gelderland zou Uilkema veel terugvinden van wat hij eerder in Drenthe en
Overijssel had gezien; ook de Gelderse boerderijen worden gerekend tot de
hallehuisgroep1). Het zuivere halletype met driebeukige opzet, ankerbalkgebinten,
middenlangsdeel en deeldeuren in het midden van de achtergevel komt door vrijwel
de gehele provincie Gelderland voor. In de Achterhoek vindt men dit type met
zadeldak en planken topgevelschot; elders heeft men overwegend vormen met schildof wolfdak. In al deze streken heeft het woonhuis nog overwegend de oude
driebeukige opzet behouden, zij het dat later in veel gevallen een gang achter de
voordeur werd afgescheiden van de rest van de middenbeuk. In de loop der tijd
ontwikkelde zich bovendien een strook met werkruimten achter de brandmuur,
waaruit uiteindelijk een tweede woontravee ontstond. Daarnaast vindt men echter
ook verschillende gevallen waar de uitbreiding van de woonruimten de hoofdvorm
van het gebouw aantastte. Zo komen in de Achterhoek boerderijen voor, waar net
als in het aangrenzende Twente het woonhuis werd vergroot door middel van een
aan de voorgevel aangebouwde ‘endskamer’. Op de vruchtbare rivierklei van de
Betuwe en langs

T-huisboerderij te Duiven

de IJssel is bij de welvarende boerderijen het woongedeelte vaak zijdelings uitgebreid
tot de kruk- of T-huisvorm. In bepaalde delen van het rivierengebied, zoals de Tieleren Bommelerwaard, vindt men aan de achterzijde van de schuren boven de deeldeuren
een zeer groot dakoverstek. Overigens behield het bedrijfsgedeelte in al deze gebieden
in grote lijnen zijn oude hoofdopzet met brede middenlangsdeel en stallen aan
weerszijden in de lage zijbeuken. Langs de randen van de provincie vindt men echter
ook nog enkele afwijkende vormen. Zo kwamen op de arme zandgrond van de
noordelijke Veluwe incidenteel dwarsdeeltypen voor; het ging daarbij echter
hoofdzakelijk om een vorm van keuterboerderij, de zogenaamde ‘zoomhuisjes’. In
het zuiden van de provincie, in het aan Brabant en Noord-Limburg grenzende gebied
van het Rijk van Nijmegen, vindt men boerderijen met een al evenzeer afwijkende
indeling van het bedrijfsgedeelte, met dwarsdeel of zijlangsdeel en met een diepe
potstal op de middenbeuk. Met vrijwel al deze vormen zou Uilkema tijdens zijn
1) Zie voor een algemene omschrijving van deze huisgroep de inleiding op hoofdstuk 7.5, over
de provincie Drenthe.
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onderzoek te maken krijgen. Daarnaast zou hij in deze provincie vooral ook veel
aandacht besteden aan de hier in groten getale voorkomende bijgebouwen, zoals
schuren, open of gesloten kapbergen en schaapskooien.

Boerderij te Geldermalsen met groot overstek boven de deeldeuren
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Het verloop van het onderzoek
Uilkema's vroegste kennismaking met de provincie Gelderland vond plaats in het
najaar van 1920, het eerste officiële onderzoeksjaar. Daarvóór waren door hem
(behalve natuurlijk Friesland) alleen Drenthe en Overijssel bezocht en hij was hier
dus nog in het geheel niet geweest, zelfs niet op doorreis. Voor de eerste
oriëntatiereizen plaatsvonden was Gelderland echter al wel enkele malen kort ter
sprake gekomen in de correspondentie. Zo stelde Uilkema Van Blom in 1917, dus
nog ver voor het begin van het landelijke onderzoek, al voor om een gezamenlijk
bezoek te brengen aan onder andere de Achterhoek, om kennis te maken met de hem
toen nog volledig onbekende ‘Saksische’ boerderijtypen. Van dit plan schijnt toen
echter nog niets te zijn gekomen. In augustus 1920 meldde hij verder ergens een
afbeelding te zijn tegengekomen van een Veluwse eekschillershut, een primitief
bouwwerk dat hem bijzonder intrigeerde. In oktober 1920 was het werkelijk zover
en kon hij Van Blom laten weten dat hij Gelderland voor de eerste maal was
‘rondgetrokken’2). De enige plaatsnaam die hij in dit verband noemde was Meulunteren
op de Veluwe, waar de eerste twee Gelderse opmetingen werden verricht3).

Boerderij te Meulunteren (KU-38)

De hier opgemeten boerderijen behoorden beide tot het eenvoudige halletype, met
driebeukige opzet en brede middenlangsdeel met de deeldeuren in het midden van
de achtergevel. Aan weerszijden van de open deel vond men de stallen, die bij het
ene voorbeeld nog volledig en bij het andere ten dele de potstalvorm hadden.
Opvallend is bij deze opmetingen vooral het grote aantal bijgebouwen, waaronder
zich kapbergen, oogstschuren, schaapskooien en in één geval ook nog een bakhuis,
een varkensstal en een vrij recente rundveestal bevonden. Vooral in dit laatste geval,
bij boerderij KU-39, was duidelijk dat het bedrijf hier gedurende de laatste decennia
een aanzienlijke uitbreiding had ondergaan. Gezien de notities op de veldwerkbladen
hadden bij dit eerste Gelderse onderzoek vooral de constructies van de kapbergen
en de schaapskooien Uilkema's belangstelling getrokken.

2) Uilkema aan Van Blom, d.d. 7-11-1920.
3) Opmetingen KU-38 en KU-39.
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Tegen de zomer van 1921 werd het onderzoek op de Veluwe hervat en ook het
rivierengebied werd nu grondig verkend. Wat Uilkema hier zoal aantrof werkte vooral
door onbekendheid met de plaatselijke bouwtrant sterk op zijn
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Toepassingen van het dekbalkjuk: op het muurwerk als kapconstructie van het voorhuis van een
T-huisboerderij, op de gebintbalk als kapconstructie van het bedrijfsgedeelte van dezelfde boerderij
of op de grond als hoofddraagconstructie van een schaapskooi

verbeelding. Aan Van Blom stuurde hij enthousiaste berichten en al snel ontstonden
plannen om de spectaculaire Gelderse vondsten ook te tonen aan de andere leden
van de Boerenhuiscommissie: ‘..De Veluwe en de Betuwe zullen een geschikt terrein
vormen voor een excursie van belangstellende commissieleden. Eigenaardige
gebintconstructies heb ik daar - op de Veluwe in de schaapskooien, in de Betuwe te
Heteren, Zetten, enz. gevonden, die mij sterk doen vermoeden, dat ze hun oorsprong
vinden in een cirkelvormig gebouw, dat dan den vorm zal kunnen hebben gehad van
een suikerbrood! Met vrij steile wanden dus, die boven in een punt uitliepen. Wat ik
hier schrijf is een plotseling invallende gedachte, die nooit komt wanneer ik midden
in de gebouwen sta. Maar ik verzeker u, dat wat ik de laatste dagen in de Betuwe
zag, mij zeer heeft getroffen..’4).
Het is waarschijnlijk maar goed dat van dit uitstapje in de praktijk vooralsnog
niets kon komen, want de zo geheimzinnig beschreven constructievorm bleek al snel
niets anders te zijn dan het in het midden van het land algemeen voorkomende

4) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-6-1921.
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dekbalkjuk, waarmee Uilkema alleen nog niet eerder had kennis gemaakt5). Dat zijn
vondst op zich geen zeldzaamheid was, drong geleidelijk tot hem door, toen vrijwel
alle door hem bestudeerde boerderijen uit het midden des lands hetzelfde fenomeen
bleken te vertonen. Voor het zover was, werd echter in de correspondentie nog
uitgebreid ingegaan op de oorsprong van dit constructietype, waarbij Uilkema vrij
associërend een aantal verrassende (en soms verrassend naïeve) verbanden wist te
leggen. In een ruim van schetsjes voorziene brief aan van Blom wees hij onder meer
op de verschillende toepassingen van het dekbalkjuk, dat zowel voorkwam in de kap
van het dwarsgelegen voorhuis van de T-huisboerderij als in het bedrijfsgedeelte. In
het eerste geval stond het op de in de muren opgelegde balklaag, in het tweede geval
op de gebintbalk van het ankerbalkgebint. En, meest verrassend van al: bij een bepaald
type schaapskooi diende dezelfde constructie om het gehele gebouw te ondersteunen
en was dan eenvoudigweg op de grond opgesteld!
‘...Hieronder geef ik u een schets van het gebint, dat aan de Betuwsche en vele
gebouwen op de Veluwe eigen is. I: doorsnede van de woonvertrekken van boerderij
“Het Hof” te Heteren in de Betuwe (KU-72), ca. 1700 à 1750; II: doorsnede van
het achterhuis - d.i. de schuur - van de boerderij “Nieuwlandsche Bouwing” te
Heteren (KU-71) - Betuwe. Nu zou men kunnen denken, dat de kapconstructie - het
gedeelte boven den hoofdbalk - geen gebint is, maar uit de schaapskooien blijkt, dat
dit inderdaad het geval is. En dit gebint is in de beide gegeven schetsen geplaatst op
een ander gebint (...) Hierbij dient door mij opgemerkt te worden, dat op. fig. I de
stijlen vertegenwoordigd worden door de muren. (Inderdaad zaten eenmaal de stijlen
in de muren; langzamerhand heeft men ingezien, dat ze daar overbodig waren.
Tallooze aanduidingen pleiten daarvoor.) Als u nu de bovenstaande schetsen vergelijkt
met de onderstaande, dan ziet u van III tot I een logische klimax, die wel bewijst,
hoezeer het schaapskooigebint eigen is aan de Geldersche streeken en een eigen
cachet heeft. Ik zal een paar weken uittrekken, alleen om de verbreiding van dit
gebint in kaart te brengen. III: doorsnede van de schaapskooi van L. Lagerweij te
Meu-Lunteren (KU-38) - Veluwe. U ziet, dat de bodem van de schaapskooi
correspondeert met den bovenkant van de hoofdbalk op schets II en met de zolder
op schets I (wat inderdaad hetzelfde is, want de zolder van planken is ontstaan uit
de zolder van “slieten” - meer of minder rechte palen en juffers -). Résumerend
blijkt, dat de schaapskooi het primitiefste Geldersche gebouw vertegenwoordigt,
waarin de kromming van de schuine stijlen a en b opvallend is..’6).
Ook de al eerder door Uilkema genoemde mogelijkheid van een oorspronkelijk ronde
grondvorm van de schaapskooien werd thans opnieuw ter sprake gebracht en bleek
verband te houden met een hem ter ore gekomen theorie uit de archeologische hoek.
In de aan het onderzoek voorafgaande decennia waren

Kapconstructie met dekbalkjuk in voorhuis van boerderij KU-72 te Heteren
5) Een overzicht van de eerder door Uilkema vervaardigde opmetingen laat zien dat hij de
constructie met dekbalkjuk inderdaad nog niet eerder was tegengekomen.
6) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-6-1921.
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onder leiding van de archeoloog en latere directeur van het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden, Holwerda, verscheidene opgravingen verricht in zowel de
Betuwe als de Veluwe. Daarbij waren tijdens een opgraving bij de Hunneschans aan
het Uddelermeer in 1908 sporen gevonden van een prehistorische nederzetting met
verdiepte hutkommen, die door Holwerda aanvankelijk waren toegeschreven aan
een wellicht met zuidelijke volkeren verwante, primitieve volksstam. Daarnaast
waren er gegevens over een opgraving uit Rijswijk (Gld.), van wat men een agrarische
‘Batavennederzetting’ noemde. Bij deze opgraving waren behalve enkele grote, min
of meer rechthoekige huisplattegronden ook ronde vormen aangetroffen, die door
Holwerda alle waren geïnterpreteerd als mestvaaltsporen. Over beide opgravingen
waren in de daaropvolgende jaren verschillende meer of minder populaire publikaties
verschenen7). Berichten over deze vondsten waren blijkbaar ook doorgedrongen tot
Uilkema, die uit de hem verstrekte informatie echter ten onrechte begreep dat er
ronde huisplattegronden waren aangetroffen die werden toegeschreven aan een
Bataven-volksstam8). Dat dit juist zou zijn leek hem uiterst onwaarschijnlijk, maar
wel hield hij in de discussie hierover met Van Blom de mogelijkheid open dat de
ronde sporen zouden hebben behoord bij een schaapskooi- of potstalvorm, waarmee
hij zonder dit te beseffen nauw bij de werkelijke veronderstellingen van de
archeologen aansloot. Uit de bewoordingen van de brief die hij over dit onderwerp
aan Van Blom schreef blijkt bovendien dat deze hem had aangespoord zijn eigen
theorieën over de ronde schaapskooien voor te leggen aan Holwerda, iets waarvoor
Uilkema zeer huiverig was: ‘...Er zijn nog aanwijzingen die me sterk doen vermoeden
dat de schaapskooi oorspronkelijk rond is geweest. (...) Maar over deze aanwijzingen,
die ik zelfs terugvond op de zolder van het hoogstontwikkelde huistype waarvan II
de doorsnede van het achterhuis geeft, wil ik thans niet uitweiden (geen vermoedens
voor wetenschap geven, geen voorbarige conclusies). Vandaar de reden, waarom ik
nog wil wachten vóór ik aan dr. Holwerda schrijf. Ik zou haast zeggen: ik wensch
wijzer te wezen dan deze. Ik acht het onmogelijk, dat deze aanwijzingen kan hebben
dat de batavenwoning rond kan zijn geweest. Ik bedoel andere aanwijzingen dan een
plaat of reliëf uit oude tijd op een of ander Denkmal of mausoleum, of zoo iets. (Ik
meen, dat zooiets bestaat.) Op dit terrein, ik weet het al te goed, leert men niets uit
oude boeken of platen, of zelfs uit opgravingen. Immers een ronde kultuurlaag ergens,
kan het restant zijn van een 6-roedenberg, waaronder een potstal. Dit is in de Betuwe
veelal gewoonte..’9). Welke de in het begin van dit citaat genoemde sporen waren die
hij zou hebben aangetroffen op de zolder van een boerderij (Uilkema refereerde hier
aan opmeting KU-71, een groot T-huis) staat nergens vermeld, maar mogelijk werd
hierbij opnieuw gedoeld op de kapconstructie met dekbalkjuk.
7) Berichten over de opgravingen bij het Uddelermeer verschenen onder meer in: Bouwkundig
Weekblad 28, 1908, p. 550-551; Bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond,
2de serie, 1, 1908, p. 191; Elsevier's geïllustreerd maandschrift 37, 1909, p. 320-328, 373-377;
Oudheidkundige mededeelingen van het Rijksmuseum van oudheden te Leiden 5, 1911, p.
18-22; e.a. De opgraving uit Rijswijk werd onder meer besproken in: Gelre 20, 1917, p.
221-246.
8) Uit het feit dat Uilkema bij zijn verwijzing naar Holwerda's vondsten de resultaten van diens
onderzoeken uit Rijswijk en de Hunneschans door elkaar haalde, mag worden afgeleid dat
hij de betreffende publikaties niet zelf onder ogen had gehad, maar er uit tweede of derde
hand - vermoedelijk via Van Blom - van had gehoord.
9) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-6-1921.
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Tot uitgewerkte theorieën zouden al dergelijke bespiegelingen overigens niet

Kapberg (vijfroedenberg) bij boerderij te Lienden

leiden, wel tot nieuwe documentaties. Zo werden in dezelfde periode waarin de
bovenstaande brief werd geschreven in de Betuwe vier opmetingen verricht van
merendeels grote T-huisboerderijen met verscheidene bijgebouwen10). Elk van deze
complexen telde één of meer porbergen11) met vijf of zes roeden, met op de begane
grond een (pot)stalruimte voor jongvee, waarvan het gebruik en de opbouw steeds
min of meer uitvoerig op het veldwerk staan beschreven.

10) Opmeting KU-70, KU-71, KU-72 en KU-73.
11) Porbergen zijn kapbergen met een verhoogde tasvloer die in het midden wordt ondersteund
door een holle stenen of massieve houten kolom, de zogenaamde ‘por’.
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Schuurberg (tweeroedenberg) te Duiven; het schuurgedeelte op de begane grond bevatte veestalling

Bij deze vroege Gelderse documentaties werd door Uilkema trouwens stelselmatig
meer aandacht besteed aan de bijgebouwen dan aan de boerderij zelf; aan Van Blom
schreef hij hieromtrent: ‘..Ik bestudeer voornamelijk en eerst de schaapskooien en
bijgebouwen der woning..’.12). Zo bevatten vrijwel alle opmetingen gegevens over
de verschillende typen kapbergen: met één-, twee-, vier-, vijf- of zes roeden, met
lage, hoge of geheel zonder tasvloer, met of zonder por, met of zonder afgesloten
schuurruimte op de begane grond, etc. Constructie, opbouw en gebruik van de
bergruimte werd bij ieder opgemeten exemplaar opnieuw in een soort stenostijl
genoteerd. Bij een vierroedenberg met mestput eronder (KU-73) schreef Uilkema
bijvoorbeeld: ‘..Voor jongvee, wordt gevuld met stroo en ontvangt de mest van het
achterhuis. Op de hoeken “roe”; grondmuur rondom 3 dM. hoog, diep in de grond
1.5 M., daarboven 2 M. schot. Evenwijdig aan de grond loopen de “onderlanen”
(boven 't schot, dus 2 M. boven de grond). Boven liggen de “bovenlanen”, daarop
rusten de einden van de rietkap, die opvijzelbaar is. Op de onderlanen liggen balken,
daarop slieten. Op de slieten komt graan en hooi: beneden 't hooi en daarop graan..’.

Onderste gedeelte van porberg te Heteren; door de geopende deuren is de centrale stenen kolom, de
por, zichtbaar

Bij de vijfroeden-porberg die onderdeel uitmaakte van hetzelfde complex staat te
lezen: ‘..Deze berg heet “knieberg”. Overal berg voor hooi (onder) en koren
(ongedorscht). Por 1 M. hoog. De roeien zitten 2 M. in den grond, rusten niet op
klippen (dit is zoo bij alle oude boerderijen). Deze palen a (de tussengeplaatste stijlen)
zijn 1 M. hoog en rusten op gemetselde klippen. Deze stippellijnen (van roede tot
roede) stellen voor de “onderlanen”, liggende 1 M. boven den grond, rusten op de
palen. Dit (de radiale stippellijnen) zijn de “liggers”, daarop slieten, daarop het
hooi, daarboven graan. Langs de zijden van de kap liggen weer de “bovenlanen”
van het midden der bovenlanen gaan juffers naar de spits, het dikke eind boven,
verder nog 8 dunne juffers, niet geheel tot den spits..’, etc. etc.

12) Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1921.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Twee schaapskooien, respectievelijk bij boerderijen te Meulunteren (KU-38) en Terlet (KU-74), beide
met een draagconstructie van dekbalkjukken, de een met en de ander zonder wandschoren aan de
buitenzijde (schaal 1:200)

Daarnaast werd door Uilkema, zoals hij zelf ook al stelde, veel aandacht besteed
aan de schaapskooien, waarbij het hem niet ontging dat deze hier meer en meer in
onbruik dreigden te raken: ‘..De schapenteelt is op de Veluwe sedert de laatste 20
jaar sterk achteruitgegaan. Oorzaak: de wol werd goedkoop, dan het gebruik van
kunstmest, bovendien is de heide sterk ingekrompen. De schapen leveren geen winst
meer op..’13). Bij de tweede door hem opgemeten Gelderse boerderij (KU-39) was
de oorspronkelijke potstal in de schaapskooi al tot maaiveldhoogte met aarde opgevuld
en was de ruimte alleen nog in gebruik

13) Notitie op veldwerk van opmeting KU-39.
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als dorsvloer en bergplaats voor landbouwmachines. Aan van Blom schreef hij na
de eerste paar opmetingen: ‘..De constructie van de Veluwsche schaapskooien heb
ik goed bestudeerd. Ik vermoed voorloopig dat de Veluwe Frankisch is. De
schaapskooien zijn nl. in Drenthe anders dan op de Veluwe..’14).
Al snel bleek hem dat ook binnen de Veluwse schaapskooien nog de nodige
verschillen bestonden, al was hem niet direct duidelijk hoe de verspreiding daarvan
precies lag (‘..Op de Veluwe zijn de schaapskooien niet overal gelijk wat den
gebintenconstructie betreft. De juiste grens ken ik nog niet..’15)). Uiteindelijk zou hij
tot de conclusie komen dat er sprake was van een noordelijk en een zuidelijk type
(‘..U weet: de schaapskooien op de Veluwe zijn ongelijk wat de Noordelijke en
Zuidelijke helft betreft..’16)), waarbij hij vermoedelijk doelde op het al dan niet
aanwezig zijn van een gebintconstructie in het interieur; de bouwtechnische en
bedrijfskundige aspecten van de schaapskooien waren voor hem inmiddels
belangrijker geworden dan hun eventuele volkskundige oorsprong. Op het veldwerk
van de betreffende opmetingen werden, net als bij de kapbergen, de aangetroffen
constructies kort beschreven en soms zelfs voorzien van een doorsnedetekening. Zo
staat bij een schaapskooi behorend bij een boerderij uit Terlet (KU-74) genoteerd:
‘..1 M. diep, plaats voor ca. 180 schapen. Er werden heideplaggen ingebracht voor
mestvorming. Als in

Schaapskooi te Elspeet (KU-187)

September de rogge werd gezaaid werd de schaapskooi uitgemest - dat uitmesten
duurde tot nieuwjaar. Na 't zaaien van de rogge werd bovendien mest over de rogge
heen gebracht. 3 dM. grondmuur, en 1 M. in de grond; 1 M. hoge houten wand.
Stutten op klip. Spant: dit samenstel wordt ook gebint genoemd. Dak gedeeltelijk
gedekt met heide, lagere deel met pannen, waartusschen “dokken” van stroo. Sporen
met hanebalken..’. Later zou hij, met name in de omgeving van Ermelo17), ook
schaapskooien met veel eenvoudiger constructies tegenkomen (zonder grondmuur
en met wanden van zoden of van houten paaltjes met daartussen eiketakken met de
bladeren er nog aan), die hij alle op foto of tekening vastlegde.
Ook met de samenstelling van de boerderijcomplexen als totaliteit hield hij zich
bezig: ‘..Die Geldersche (vooral Betuwsche) boerderijen zijn eigenaardige complexen.
Voor mij ligt de plattegrond van de “Nieuwlandsche Bouwing” te Elst (KU-70): het
geheel omvat 10 gebouwen en gebouwtjes..’18).
14)
15)
16)
17)
18)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1921.
Uilkema aan Van Blom. d.d. 15-7-1921.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 19-6-1923.
Opmeting KU-76 en KU-187.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1921.
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Opmeting KU-70 te Lienden (bij Elst), van groot boerderijcomplex in het rivierengebied, met diverse
bijgebouwen (schaal 1:800)

Behalve het hoofdgebouw vond men hier nog een varkensstal, een veeschuur, een
bakhuis, een karnmolen, een dorsschuur, een vaaltstal, twee zesroedenbergen met
por en een vijfroedenberg. Bij andere bedrijven werden weer andere combinaties
aangetroffen. Diverse notities op de veldwerktekeningen en in het
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notitieschrift over de provincie Gelderland laten zien dat Uilkema zijn uiterste best
deed een soort wetmatigheid te ontdekken in deze chaos. Uiteindelijk kwam hij voor
de Betuwse boerderij tot de volgende ‘standaard’-samenstelling: ‘..Betuwe, gemengd
bedrijf: a) woonhuis met achterhuis. Het laatste bevat paardenstallen (werkpaarden),
stallen voor melkvee en de deel. b) een hooiberg (hooi en ongedorscht graan). Onder
den berg - met een por - is een bergplaats voor de wagens en steeds hokken voor
veulens. Een enkele maal wordt deze berg voor mestput gebruikt. (...); c) De
dorschschuren. Hierin werd 't graan op de balken geborgen. Op de “stal” boven 't
vee (in deze dorschschuur stond steeds vee en wel vee dat nog niet gekalfd heeft
benevens mestvee) komt stroo. (...) Het vee stond hier in potstallen, diep ± 2 M. Deze
stallen dienden dus voor mestput. Deze potstal zelf zat aan de eene zijde der
dorschschuur; de stal aan de andere zijde was niet diep en eens per week werd de
mest uit deze naar de andere onder 't jongvee gekruid. In den potstal (mestput) liep
't jongvee los. In de vlakke stal zit het vee gekluisterd. (De afzonderlijke mestputten
zijn van later tijd, zoals die bij Van Pommeren (KU-72) en V.d. Poel (KU-70). Thans
komen er in de Veluwe ook gierkolken). d) een afzonderlijke karnmolen. (...) e) een
“hooge schuur”, d.i. een noodschuur voor hoog water..’19). Ook voor andere streken,
zoals de omgeving van Nijmegen en de Neder-Betuwe, maakte hij dergelijke
overzichten.
Precies de helft van het totale aantal opmetingen dat door Uilkema in Gelderland
zou worden gemaakt, namelijk 14 van de 28 documentaties, kwam tot stand in het
jaar 1921. Dit was tevens de periode waarin Gelderland nog als reisdoel op zichzelf
fungeerde; de latere opmetingen in deze provincie werden steeds tussen andere
onderzoeken door verricht, als tussenstop op doorreis tussen een verafgelegen
werkterrein en de thuisbasis Leeuwarden. In 1921 werd bovendien de oppervlakkige
kennismaking van het eerste onderzoeksseizoen verdiept en werden er meer
verschillende streken bezocht. Behalve in het zuidelijke deel van de Veluwe, waar
de eerste opmetingen waren gemaakt, werd nu achtereenvolgens ook gedocumenteerd
in de Betuwe (vijf opmetingen in Lienden, Heteren, Ingen en Aam) en op een ander
deel van de Veluwe dan het eerste jaar (drie opmetingen uit respectievelijk Terlet,
Speulde, en Hoog-Buurlo). Ook in het Rijk van Nijmegen en in de Achterhoek zou
in datzelfde

19) UILKEMA, Notitieboek Gelderland.
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Opmeting KU-78 van boerderij te Malden, met dwarsdeel en een grote potstal in midden- en zijbeuk
(schaal 1:400)

jaar nog het nodige worden gedaan, met als resultaat respectievelijk vier opmetingen
in Malden, Wijchen, Lunen, Alverna, en twee in Hengelo (Gld.) en Hummelo. In de
Achterhoek was tot dat moment alleen het eenvoudige halletype met schild- of
wolfdak opgemeten; op de Veluwe was vooral gekeken naar schaapskooien en naar
zeer eenvoudige, kleine boerderijtjes. De Betuwse opmetingen betroffen overwegend
grote, welvarende T-huisboerderijen, waarbij veel aandacht was besteed aan de grote
aantallen bijgebouwen. In het Rijk van Nijmegen werd het fenomeen van de potstal
in de middenbeuk bestudeerd. Niet ieder nieuw gebied riep bij Uilkema echter
evenveel enthousiasme op; na een eerste bezoek aan de omgeving van Nijmegen
schreef hij met nauwelijks verholen afkeer aan Van Blom: ‘..Wat Prof. de Blécourt
meedeelt omtrent de bevolking rond Nijmegen, blijkt mij ook. Een eigenaardig volk.
Uiterst achterlijk. De toestanden op landbouwkundig gebied zijn ongelooflijk..’20).
Hier kwam even de landbouwonderwijzer om de hoek kijken. De documentaties uit
het betreffende gebied laten boerderijen zien in diverse stadia van ontwikkeling,
maar alle met de stalruimte in de middenbeuk; in twee gevallen in de vorm van een
potstal, één met stoepstal en één modernere met een volledig gelijkvloerse stal.
Daarnaast maakte Uilkema voor dit gebied in zijn notitieboek melding van de
constructieve ontwikkeling die zich hier afspeelde en waarbij de oude driebeukige
opzet met ankerbalkgebinten en lage zijmuren werd vervangen door het modernere
bedrijfsgebouw met hoge zijgevels en in de muren opgelegde balken. Bij een schetsje
van een driebeukige schuurdoorsnede met gebintconstructie en lage zijmuren staat
te lezen: ‘..Doorsnede van het oude type te Wy-

20) Uilkema aan Van Blom, d.d. 16-6-1921.
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chen. Tegenwoordig legt men de balk van muur tot muur en neemt dan de zijmuren
even hoog als de hoofdbalk ligt, dus hooger dan vroeger. Algemeen verschijnsel..’21).
In 1922 en 1923 werd in Gelderland minder documentatiewerk verricht. Alle aandacht
werd hier bovendien besteed aan het onderzoek van primitieve huisvormen en
constructies, waarmee Uilkema het raadsel van het ‘oergebint’ en het ontstaan van
de verschillende gebinttypen hoopte te kunnen oplossen22). In dit kader werd vooral
de Veluwe opnieuw bezocht, een gebied waar ook eerder al interessante oude
constructies waren aangetroffen. Naast schaapskooien en schuurtjes werden hier nu
ook de voor het begin van het onderzoek al eens ter sprake gekomen eekschillershutten
opgezocht, wat resulteerde in een tweetal opmetingen (KU-174 en KU-175). Deze
hutten, die vèr van de bewoonde wereld midden in het bos stonden, waren geheel
gebouwd van takken en heideplaggen en vertoonden inderdaad zeer eenvoudige en
primitieve bouwwijzen. Bij beide opmetingen tekende Uilkema een nokstijlconstructie,
bestaande uit een tweetal in de grond gestoken palen met daar overheen een
horizontaal stammetje dat als nokbalk diende23). De verbinding van de verschillende
elementen was echter niet steeds gelijk. Op één van de tekeningen gaf Uilkema aan
dat de stijlen waren voorzien van een gaffeleinde waarin de nokspar rustte; bij de
andere hut lijkt deze over de kop van de stijlen te lopen. Aan de korte kant vormden
de vanaf de grond schuin tegen de nokbalk rustende sporen een halfronde afsluiting.
De ingang bevond zich in één geval aan de korte kant, waar de onverdiepte hut
eenvoudigweg open was gelaten en waar in de doorgang een open vuur werd gestookt.
Het geheel deed nog het meeste denken aan een éénpersoons trekkerstentje van takken
en zoden.

Opmetingen KU-174 en KU-175 van eekschillershutten respectievelijk te Hoog Buurlo en Hoog
Soeren (schaal 1:200)

Eekschillershut te Hoog Buurlo (KU-174)
21) UILKEMA, Notitieboek Gelderland.
22) Zie voor dit onderwerp vooral hoofdstuk 4, het gebouw als bron.
23) Eenzelfde constructie ontdekte Uilkema in deze periode ook in Zeeland, in een schuurtje bij
boerderij KU-149 uit Noord-Kraaiert, wat nog tot een sterke intensivering van het onderzoek
leidde.
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De andere hut toonde een wat verder doordachte opzet: hier was bij een
symmetrische grondvorm een smalle opening aan de zijkant aangebracht. In het
verdiepte woongedeelte vond men zitbanken en een halfverhoogde stookplaats van
zoden. De slaapplek (op het veldwerk beeldend aangegeven door twee liggende
figuurtjes) lag op maaiveldniveau, waar het vermoedelijk iets warmer en minder
vochtig was dan in de kuil. De foto's die Uilkema van beide bouwsels maakte geven
behalve van de constructies ook een beeld van de uiterst primitieve omstandigheden
waaronder hier werd gebivakkeerd. Het ging hier echter niet om permanente
bewoning; de hutten waren alleen bedoeld voor een verblijf van enkele maanden. Ze
werden bewoond door de tijdelijke arbeidskrachten die - vaak met het gehele gezin
- in het voorjaar naar de Gelderse bossen trokken voor het eekschillen, het afpellen
van eikeschors dat gemalen als ‘run’

Eekschillershut te Hoog Soeren (KU-175)
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Merkwaardige, primitieve draagconstructie met ingegraven stijlen zonder vast daarmee verbonden
gebintbalk, in schuur bij Veluwse boerderij te Gortel, KU-123 (schaal 1:400)

werd gebruikt in de leerlooierijen.
Behalve de beide eekschillershutten werden door Uilkema op de Veluwe in deze
periode ook enkele andere uiterst eenvoudige bouwsels opgemeten, waaronder een
schaapskooi met bijbehorende hooiberging uit Elspeet (KU-187) en een vrijstaande
schuur op het erf van een (overigens niet gedocumenteerde) boerderij uit Hulshorst
(KU-188). In al deze gevallen ontbrak een gebintconstructie en was er sprake van
een éénbeukige opzet met in de grond ingegraven wandstijltjes. De wanden bestonden
uit onbeleemd vlechtwerk van eiketakken (soms met de bladeren er nog aan), of - in
het geval van het schuurtje - uit een soort ruw beschot van horizontale delen. Een
andere, op zijn minst even curieuze bouwwijze was Uilkema eerder tegengekomen
bij een boerderijdocumentatie in het gehucht Gortel, bij Epe (KU-123). In een daar
op het erf aanwezige schuur ontdekte hij namelijk een constructie die zou kunnen
worden beschouwd als een overgangsvorm tussen de primitieve bouwsels met alleen
muurstijlen zonder dwarsverband en het volledige gebint! Hier was, bij een
driebeukige opzet, wel sprake van een dwarsverband maar de trekbalken waren

Constructiedetail van het bovenstaande schuurtje

opgelegd op de plaat, los van de (ingegraven) stijlen. Uilkema vond deze constructie
van voldoende belang om er een detailschets van te maken, met de aantekening:
‘..horizontale balk ligt achter de stijl op het draaghout, dus naast de kop van de stijl
en niet door de stijl of op de stijl!..’. Het geheel vormt inderdaad een uiterst
opmerkelijke constructie, die ondanks haar improvisorische en vermoedelijk
eenmalige karakter gemakkelijk aanleiding zou kunnen geven tot een verhandeling
over de ontstaansgeschiedenis van het gebint in het algemeen. Tegen alle verwachting
in leidde de betreffende vondst bij Uilkema echter niet tot ook maar de minste
hypothese. In de correspondentie wordt zelfs totaal geen melding gemaakt van deze
opmeting, die werd verricht een paar maanden voor de vondst van de in de brieven
meer dan uitvoerig besproken nokstijlconstructie. Ook de latere bewerking van het
materiaal leidde nergens tot een op papier geordende gedachtengang over de
chronologie of de betekenis van de betreffende constructies. Uilkema's bevlieging
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voor ‘oergebinten’ heeft daardoor uiteindelijk niet meer opgeleverd dan een serie
opmerkelijke opmetingstekeningen.

T-huisboerderij met vijfroedenberg te Heteren (KU-72)

Een onderwerp dat wèl tot een duidelijk afgeronde (zij het dan niet gepubliceerde)
visie zou leiden was de ontwikkeling van het in het gehele rivierengebied
voorkomende T-huis- of dwarshuistype. Hier kwam Uilkema inderdaad tot definitieve
conclusies, die bovendien geheel door het latere onderzoek zouden worden gedeeld.
In tegenstelling tot de kwestie van de oergebinten kwam dit
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onderwerp echter wonderlijk genoeg in de correspondentie alleen terloops aan de
orde. Blijkbaar was de ontstaansgeschiedenis van dit type voor Uilkema dermate
vanzelfsprekend dat hij weinig noodzaak voelde daarover uitgebreid uit te wijden.
De enkele op dit onderwerp betrekking hebbende aantekeningen laten echter zien
dat zijn ideeën sterk afweken van die van de meeste van zijn voorgangers, die de
T-huisboerderij over het algemeen beschouwden als een min of meer zelfstandige
huisvorm.
Gallée, die ervan uitging dat het hier om een samenvoeging van een oorspronkelijk
vrijstaande schuur en een dwars woonhuis moest zijn gegaan, had indertijd over dit
type het volgende gesteld: ‘..In menig opzicht komt met het hallehuis overeen de
schuur van een ander type, dat men om den stand van het huis ten opzichte van de
schuur het “dwarshuis” of “T-huis” noemt. In Brabant spreekt men van een krukhuis.
Terwijl de schuur meestal gelijk aan die van het hallehuis is, in hare inrichting van
stijlen en dak, verdeeling van stalruimten en plaatsing van deel en deuren, staat hier
het huis tegen de schuur aan, maar onder een afzonderlijk dak.(...) Dit voorhuis
schijnt oorspronkelijk los van de schuur te hebben gestaan. (...) Hier stonden
waarschijnlijk in vroegeren tijd woonhuis, schuur, berg voor graan, varkenskotten
bij elkander, doch ieder op zich zelf..’24). Van der Kloot Meijburg25) sprak van een
woongedeelte dat dwars voor de stal was gebouwd, terwijl Schrijnen meende dat het
hier om een zelfstandig type ging waarbij de schuur grote overeenkomst vertoonde
met die van het hallehuis maar zich hiervan onderscheidde door zijn situering aan
een zijgevel van het woonhuis26). Men ging hier in wezen algemeen uit van een
samenvoeging van twee losse elementen.
Uit een aantekening op het veldwerk van een oude T-huisboerderij uit Heteren

Bouwsporen in het metselwerk van de voorgevel van een T-huisboerderij te Beuningen. De diagonale
vlechtingen in het metselwerk geven de oorspronkelijke daklijn aan en laten zien dat het voorhuis
hier in opzet een lage zijgevel moet hebben gehad

(KU-71, gedocumenteerd op 24-6-1921) blijkt echter dat Uilkema hier van het begin
af aan een geheel ander idee had. Bij deze opmeting noteerde hij namelijk: ‘..vele
malen verbouwd, zeer zeker zijn de vleugels van de voorhuizinge later aangebouwd..’.
En elders, bij een schetsje van een boerderij uit Wijchen, staat te lezen: ‘..Dit
dwarshuis heeft zich ontwikkeld uit het huis “onder één dak”. (...) Eerst werd het
huis naar één zijde vergroot, toen ook aan de andere..’27). In tegenstelling tot de
meeste van zijn voorgangers en tijdgenoten zocht Uilkema dus de herkomst van de
T-huisboerderij in een ontwikkeling van binnen uit, waarbij de in opzet enkelvoudige
hallevorm door zijdelingse uitbouw van het woongedeelte geleidelijk uitgroeide tot
24)
25)
26)
27)

GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 58-59.
Van der KLOOT MEIJBURG, Tachtig schetsen van boerenhuizen (1908), p. 6.
SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 38.
UILKEMA, Notitieboek Gelderland.
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dwarshuis. Later, in het werkverslag over de periode 1923-1926, zou hij over deze
huisvorm, die hij omschreef als ‘..krukhuisvorm van het Saksische huis..’, nog eens
expliciet stellen: ‘..Deze laatste vorm is niet zeldzaam en eenvoudig het gevolg van
het zich naar twee zijden uitbreiden van het woninggedeelte van het oorspronkelijk
langwerpige huis..’, en daarmee en passant de mening van Gallée en anderen herzien.
Toch was Uilkema met deze theorie ook niet de allereerste. Al in 1917 had de
bouwkundige Smits28) in het blad Bouwwereld eenzelfde visie ten beste gegeven.
Deze schreef toen: ‘..Door uitbreiding van de woning naar links en rechts ontstond
een T-vorm, hetgeen een afzonderlijke overkapping van de nok tengevolge had. (...)
Waarschijnlijk is het niet, dat de woningen volgens deze bouwvorm bij de vroegere
boerderijen los van het geheel hebben gestaan..’. Zijn alleen in bouwkundige kringen
verspreide publikatie kreeg echter maar weinig bekendheid, zeker onder de
aanvankelijk nog vooral volkskundig en cultuurhistorisch georiënteerde
boerderij-onderzoekers. Ook Uilkema's mening bleef vervolgens onbekend door het
uitblijven van een echte publikatie over zijn onderzoek. En zo was het mogelijk dat
in 1936 door Trefois29) op dit punt eenvoudigweg

28) SMITS, Boerderijbouw (1917), p. 179.
29) TREFOIS, De ontwikkelingsgeschiedenis (1936), p. 36: ‘..Het huisgedeelte dat hier dwars
voor de schuur is komen te staan was oorspronkelijk hiervan gescheiden geweest. Het zijn
de ons bekende T-huizen..’.
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de mening van Gallée kon worden nageschreven, terwijl Vroom in 194630) de theorie
verkondigde dat het T-huis zou zijn ontstaan vanuit het principe van de
dijkbebouwing, doordat het woonhuis evenwijdig aan de dijk moest staan en de
schuur daar vervolgens achter zou zijn aangebouwd. Deze visie was toen al meer
dan een kwart eeuw achterhaald. Waar Smits zich in zijn artikel echter nog had
beperkt tot een zakelijke constatering van de feiten zonder zich te verdiepen in
theoretische kwesties aangaande de oorzaak van de door hem geconstateerde
ontwikkeling, daar ging Uilkema hier nog een stap verder. Uit diverse aantekeningen
blijkt dat de aanleiding tot het ontstaan van de T-huizen door hem vooral werd gezocht
in de behoefte aan meer wooncomfort en in statusoverwegingen. Zo staat in de
eerdergenoemde notitie over de T-huisontwikkeling in het gebied rond Wijchen nog
te lezen: ‘..De oorzaak was behoefte aan meer kamerruimte of luxe..’. Men zou hier
aanvankelijk het gewone langgerekte halletype hebben gebouwd en dit later in
welvarender omstandigheden door zijdelingse uitbreiding van het woongedeelte via
krukhuis tot T-huis hebben omgevormd. Recentelijk, vanaf ongeveer 1900, zou men
bij nieuwbouw echter weer zijn overgegaan tot een eenvoudiger, rechthoekig
grondplan, uit oogpunt van kostenbesparing. Uilkema voegde hieraan toe dat alleen
de rijkere boeren nog ‘dwarshuizen’ bouwden.

Boerderij te Hengelo (KU-94), met gedeeltelijke ophoging van één van de lage zijbeuken van het
voorhuis

Dat hij het ontstaan van de T-huisboerderij bovendien al in 1921 beschouwde als
een in essentie gefaseerd proces, blijkt uit zijn commentaar bij een in dat jaar
opgemeten boerderij, die bij een overigens recht doorlopende nok aan één zijde een
iets opgelicht dak over kelder en opkamer bezat. Op het veldwerk van de betreffende
opmeting (KU-94, uit Hengelo, Gld.) omschreef hij deze vorm als ‘..Achterhoeksche
ontwikkeling van het krukhuis..’. Ook een dergelijke eerste, voorzichtige uitbouw
werd door Uilkema dus blijkbaar toen al gezien als een fase in de
dwarshuisontwikkeling. En daarmee gaf hij opnieuw blijk van een voor zijn tijd
opmerkelijk dynamische visie op de historische boerderij-ontwikkeling.
Een laatste en ditmaal ook over een langere periode terugkerend thema in het Gelderse
onderzoek was de geschiedenis van de boerderijvormen in het noordelijke
Veluwegebied. Hier kwam onder meer een vorm van keuterboerderij voor, die door
de plaatsing van de deuren in de lange gevel oppervlakkig deed denken aan het
Brabantse langgeveltype, iets wat Uilkema zeer bezig hield. Ook zijn voorgangers
hadden met dit gebied veel moeite gehad en waren hier tot de meest uiteenlopende
theorieën gekomen. In het boek van Gallée31) kwam het noorden van de Veluwe zowel
bij het hallehuis- als bij het langgeveltype ter sprake en ook nog eens in een
30) VROOM, De Geldersche boerderij (1946), p. 698.
31) GALLÉE, Het Boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 41-42.
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afzonderlijk hoofdstuk over het ‘Zuiderzeetype of gemengd Friesch type’. De
bijbehorende verspreidingskaart gaf hier echter het ‘Frankische halletype’, het
‘gemengd langgevel- en halletype’ en het ‘Friesche type’ aan, wat de hele kwestie
er ook niet bepaald duidelijker op maakte. Van der Kloot Meijburg32) zag in 1908
wel enige uitwendige overeenkomst tussen de (Zuid-)Hollandse hoeven en die langs
de Zuiderzee maar merkte op dat deze laatste een minder welvarende indruk maakten.
Schrijnen33) schreef in 1915 over het ‘Frankisch-Keltische of langgeveltype’ dat langs
de Veluwezoom werd gevonden en wees daarnaast op ‘langgeveltypen langs de
Zuiderzeekusten, in het Gooi en Nunspeet’. En ook Van der Ven34) attendeerde op
zijn beurt op de ‘langgeveltypen’ die langs de Zuiderzeekust, in het Gooi en bij
Nunspeet zouden voorkomen, zonder overigens nader in te gaan op de typologische
verwantschap van deze vormen met boerderijen elders in het land. Het enige dat
vooralsnog leek vast te staan was eigenlijk het feit dat men er hier in het begin van
de jaren twintig bepaald nog niet uit was.
Uilkema op zijn beurt vatte, na een eerste kennismaking met de betreffende

32) Van der KLOOT MEIJBURG, Tachtig schetsen van boerenhuizen (1908), p. 7.
33) SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 41.
34) Van der VEN, Neerlands volksleven (1920), p. 173.
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streek in de zomer van 1923, hier alles voorlopig kernachtig samen onder de noemer
‘probleemgebied’ en dat betrof zeker niet alleen de boerderijen zelf: ‘..De kust van
de Veluwe is een bijzonder moeilijk terrein. De bevolking is ruw en lomp. Dat is wel
een typische eigenschap van de ongeëvolueerde Fries, maar in 't algemeen zijn de
huizen daar reeds lang Saksisch. En het huis dat ik daar als het oude type beschouwde
en waarvan ik u verleden jaar een plaatje stuurde (huis te Hulshorst) vond ik gisteren
afgebrand. Nog enkele exemplaren van dit oude type zijn aanwezig, maar ik heb ze
niet kunnen exploreeren. Eén dreigde met politie toen ik een foto nam. Gelukkig zijn
ze “niet alle zoo” - deelde me een timmerman mee. Dus hoop ik later op meer succes.
Zulke streken, waar vrij zeker de huistype door een ander verdrongen is (...)
demonstreeren hoe moeilijk en tijdroovend een werk als het mijne is. Wel gaat er
soms plotseling een licht op, maar de oplossing laat ook wel lang of geheel op zich
wachten..’35).

De in bijgaand citaat genoemde keuterboerderij te Hulshorst

Het in dit citaat genoemde oude huis uit Hulshorst was een klein, tweebeukig
boerderijtje, vermoedelijk een dubbele arbeiderswoning, met aan beide zijden een
aangebouwd houten schuurgedeelte. Op de achterkant van de betreffende foto van
dit gebouw schreef Uilkema: ‘..Dwarshuis; oud type met zij-ingang en hooi in de
vakken..’. Het onderzoek naar de historische ontwikkeling en herkomst van dit type
zou hem echter nog veel problemen bezorgen.
De eerste gedegen bestudering van een voorbeeld van deze huisvorm vond

35) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1923.
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Opmeting KU-244, van keuterboerderij (‘zoomhuisje’) te Oostendorp (schaal 1:400)

plaats in de zomer van 1924, bij de documentatie van een keuterboerderij uit
Oostendorp (KU-244). Het betrof hier opnieuw een tweebeukig gebouwtje, waarin
de verschillende ruimten naast elkaar gerangschikt lagen en alle toegangsdeuren zich
bevonden in de lange gevel. Naast de woonkamer vond men een dwarsgelegen
werkvloer (dwarsdeel) met aangrenzend de langs de achtergevel gesitueerde koestal,
elke ruimte met zijn eigen buitendeur. Vooral de plaats van de deuren maakte een
vergelijking met het langgeveltype verleidelijk. Aanvankelijk lijkt Uilkema in dit
gebouw nog niet zo veel bijzonders te hebben gezien: op het veldwerk staan alleen
de gebruikelijke aantekeningen over indeling, functie en constructie. Bij latere
bestudering van dit materiaal in combinatie met nieuwe vondsten uit hetzelfde gebied
schijnt hem echter een licht zijn opgegaan. Eerder was het hem al opgevallen dat in
deze streek ook een eenvoudige kleine T-huisvorm voorkwam, die in plaats van één
deur in de voorgevel
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twee voordeuren bezat. Uilkema begon zich thans af te vragen of deze vorm wellicht
kon zijn ontstaan door aanbouw van een schuurgedeelte aan de achtergevel van een
klein huistype als dat uit Oostendorp. Op de eerder vervaardigde opmeting werd nu
een heel verhaal bijgeschreven met een (helaas niet altijd even duidelijke) hypothese
over de oorsprong en ontwikkeling van dit type: ‘..Op 17 juli 1925 na lang nadenken
tot de conclusie gekomen dat dit niet Z.O.-Friesch, niet Saksisch, maar Frankisch
is! (...) Zeer waarschijnlijk is achter dit huis een Saksische deel aangebouwd, zoodat
we krijgen dit: (schetsje) a is dan 't oorspronkelijke huis, dat de voorgevel houdt bij
c; b de aangebouwde Saksische deel. (...) Dit is van heel andere oorsprong dan de
dwarshuizen die in Saksische streken zijn ontstaan!..’. Het bijbehorende schetsje
toont het principe van een T-huisboerderij, waarbij het dwarsgelegen voorhuis is
aangeduid als a en het bedrijfsgedeelte als b. De hele redenering werd onderbouwd
met een combinatie van de meest uiteenlopende argumenten, variërend van de
situering van de stookplaats, het ontbreken van tasruimte voor hooi in de schuur, de
uitspraak van het woord ‘heerd’, de plaats van de deuren in de lange gevel en de
overeenkomst tussen de constructie van de eekschillershutten en de bij het betreffende
boerderijtje behorende tweeroedenberg.
Hier kwam dus, zonder dat Uilkema dit besefte, in feite weer de oude visie

Voor- en achtergevel van kleine krukhuisboerderij te Hoog Soeren, waarbij voor- en achterhuis door
het verschil in nokhoogte de suggestie wekken twee afzonderlijke bouwdelen te zijn geweest

van Gallée om de hoek kijken, waarbij het ontstaan van het dwarshuistype werd
gezocht in een latere samenvoeging van twee afzonderlijke elementen! En terwijl
een dergelijke ontwikkelingstheorie door hem voor de grote T-huisboerderij uit het
rivierengebied volstrekt was afgewezen, daar nam hij deze voor de noordelijke
Veluwe wel degelijk in overweging. Waar Uilkema deze nieuwe ideeën vandaan
moet hebben gehaald, wordt duidelijk door een blik op de eerstvolgende Gelderse
opmeting. Deze in de nazomer van 1925 opgemeten kleine boerderij uit Hoog Soeren
(KU-267) vertoonde namelijk een krukhuisvorm waarbij het voorhuis door een sterk
verschil in nokhoogte en maatvoering enigszins los leek te staan van het
achterliggende bedrijfsgedeelte. Er is maar weinig fantasie voor nodig om hier te
denken aan een latere samenvoeging van afzonderlijke elementen! Bovendien zou
met de nodige goede wil het woonhuis, dat twee voordeuren bezat, kunnen herinneren
aan het volledige keuterijtje uit Oostendorp. Hoewel de betreffende opmeting pas
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werd verricht nadat Uilkema de hierboven geciteerde notitie aan het veldwerk van
de vorige documentatie toevoegde, lijkt het waarschijnlijk dat hij de betreffende
boerderij toen al wel had gezien36).
Dat het hier niet ging om een tijdelijke inval blijkt uit de volgende, veelzeggende
passage in het werkverslag over de jaren 1923-1926: ‘..Hoe men bij het zoeken naar
het evolutieproces, dat een bepaalde huisvorm heeft doorgemaakt, den vermoedelijken
draad in handen kan krijgen, moge hier door een voorbeeld worden verduidelijkt:
Bij het teekenen der plattegronden van een paar vertegenwoordigers van het
zoogenaamde “krukhuis”37) op de Veluwe, waarbij het grondplan den T-vorm vertoont,
bleek mij, dat dit een andere geschiedenis moest hebben, dan het uit- en inwendig
bijna volmaakt gelijke huis in onbetwist Saksische gebieden. De bijzonderheid, die
dit vermoeden wettigde, was de aanwezigheid van twee toegangsdeuren in den
frontgevel, een bijzonderheid, welke herhaaldelijk voorkomt bij gebouwen in het
noordelijke deel der Veluwe, doch die men niet aantreft bij de “krukhuisvorm” van
het Saksische huis. (...) Nu komt in het noordelijk deel der Veluwe een huis voor en
wel uitsluitend op de kleine bedrijven, dat hier in navolging van Prof. Gallée
aangeduid zal worden als behoorende tot het Friesche type38). Men zie daartoe de
kaart der Nederlandsche huistypen in zijn bekende standaardwerk. Dit huis bezit
slechts drie deuren, die zich alle bevinden aan den lange gevel: de deur, welke
toegang geeft tot de woning, de deur voor de dorsch-

36) Opmetingen werden, zoals eerder in hoofdstuk 4 aan de orde kwam, slechts zelden direct bij
de eerste kennismaking met het object verricht.
37) Uilkema gebruikte het woord krukhuis voor ieder type dwarshuis, dus ook voor de volledige
T-huisboerderij.
38) Dit is niet helemaal correct. Op de overzichtskaart van Gallée valt het betreffende gebied
weliswaar in een zogenaamde ‘Friese’ enclave, maar in de tekst wordt naar het betreffende
huistype verwezen in het hoofdstuk over het langgeveltype (Het boerenhuis in Nederland,
1907-1908, p. 67). Uilkema gebruikte hier blijkbaar alleen de atlas, zonder naar het
tekstgedeelte te kijken.
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vloer en ten slotte die, welke toegang geeft tot de veestal. Twee van deze deuren zijn
dus feitelijk bestemd voor de menschelijke bewoners en hebben dus kans te blijven,
wanneer de veestal uit het huis wordt verwijderd, om in een nieuw aangebouwd deel
te worden ondergebracht. (...) Wat ik wenschte te vermelden is de omstandigheid,
dat men niet kan ontkomen aan het leggen van verband tusschen de beide deuren in
den frontgevel van het Veluwsche krukhuis en de meerdere deuren in de lange zijde,
- ook frontgevel -, van het kleine langgevelhuis in zijn buurt. De vraag rijst: ‘Is hier
een Saksische deel achter een langgevelhuis aangebouwd?’ Kan een dergelijke
evolutie als feit worden geconstateerd, dan zijn de huizen op een groot deel der
Veluwe tot het nog sporadisch voorkomende kleine huis in die streek terug te brengen.
De definitie van het Veluwsche huis is daarmee nog niet gegeven, doch dit vraagstuk
is in elk geval minder gecompliceerd geworden..’.
Met die ‘definitie van het Veluwsche huis’ doelde Uilkema op de vaststelling van
de herkomst en verwantschap van het oudste hier aangetroffen huistype in bredere
(landelijke of misschien zelfs internationale) context. Ook in verschillende andere
delen van het land was door hem inmiddels een huistype aangewezen dat als
uitgangsvorm voor de plaatselijke boerderij-ontwikkeling zou hebben gediend. In
hoeverre deze uitgangsvormen ook onderling verwant waren, bleef echter voorlopig
nog de vraag. Bovendien moest ook de hier op de Veluwe vermoede ontwikkeling
van langgeveltype tot dwarshuis nog door verdere vondsten worden bewezen. Het
noorden van Gelderland bleef daarom een probleemgebied dat Uilkema nog lang
zou bezighouden, al kwam dit onderwerp na 1926 niet meer zo vaak in de
correspondentie aan de orde. Dat het onderzoek hier echter nog niet was afgesloten,
mag blijken uit een brief die werd geschreven in het najaar van 1928, dus al weer
bijna twee jaar later en meer dan vier jaar na de opmeting van het eerste kleine
‘langgevelhuis’. Uilkema liet daarin namelijk weten tijdens het samenstellen van de
tekst nog beslist een keer naar de Veluwe te moeten, om de problemen daar voor
eens en voor altijd op te lossen: ‘..Ik heb gegronde hoop, de moeilijkheden in het
noorden van de Veluwe tot klaarheid te brengen. Waarschijnlijk zal ik daar nog naar
toe gaan, als ik dat stuk onder handen ga nemen..’39).
Het zou echter nog weer bijna vier jaar duren (tot 1932) voordat hier de laatste
opmeting kon worden verricht: opnieuw een tweebeukig gebouwtje (een
keuterboerderij met aangebouwde smederij - opmeting KU-369), dat zo mogelijk
nog eenvoudiger was dan het eerder gevonden exemplaar. Bij deze opmeting ontdekte
Uilkema bovendien in de kopgevel bouwsporen die er op zouden kunnen wijzen dat
de tweebeukige opzet hier van later datum was, zodat het dus misschien zelfs om
een in opzet éénbeukige ruimte ging! Verdere conclusies werden aan dit feit echter
vooralsnog niet verbonden; de desbetreffende aantekeningen op het veldwerk bleven
beperkt tot een feitelijke mededeling. Pas in Uilkema's allerlaatste aan de
boerderij-ontwikkeling gewijde tekst (een cryptische mededeling in het voorwoord
van de stenciluitgave) kwam weer iets aan de orde dat te maken zou kunnen hebben
met deze vondst40). Daarin verklaarde hij namelijk dat er zijns inziens verwantschap
39) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
40) Of het uiteindelijk toch dìt specifieke object is geweest dat aanleiding gaf tot zulke verregaande
gevolgtrekkingen, of dat het gehele proces zich los van elke feitelijke informatie heeft
afgespeeld in Uilkema's hoofd, blijft - door het ontbreken van verdere tekst - onduidelijk.
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moest hebben bestaan tussen onder meer het (éénbeukige!) Zuidlimburgse huis en
het oude huis op de Veluwe. Later onderzoek zou over deze kwestie echter geheel
anders oordelen. In tegenstelling tot Uilkema, die de eenvoudige, tweebeukige
bouwsels uit het noordelijke Veluwegebied dus blijkbaar zag als een afgeleide van
een oorspronkelijk éénbeukige uitgangsvorm, zou Hekker een kwart eeuw later de
herkomst van hetzelfde type zoeken in de in Gelderland algemeen voorkomende,
gewone driebeukige hallehuisvorm: ‘..In de loop van de vorige eeuw heeft de keuterij
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in deze streek een wijziging ondergaan tengevolge van het laten vervallen van een
buitenstijlruimte. Het zijvertrek werd nu voor het restant van de woning geplaatst
en alle ingangen kwamen in de nieuwe lange gevel. De zoomhuisjes bij Nunspeet
vormen een verkleinde uitgave van deze oplossing..’41).
Ook deze nieuwere, helaas al even min onderbouwde ontwikkelingstheorie roept
echter voldoende vragen op (met name naar de aanleiding voor een dergelijk
ingrijpend geschuif met de ruimten) om te kunnen stellen dat het noorden van de
Veluwe niet alleen voor Uilkema een probleemgebied moet zijn geweest.

T-huisboerderij te Rhenoy, gebouwd op kunstmatige verhoging, als bescherming tegen overstromingen

Oude Achterhoekse boerderij (‘Erve Ontink’) met overstekend topgevelschot en endskamer (KU-302)

Het jaarverslag uit 1926 was tevens de laatste gelegenheid waarbij het Gelderse
onderzoek nog uitgebreid werd besproken. In datzelfde jaar waren in Gelderland op doorreis - nog drie opmetingen verricht, in Westervoort, Rhenoy en
Olden-Eibergen. De twee eerstgenoemde42), beide uit het rivierengebied, betroffen
boerderijen met T-huis, waarvan vooral die uit Rhenoy (KU-277) inte-

41) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 250.
42) Opmetingen KU-268 en KU-277.
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ressant was door de hier aanwezige vloedvoorzieningen. De derde opmeting (KU-302)
was afkomstig uit de Achterhoek en toont, als enige voorbeeld uit de collectie, de
oude Achterhoekse vorm met zadeldak, houten topgevelschot, uitgebouwde endskamer
en onderschoer. Het betrof hier bovendien een bijzonder fraai oud voorbeeld van dit
type, dat onder de naam ‘Erve Ontink’ plaatselijk zeer bekend was en ook vóór
Uilkema's komst al op foto's en zelfs prentbriefkaarten uit de streek stond afgebeeld.
Hoewel Gelderland verder dus amper meer ter sprake zou komen werd hier wel
ook ná 1926 af en toe nog iets gedaan: een bezoek aan het rijksarchief (overigens
met weinig tastbaar resultaat), wat foto's wanneer Uilkema op

Detail veldwerktekening KU-369, van tweebeukige keuterboerderij (‘zoomtype’) te Oldebroek

doorreis naar andere streken de provincie opnieuw passeerde, etc. Eenmaal kreeg
Van Blom, die op de Veluwe vakantie hield, van hem het verzoek nog eens te gaan
kijken bij een jaren tevoren gedocumenteerde boerderij, om te zien of hier nog iets
was veranderd (wat niet het geval bleek, getuige het antwoord)43). In 1932 werden
tenslotte onverwachts nog een paar laatste documentaties verricht op de Veluwe.
Beide opmetingen betroffen het eerder zo uitgebreid ter sprake gekomen Veluwse
dwarsdeeltype. In één geval ging het hier om het reeds genoemde tweebeukige
keuterijtje waar Uilkema nog sporen van een éénbeukige opzet meende te kunnen
aanwijzen. Het andere voorbeeld, de als laatste vervaardigde opmeting KU-368,
toonde een voor deze streek zeldzame, aan de Gooise of Overijsselse situatie
herinnerende combinatie van dwarsdeel en driebeukige opzet. Beide opmetingen
werden echter niet meer uitgewerkt en ook verder zijn over dit onderwerp geen
gegevens bewaard gebleven die als sleutel zouden kunnen dienen tot Uilkema's
gedachten over deze vondsten. De correspondentie met Van Blom was in deze periode
al volledig tot stilstand gekomen.

Veluwse dwarsdeelboerderij te Nunspeet (KU-368)
43) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-7-1927, met foto's van boerderij en waterput te Hoog Buurloo
(opmeting KU-77); Van Blom aan Uilkema, d.d. 28-7-1927.
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In totaal bevat de collectie 28 Gelderse opmetingen, waarvan er veertien afkomstig
zijn van de Veluwe, zes uit de Betuwe, vier uit het Rijk van Nijmegen, één uit de
Liemers en drie uit de Achterhoek. Deze op zich omvangrijke documentatie geeft
echter in regionaal opzicht een opmerkelijk beeld te zien. Wanneer men de plaats
van de verschillende opmetingen uitzet op de landkaart dan blijkt dat binnen de
genoemde gebieden de opmetingen geen gelijkmatige
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verspreiding kennen. Zo zijn vrijwel alle Veluwse opmetingen afkomstig uit het
noordoosten en zuidwesten van deze streek. Een flink deel van het midden en
noordwesten van de Veluwe is in het geheel niet vertegenwoordigd. De Betuwse
opmetingen blijken voornamelijk te zijn geconcentreerd in het oostelijke deel van
het rivierengebied; uit de Tielerwaard is slechts één opmeting afkomstig, uit de
Bommelerwaard geen enkele. De Achterhoek komt er als geheel het slechtst af; in
grote delen van dit gebied werd niets vastgelegd. Mogelijk deden de hier aangetroffen
boerderijen Uilkema teveel denken aan wat hij eerder in Twente al uitvoeriger had
bestudeerd.
Overigens kenmerken de Gelderse opmetingen zich alle door het zeer grote aantal
bijgebouwen binnen één enkel complex. Uilkema documenteerde hier verscheidene
schaapskooien, vaaltstallen voor rundvee, porbergen, schuurbergen, open kapbergen,
vrijstaande oogstschuren, varkensstallen, bakhuisjes en puthuisjes. Binnen de
hoofdgebouwen valt vooral het grote aantal T-huisboerderijen op (acht stuks44)); in
slechts twee gevallen werd een krukhuisvorm opgemeten45). De overige boerderijen
hadden een woongedeelte met driebeukige opzet, waarbij in één geval één van de
zijbeuken al iets was opgehoogd en uitgebreid, als eerste aanzet tot de krukhuisvorm46).
Het bedrijfsgedeelte vertoonde in verreweg de meeste gevallen de gebruikelijke
hallehuisopzet met middenlangsdeel; zes boerderijen (drie uit het Rijk van Nijmegen
en drie op de Veluwe) hadden een dwarsdeel47). Een langsdeel in de zijbeuk werd
aangetroffen bij een boerderij uit het Rijk van Nijmegen48). Verder bevat de Gelderse
documentatie in zijn algemeenheid een opmerkelijke hoeveelheid gegevens over het
gebruik van allerlei primitieve constructies en bouwmaterialen.
Hoewel hier ondanks de genoemde lacunes een heel behoorlijke hoeveelheid
documentatie werd verzameld en veel interessante objecten werden vastgelegd, wekt
het Gelderse onderzoek als geheel toch de indruk dat deze provincie Uilkema op een
paar punten na maar matig interesseerde. Gedurende het hele landelijke onderzoek
werden hier door hem allerlei waardevolle gegevens verzameld die desondanks
slechts zelden in de correspondentie ter sprake werden gebracht. Zelfs de vanuit het
huidige perspectief belangrijkste ontdekking - de ontwikkeling van de T-huisboerderij
- werd achteloos in een paar woorden afgedaan. Slechts een paar gebieden, en dan
eigenlijk alleen maar die waar iets zeer geheimzinnigs aan de gang zou kunnen zijn,
leken zich werkelijk in zijn belangstelling te kunnen verheugen. Een vergelijking
met het soms fanatieke enthousiasme bij het Friese, Limburgse of Zuidhollandse
onderzoek roept onwillekeurig het vermoeden op, dat er voor Uilkema met Gelderland
niet veel eer viel in te leggen. Wellicht sprak het allemaal wat te veel vanzelf en
gaven de aangetroffen boerderijvormen, hoe interessant ook op zich, te weinig
aanleiding tot spectaculaire nieuwe theorieën. De situatie bleek hier in grote lijnen
niet veel af te wijken van wat Gallée en anderen vóór hem hadden beschreven. Daar
kwam nog bij dat tijdens de meer dan tien jaar die zijn onderzoek had geduurd
inmiddels ook publikaties van andere auteurs waren verschenen die een helder en
44)
45)
46)
47)
48)

Opmetingen KU-70, KU-71, KU-72, KU-75, KU-92, KU-93, KU-268 en KU-277.
Opmeting KU-73 en KU-267.
Opmeting KU-94.
Opmetingen KU-78, KU-92, KU-111, KU-244, KU-368 en KU-369.
Opmeting KU-93.
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soms zelfs vrij volledig beeld gaven van de hier voorkomende huistypen49). Hieraan
viel, de randgebieden daargelaten, maar weinig nieuws toe te voegen. Desondanks
zou Uilkema er in zijn landelijke overzichtswerk niet omheen hebben gekund ook
het midden van het land te behandelen. Dat daarbij aan de Gelderse boerderij en haar
historische ontwikkeling een volwaardig hoofdstuk zou worden gewijd blijkt uit de
opgave die hij aan de drukker deed toekomen. Hierin liet hij weten voor deze provincie
25 pagina's

49) De belangrijkste hiervan is wel KUIJSTEN, De Geldersche boerderij (1926), waarin een
groot deel van het hallehuisgebied beknopt maar overzichtelijk wordt behandeld. Zo wordt
in deze publikatie melding gemaakt van de geleidelijke afscheiding van de woonruimten, de
overgang van potstal naar grupstal en het gebruik van de bijgebouwen.
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tekst te reserveren, voorzien van 20 plattegronden, 30 foto's en 12 archivalische
afbeeldingen. Door het voortijdig afbreken van het project werd aan het schrijven
van dit tekstgedeelte niet meer begonnen, zelfs een globale inhoudsopgave is niet
meer bewaard gebleven. De regionale verspreiding van de opmetingen doet echter
vermoeden dat in deze beschrijving het zwaartepunt zou hebben gelegen op de Veluwe
en het oostelijke rivierengebied.

BOERDERIJDOCUMENTATIES IN GELDERLAND
KU-38 Meulunteren
KU-39 Meulunteren
KU-70 Lienden
KU-71 Heteren
KU-72 Heteren
KU-73 Ingen
KU-74 Terlet
KU-75 Aam
KU-76 Speulde
KU-77 Hoog Buurlo
KU-78 Malden
KU-92 Wijchen
KU-93 Lunen
KU-94 Hengelo
KU-111 Alverna
KU-112 Hummelo
KU-123 Gortel
KU-174 Hoog Buurlo
KU-175 Hoog Soeren
KU-187 Elspeet
KU-188 Hulshorst
KU-244 Oostendorp
KU-267 Hoog Soeren
KU-268 Westervoort
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KU-277 Rhenoy
KU-302 Olden-Eibergen
KU-368 Nunspeet
KU-369 Oldebroek
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7.8 Utrecht

T-huisboerderij te Amerongen

De provincie Utrecht vormt, althans wat de boerderijen betreft, geen duidelijk
afgescheiden gebied met geheel eigen huistypen zoals dat elders soms wel het geval
is. De hier voorkomende boerderijvormen, die evenals die uit de drie hiervoor
behandelde provincies algemeen worden gerekend tot de hallehuisgroep, sluiten in
veel opzichten nauw aan bij die van de omringende streken.

Boerderij te Eemnes met goed herkenbaar driebeukig hallehuisprofiel

Zo vindt men hier zowel de ook in Gelderland voorkomende driebeukige gebouwen

Boerderij te Brand met mestdeuren in de zijgevel (KU-199)

met brede open middendeel, ankerbalkgebinten en deeldeuren in het midden van de
achtergevel, als (in het noordwesten van de provincie) de hierna te bespreken
Zuidhollandse vormen met smalle voergang en enkele schuurdeur. Daarnaast komen
in het westen van de provincie boerderijen voor, waar de brede deel werd gehandhaafd
maar de dubbele deeldeuren zijn vervangen door een enkele deur. In het noorden,
aansluitend aan het Gooi, vindt men boerderijen met dwarsdeel, met de deeldeuren
in de zijgevel. Op de oostelijke zandgronden kwam, net als in het aangrenzende
Gelderse gebied, algemeen de diepe potstalvorm voor ten behoeve van een zo groot
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mogelijke mestproduktie. Sedert de introductie van de kunstmest werden de potstallen
echter alle geleidelijk vervangen door het hygiënischer grupstaltype. In het westen
van de provincie, waar vanouds de zuivelproduktie een belangrijker rol speelde,
kwam het staltype met mestgoot al sedert lang voor. Men vindt hier zowel

Boerderij te Hoogland met kruideuren in de achtergevel (KU-201)

de eenvoudigste vorm van grupstal, waar de brede grup zonder mestgang doorloopt
tot aan de zijgevel, als het type met afzonderlijke kruigangen. Van buitenaf is het
eerste type herkenbaar aan de op regelmatige afstanden aangebrachte mestluiken of
-deuren in de zijgevel, het tweede aan de mestdeurtjes aan weerszijden in de
achtergevel. Het woongedeelte van de Utrechtse boerderijen kent zowel de eenvoudige
driebeukige opzet als de in het gehele rivierengebied zo veel voorkomende krukhuisof dwarshuisvorm. Net als in de aangrenzende Betuwe vindt men hier grote complexen
met veel verschillende bijgebouwen; in de zuidwestelijke Lopikerwaard treft men
de ook uit de Zuidhollandse waarden bekende vloedvoorzieningen aan1).

1) Op het onderwerp van de vloedvoorzieningen wordt nader ingegaan in het hoofdstuk over
de provincie Zuid-Holland (7.9), bij de bespreking van de boerderijvormen in de
Alblasserwaard.
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Het verloop van het onderzoek
Ook in Uilkema's landelijke boerderij-onderzoek vervulde de provincie Utrecht
hoofdzakelijk de functie van intermediair. Dit gold niet alleen de hier voorkomende
boerderijtypen en hun historische ontwikkeling maar tevens, in praktisch opzicht,
de naar dit gebied te maken reizen. Door de centrale ligging van deze provincie was
het vrijwel onvermijdelijk dat hij op weg naar andere gebieden regelmatig door
Utrecht moest komen. En ook het feit dat hij speciaal voor het onderzoek in het
westen en zuiden van het land gedurende enkele jaren een motorfiets had gestationeerd
in Hilversum (waar hij dan vanaf Leeuwarden per trein heen reisde) maakte dat hij
dit gebied gedurende de eerste drukke onderzoeksjaren vele malen moet hebben
doorkruist. Toch kwam Utrecht pas als allerlaatste aan de beurt wat het
documentatiewerk betreft. Niet eerder dan in augustus 1923, ruim twee maanden na
het verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen onderzoekstermijn, werden
hier de eerste opmetingen verricht.
Veel zou hier uiteindelijk ook niet worden gedaan: in totaal verrichtte Uilkema in
Utrecht slechts negen documentaties, die erg ongelijkmatig over de provincie waren
verspreid; daarnaast verkreeg hij nog één bouwtekening. De gebruikelijke notities
in het aantekenboekje bleven hier beperkt tot slechts enkele bladzijden en ook tot
het uitwerken of zelfs maar opzetten van een (concept)-tekst over de plaatselijke
boerderij-ontwikkeling is het niet meer gekomen. De belangrijkste bron van gegevens
voor de reconstructie van het verloop van het onderzoek wordt daardoor gevormd
door de aantekeningen op het veldwerk en de incidentele vermeldingen in de
correspondentie.
Inhoudelijk gezien lijkt het belang van het Utrechtse onderzoek vooral te hebben
gelegen in zijn relatie tot de boerderij-ontwikkeling in de rest van het land. Uilkema
vormde hiermee echter geen uitzondering. In het werk van zijn voorganger Gallée2)
werden hier niet minder dan vier verschillende huistypen onderscheiden, die alle
weer deel uitmaakten van een groter geheel in de omringende provincies en ook als
zodanig werden behandeld. Bij al deze typen was bovendien sprake van de een of
andere mengvorm. Op de bij dit werk behorende verspreidingskaart van de huistypen
in Nederland staan voor de provincie Utrecht de volgende typen aangegeven: in het
westelijke en zuidwestelijke deel: ‘dwarshuis met schuur in halletype, woonhuis met
langgevel afwisselend met halletype’, in het noordelijke grensgebied met
Noord-Holland: ‘gemengd Friesch en halletype’, in de streek rondom Amersfoort:
‘gemengd langgeveltype en halletype’, en tenslotte in het midden en oosten van de
provincie: ‘Frankisch halletype’. Van een duidelijke beschrijving van de relaties
tussen al deze verschillende vormen was daarbij geen sprake.
Uilkema's eigen onderzoek bleef hier beperkt tot een tweetal periodes en - met één
uitzondering - ook tot een tweetal gebieden. In de zomer van 1923 maakte hij vier
opmetingen in het noordoostelijke gedeelte van de provincie, in het gebied dat op
de kaart van Gallée staat aangegeven als ‘Frankisch halletype’. De opgemeten
boerderijen waren afkomstig uit Eemnes, Brand, Eemdijk, en Hoogland3). In het
2) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 41, 53, 55, 60, 63 en 67.
3) Respectievelijk opmetingen KU-197, KU-199, KU-200 en KU-201.
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notitieboek staat voor dit gebied verder een schetsmatige opmeting van een
schaapskooi uit het nabijgelegen Soest.

Doorsnedeschets van boerderij te Baambrugge (notitieboek Utrecht)

Van een nieuwgebouwde boerderij uit dezelfde gemeente wist Uilkema later een
afdruk van het bouwplan te bemachtigen4). Ruim een jaar later, in de nazomer van
1924, werden in Utrecht opnieuw vijf boerderijen opgemeten, waarvan vier in de
noordwest-hoek, waar Gallée zijn ‘dwarshuis met schuur in halletype - woonhuis
met langgevel afwisselend met halletype’ had gesitueerd. De hier vervaardigde
opmetingen waren afkomstig uit de plaatsen Baambrugge, Wilnis, Ter Aa, en Laag
Nieuwkoop5). Ook het merendeel van de losse aantekenin-

4) Opmeting KU-246.
5) Respectievelijk opmetingen KU-245, KU-247, KU-248 en KU-249.
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Schetsopmeting van schapehok te Soest (notitieboek Utrecht)

gen in het notitieboek betreft dit gebied. Slechts één, laatste, opmeting werd elders
in de provincie verricht en wel in Amerongen6). De rest van Utrecht zou in Uilkema's
onderzoek totaal blanco blijven, wat betekent dat met name in het zuidwestelijke
deel en het hart van de provincie niets werd vastgelegd.
Van de opgemeten boerderijen had het merendeel (zeven stuks) ankerbalkgebinten,
één boerderij had dekbalkgebinten (KU-2457)) en één (KU-246, het moderne
bouwplan) had balken van muur tot muur. Bij één boerderij, tenslotte, waren de
oorspronkelijk aanwezige ankerbalkgebinten later verbouwd tot een
dekbalkconstructie (KU-247). Zeven van de tien boerderijen vertoonden een brede
deel, twee hadden een voergang (KU-245, dezelfde van de dekbalkgebinten, en de
nieuwgebouwde boerderij KU-246), terwijl in één geval (KU-247) de oorspronkelijk
brede deel door een verbouwing was versmald. Ondanks het feit dat de open werkvloer
bij de opgemeten voorbeelden dus in veel gevallen een aanzienlijke breedte had, was
deze bij niet meer dan vijf boerderijen voorzien van dubbele inrijdeuren. Bij de rest
vond men slechts een enkele staldeur in het midden van de achtergevel en was de
deel dus blijkbaar uitsluitend in gebruik als voederruimte voor de stal.
In het Utrechtse onderzoek als geheel zijn enkele thema's aan te wijzen die

Zomerwoning in boerderij te Eemdijk, gezien vanuit de stal (KU-200)

Uilkema's bijzondere belangstelling hadden. Zo werd bij alle opgemeten boerderijen
veel aandacht besteed aan het principe van de zomerwoning en de ontwikkeling van
een afzonderlijke werkruimte tussen woonvertrekken en koestal, achter de brandmuur.
Vooral in het noordelijk en westelijk deel van Utrecht was het (evenals in de
aangrenzende provincies Noord- en Zuid-Holland) algemeen de gewoonte om 's
zomers, wanneer het vee op het land was, een gedeelte van de stal als dagelijkse
6) Opmeting KU-263.
7) De doorsnede op deze opmeting geeft dekbalkgebinten te zien, waarvan echter de breedte
niet lijkt overeen te komen met de plaats van de stijlen op de plattegrond, die zeer slordig
getekend is. Het is derhalve niet duidelijk of het hier de werkelijke doorsnede betreft of een
reconstructie.
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woonruimte in gebruik te nemen. In de meest simpele vorm werd dit gerealiseerd
door een vlondertje over een schoongemaakte stal te leggen, waarop men vervolgens
een tafel en een paar stoelen plaatste. Dit was oorspronkelijk onder meer het geval
bij de opmetingen uit Baambrugge,

Boerderij met afzonderlijk zomerhuis te Baambrugge

Wilnis en Laag-Nieuwkoop8). Was er een vaste open plek als werkruimte afgebakend
tussen de brandmuur en de voorste stallen, dan diende deze ook wel als zomerwoning.
In eerste instantie zal een dergelijke afdeling nog in open verbinding hebben gestaan
met de rest van het achterhuis, zoals Uilkema nog aantrof in Eemdijk, bij boerderij
KU-200. Later werd ze in de meeste gevallen verder afgescheiden van de stal, eerst
nog tijdelijk of gedeeltelijk (KU-197)

8) Respectievelijk opmetingen KU-245 (vóór de bouw van een afzonderlijk zomerhuis op het
erf), KU-247 en KU-249.
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Opmeting KU-248 van boerderij met bijschuur, te Ter Aa (schaal 1:400)

en later ook wel volledig, zoals te zien is bij KU-199, KU-247 en KU-248. Bij het
eerstgenoemde voorbeeld was bovendien de scheiding tussen werk- en stalgedeelte
binnen het hoofdgebouw zover doorgevoerd, dat zich daar een volledige brandmuur
tussen beide ruimten in bevond. Ook werd, evenals in Zuid-Holland en Zeeland het
geval was, een afzonderlijk gebouw als zomerwoning gebruikt, veelal gecombineerd
met de functie van bakhuis. Dit laatste was onder de opgemeten boerderijen alleen
het geval bij KU-201 en KU-245, maar komt feitelijk in een zeer groot deel van de
provincie voor. Andere aantekeningen op het veldwerk betreffen veelal de
werkruimten voor de in Utrecht algemeen voorkomende kaasmakerij. Bij vrijwel
alle plattegronden staat bijvoorbeeld aangegeven waar het eigenlijke kaasmaken, het
‘wringen’ plaatsvond, waar zich de pekelbakken bevonden en welke ruimte diende
als ‘kaaskamer’, waar de kazen op houten stellingen werden gelegd om te drogen en
te rijpen.
Ook de stalindeling en -ontwikkeling vormde hier, zoals eigenlijk overal, een vast
onderdeel van Uilkema's boerderij-onderzoek en één waaraan hij steeds de meeste
aandacht besteedde. Hoe belangrijk dit punt voor hem was, mag blijken uit het feit
dat het veldwerk van één op de drie Utrechtse opmetingen naast de gewone
dwarsdoorsnede over het bedrijfsgedeelte ook een detailtekening bevat van het
stalprofiel, terwijl één van deze schetsen ook nog eens voor-
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Detail staldoorsnede op veldwerk van opmeting KU-197 van boerderij te Eemnes-Buiten

komt in het notitieboek. In twee boerderijen, respectievelijk te Eemnes (KU-197) en
Amerongen (KU-263), kreeg Uilkema te horen dat zich daar voorheen een potstal
had bevonden waar nu grupstallen waren. De eenvoudigste vorm van grupstal had
een brede, ondiepe grup tot aan de buitenmuur, zonder afzonderlijke kruigang; in de
zijgevel bevonden zich op regelmatige afstanden mestluiken of -deuren, waardoor
de mest vanuit de grup rechtstreeks naar buiten kon worden afgevoerd. Deze stalvorm
moet in het westelijke deel van Utrecht ooit algemeen zijn voorgekomen; in de loop
der tijd werd hier echter vrijwel overal tussen grup en muur een afzonderlijke mestof kruigang aangebracht met een mestdeur in de achtergevel9). Mestluiken in de
zijgevel werden door Uilkema nog aangetroffen bij de door hem opgemeten boerderij
uit Laag-Nieuwkoop (KU-249), in Hoogland (KU-201), in een bijschuur in Ter Aa
(KU-248) en bij een boerderij uit Wilnis (KU-247). Alleen bij de schuur uit Ter Aa
was ook de oude situatie met de tot de muur doorlopende grup nog geheel intact.
Bij boerderijen langs de Vecht ontdekte Uilkema tenslotte nog een interessant
detail; hier kwam een oude ventilatiemethode van de stal voor, met opklapbare luiken
in de nok van het dak. Dit was vooral interessant, aangezien een vergelijkbaar element
ook in de hem zo goed bekende oude Friese boerderijen voorkwam, maar daar
inmiddels vrijwel geheel was verdwenen. Aan Van Blom berichtte hij over deze
vondst: ‘..Ik kon zaterdagochtend nog de Vechtstreek ten tweede male inspecteeren.
Vond daar de “huiskisten” in de oude boerderijen. Ze worden daar “kistluiken”
genoemd..’10). Getuige een aantekening op het veldwerk van opmeting KU-245 uit
Baambrugge waren ook bij die boerderij nog kistluiken of sporen daarvan
aangetroffen.
Daarnaast leverde het Utrechtse onderzoek ook belangrijke gegevens op voor het
onderzoek elders en dan met name voor dat in de provincie Zuid-Holland. Een
belangrijk typologisch probleem waar Uilkema zich bij zijn onderzoek voor zag
gesteld, vormde de opvallende versmalling van de middenlangsdeel over een
uitgestrekt (weide)gebied in het westen van het land. Eerder had Gallée al op dit punt
9) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 270-271.
10) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
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geattendeerd en daarbij tevens het voor de hand liggende verband gelegd met de aard
van het bedrijf ‘(..ten Westen van Utrecht en in
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Boerderij te Baambrugge met kistluiken in de nok van het stalgedeelte

Zuid-Holland, waar geen of weinig landbouw is, wordt de deel smal gebouwd..’11)).
De brede deel, die in de akkerbouwgebieden intensief werd gebruikt als dorsvloer,
had deze functie bij zuivere veeteeltbedrijven verloren en nam daar veel onnutte
ruimte in. In de weidegebieden in het hart van Zuid-Holland kwam deze dan ook
niet meer voor; men had hier uitsluitend een smalle voergang tussen de beide rijen
vee, een oplossing die ook wel werd aangetroffen in het noordwestelijke deel van
Utrecht. Naast deze afwijking in plattegrondindeling vertoonde dit boerderijtype
echter bovendien een van het middenlangsdeeltype afwijkende doorsnede, met hoge
zijgevels en balken van muur tot muur. Door Gallée en anderen was over het algemeen
aangehouden dat dit type nog tot de hallehuisvormen moest worden gerekend, maar
hoe de ontwikkeling van de ene vorm uit de andere in de praktijk dan wel was
verlopen, was nog in het geheel niet onderzocht.
Dat ook Uilkema op dit punt alert was, blijkt uit het feit dat hij één van zijn
zeldzame notities over de provincie Utrecht aan dit onderwerp wijdde: ‘..Zeer breede
deelen bij Van der Waai in Wilnis, vroeger ook bij Frank van der Ham te Wilnis;
verder bij C. Lam te Themaat bij Haarzuilens, boerderij “Lage Hoeve”. Deze
boerderij heeft bouwland en breede deel, (...) graan op de balken, hooi in de berg.
De boerderijen waar men veel vee houdt hebben smallere deelen..’12).
De opmeting van de boerderij uit Wilnis (KU-247) gaf hem de eerste concrete
aanwijzing dat ook hier weer sprake moest zijn geweest van een logische en
geleidelijke ontwikkeling. Dit gebouw vormde namelijk een tastbare illustratie van
de wijze waarop een dergelijke verandering in zijn werk kon zijn gegaan. Men had
hier enkele jaren tevoren de oorspronkelijke ankerbalkconstructie zodanig vertimmerd
dat de gebintstijlen aan weerszijden een eind naar binnen waren verplaatst, en daarmee
dus de deel aanzienlijk smaller gemaakt dan voorheen het geval was. Uilkema
noteerde op het veldwerk: ‘..Deze demonstreert het smaller worden van de deel als
het Saksische huis zuiver veehouderijbedrijf wordt..’. De bijbehorende dwarsdoorsnede
laat duidelijk zien hoe de verbouwing in zijn werk was gegaan: men had de
gebintstijlen vlak onder de gebintbalk doorgezaagd en de onderste helft van de stijlen
naar binnen verplaatst. Deze droegen nu de voormalige ankerbalk, terwijl de bovenste
stukken van de stijlen mèt de gebintplaten op de oude plaats bleven zitten. Dezelfde
11) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 55.
12) UILKEMA, Notitieboek Utrecht.
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merkwaardige constructie zou Uilkema een aantal jaren later ook nog in het hart van
Zuid-Holland ontdekken, waar het zuivere ankerbalkgebint verder geheel was
verdwenen. De verplaatsing van de gebintstijlen had daar echter
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Doorsnede op veldwerk van opmeting KU-247 te Wilnis, met gewijzigde ankerbalkconstructie

in een zó grijs verleden plaats gevonden, dat men thans naar de reden voor die
verbouwing alleen nog maar kon gissen. Het bijzondere van de boerderij uit Wilnis
was nu dat dezelfde veranderingen hier nog maar enkele jaren tevoren hadden
plaatsgevonden - men kon er de bewoners gewoon naar vragen! De constructieve
veranderingen bleken daarbij ten nauwste samen te hangen met een verandering van
de stalindeling. De ontdekking van de Zuidhollandse voorbeelden had tot gevolg dat
de door Uilkema ook direct al interessant gevonden boerderij uit Wilnis nog sterk
in belang toenam. In de concepttekst over de boerderij-ontwikkeling in Zuid-Holland
werd deze boerderij dan ook uitgebreid ten tonele gevoerd: ‘..Oorspronkelijk lag in
dezen stal de standplaats dichter bij den zijmuur. Een gangpad (= achtergang) langs
dezen muur was niet aanwezig; op deze plaats bevond zich de groep en de mest werd
door de daarin staande stalknecht door luiken naar buiten geworpen. De groepdeuren
in den achtergevel ontbraken. De stijlen stonden dus naast de schoft der koeien.
Door het aanleggen van een achtergang moesten groep en stalbed opschuiven, zoodat
de stijl ter hoogte van de heupen kwam. Deze toestand bleek op den duur onhoudbaar.
(...) Door den nieuwen stand kwam de heup van elke eerste en vierde koe in een
gebint vlak naast een stijl, die niet alleen het dier hinderde, maar tijdens het melken
in hooge mate de vrije beweging der armen belemmerde. Dit werd de oorzaak van
het verplaatsen der onderste stijlhelften naar binnen..’13)

13) UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Zuid-Holland, p. 233-234.
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Plattegrond KU-197 van boerderij te Eemnes-Buiten (schaal 1:400)

Samenvattend was het hier dus de aanleg van de kruigang achter de grup en de daaruit
voortvloeiende noodzaak tot verbreding van de zijbeuken die had geleid tot de
versmalling van de op dat moment overbodig brede deel en daarmee tot de
uiteindelijke constructieve veranderingen. Vreemd genoeg kwam Uilkema desondanks
voor Zuid-Holland tot geheel andere conclusies voor wat betreft de aanleiding tot
de daar plaatsgevonden hebbende identieke veranderingen. Het voorbeeld uit Wilnis
werd daar door hem dan ook uitsluitend gebruikt als bewijs van het feit dat de oude
opzet met ankerbalkgebinten bij de lage bedrijfsgebouwen van het westelijke
weidebedrijf slecht kon worden gecombineerd met een grupstal met kruigang. Het
is echter typerend voor het Utrechtse onderzoek dat de belangrijkste vondst die
Uilkema hier deed alleen werd gebruikt als illustratie voor een ontwikkeling elders.
Een ander steeds terugkerend onderwerp in het landelijke onderzoek was de plaats
van de deeldeuren en de richting van de deel. Ook in dit verband bood het Utrechtse
materiaal een mogelijk aanknopingspunt. De allereerste opmeting hier (KU-197 uit
Eemnes) betrof namelijk een boerderij waar de deeldeuren in de achtergevel volgens
de bewoners pas later waren aangebracht. Eerder hadden die deuren zich in de zijgevel
bevonden en diende het achterste gebint-
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vak voor de opslag van hooi. De boerderij zou voorheen tot het dwarsdeeltype hebben
behoord. Een dergelijke situatie was Uilkema kort tevoren ook in de aangrenzende
Gooistreek tegengekomen, waar bij één van de daar door hem opgemeten gebouwen
(KU-198) de in Eemnes verdwenen hooitas op de middenbeuk nog aanwezig was14).
Gallée had dit gebied indertijd ingedeeld bij het ‘gemengd Friesch en halletype’, dat
onder meer zou worden gekenmerkt door die zij-ingang. Dit type was door hem ook
wel het ‘Zuiderzeetype’ genoemd, omdat het over een uitgestrekt gebied langs de
rand daarvan voorkwam. Ook Uilkema leidde nu uit de vroegere aanwezigheid èn
het verdwijnen van de zijingang in Eemnes aanvankelijk af, dat het dwarsdeeltype
hier de oudste vorm moest zijn geweest. Deze situatie zou dan, naar hij uit zijn
ervaringen in het Gooi afleidde15), later algemeen zijn vervangen door een
middenlangsdeel met deuren in de achtergevel. In het werkverslag over 1922-1923
schreef hij hierover onder meer: ‘..Moest ik mij in het vorige verslag bepalen tot de
vermelding, dat de Gooische, de Utrechtsche en de Geldersche kust een moeilijk te
exploreeren terrein vormen, dit jaar gelukte het mij zekerheid te verkrijgen omtrent
het oorspronkelijke huistype in die streken. Dit is identiek met dat van
Noordwest-Overijssel. Vanaf den IJsselmond tot onder de rook van Amsterdam heeft
het zich geëvo lutioneerd tot een huis met open deel; de zijingang heeft plaats gemaakt
voor een grooten achteringang. Naast dit recente huis staan hooibergen, die het
oude niet kende. De evolutie is te volgen..’.
Na voortgezet onderzoek in Drenthe en Overijssel moest hij echter concluderen
dat hij zich op dit punt had vergist. De ontwikkeling had zich in feite precies andersom
voltrokken: de oorspronkelijk open middenlangsdeel van het hellehuis (of ‘Saksische’
huistype, zoals dat toen nog vaak werd genoemd) had in de bewuste streken plaats
gemaakt voor het gebruik van de middenbeuk als tasruimte. De toegang in de
achtergevel was daardoor vervallen en vervangen door een zij-ingang. Pas in een
nog later stadium zou in het Gooi en het aangrenzende Utrechtse gebied op zijn beurt
ook de zij-ingang weer beginnen te verdwijnen, toen de hooiopslag binnenshuis daar
plaats maakte voor het gebruik van vrijstaande kapbergen. Dit recente proces, dat in
het begin van deze eeuw nog niet was voltooid, was hier door Uilkema in zijn
opmetingen vast-

14) ‘Kort tevoren’ is hier wel heel letterlijk van toepassing; de genoemde opmeting werd verricht
op dezelfde dag als die uit Eemnes. Hoewel de volgorde van de opmetingen anders suggereert,
is het gezien Uilkema's reisroute (hij had daarvoor een aantal dagen in Noord-Holland
opgemeten en was nu op weg naar huis) aannemelijk dat hij de Gooise boerderij eerst
documenteerde en daarna pas naar Eemnes ging.
15) Zie voor deze kwestie ook hoofdstuk 7.3, over de provincie Noord-Holland.
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gelegd toen hij abusievelijk meende een zeer oude ontwikkeling te hebben getraceerd.
Toen hij zijn vergissing bemerkte, trok hij echter onmiddellijk de (ook door latere
onderzoekers onderschreven) conclusie, dat de boerderij met dwarsdeel ondanks zijn
eerdere beweringen niet de oudste vorm kon zijn en op zijn beurt moest worden
gedefinieerd als een variant van het halletype16). In de brief die Uilkema over dit
onderwerp aan Van Blom schreef, maakte hij tevens melding van het feit dat het hier
op lange termijn een golfbeweging betrof: ‘..Eén vertegenwoordiger gaat zelfs terug
op zijn pad en wordt weer nieuw-Saksisch..’17). Het kan haast niet anders of hij moet
hierbij de boerderij uit Eemnes met zijn nieuwe deeldeuren in de achtergevel in
gedachten hebben gehad.
Het was niet de eerste keer dat Uilkema tussen neus en lippen door een theorie ten
beste gaf die ook door de voornaamste latere onderzoekers zou worden aangehouden.
Blijkbaar had hij, achteraf bezien, ook over de Utrechtse boerderij-ontwikkeling als
geheel toch wel iets meer kunnen melden dan hij in de correspondentie en de
notitieboekjes deed. Uit de raming die hij voor de begroting van de uitgave opstelde
van de door hem te schrijven hoofdstukken, blijkt dat hij hier uitging van vijftien
bladzijden tekst, acht lijntekeningen van boerderijplattegronden (dus vrijwel het
gehele hier vervaardigde documentatiebestand), tien foto's en acht archivalische
afbeeldingen. Over de inhoud van dit hoofdstuk is echter niets op papier bewaard
gebleven.

16) Zie voor een uitgebreidere bespreking van dit aspect van Uilkema's onderzoek ook de
hoofdstukken over de provincies Drenthe en Overijssel.
17) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-9-1924.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN UTRECHT
KU-197 Eemnes-Buiten
KU-199 Brand
KU-200 Eemdijk
KU-201 Hoogland
KU-245 Baambrugge
KU-246 Soest
KU-247 Wilnis
KU-248 Ter Aa
KU-249 Laag Nieuwkoop
KU-263 Amerongen
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7.9 Zuid-Holland

Voorbeeld van Zuidhollandse veeteeltboerderij te Oostbuurt; de middelste deur geeft toegang tot de
smalle voergang, daarboven een hooiluik, aan weerszijden deuren voor de kruigangen

De provincie Zuid-Holland valt wat de boerderijbouw betreft uiteen in een aantal
gebieden met geheel eigen huisvormen, die onderling sterk verschillen in indeling,
hoofdvorm en constructie. In het oostelijke randgebied komen boerderijen voor die
veel overeenkomst vertonen met die uit het aansluitende Gelderse en Utrechtse
hallehuisgebied. Hier vindt men bedrijfsgebouwen met driebeukige opzet, lage
zijgevels, ankerbalkgebinten, brede open middendeel, en deeldeuren in het midden
van de achtergevel. Naar het westen toe gaat het hallehuiskarakter echter al snel
verloren; de aanvankelijk nog brede middenbeuk dient dan hoofdzakelijk als
voerruimte en de dubbele deeldeuren zijn vervangen door een enkele deur. Verder
westwaarts verandert ook hoofdvorm en bouwmassa van de boerderijen; in het lage
weidegebied in het hart van de provincie vindt men langgerekte, smalle gebouwen
met hoge zijgevels. In plaats van de brede middendeel heeft men hier alleen nog een
smalle voergang tussen de beide rijen vee in. Het bedrijfsgedeelte wordt dan volledig
in beslag genomen door de koestal, dubbele deeldeuren komen nergens meer voor
en ook de constructie is geheel anders. De in het oostelijke gebied voorkomende
ankerbalkconstructie met halfopen slietenzoldering is hier vervangen door een systeem
van in de muren opgelegde balken, ondersteund door standvinken of
langsbalkgebinten, en een dichte zoldering van muur tot muur.

Voorbeeld van Alblasserwaardse boerderij te Ottoland, met de deeldeuren in de hoge zijgevel van de
schuur en schuin oplopende nok over woonhuis en hoger bedrijfsgedeelte (Foto: H.J. van Houten)

In de westelijke en zuidelijke randgebieden van de provincie komen nog meer
verschillende vormen voor. Zo vindt men in de duinstreek, waar vanouds het kleinere
bedrijf overheerste, boerderijvormen met zeer smal, langgerekt grondplan en de
voornaamste ingangen in de zijgevel. De boerderijen in de Alblasserwaard vertonen
een dwarsdeelvorm, waarbij het hooi binnenshuis op een deel van de middenbeuk
wordt bewaard. Ook treft men daar allerlei oplossingen aan om het hoofd te bieden
aan de vroeger veelvuldig optredende overstromingen, variërend van vrijstaande
vloedschuren tot speciale vloedstallen en -zolders in het hoofdgebouw. En op de
vruchtbare kleigrond van de Zuidhollandse eilanden, tenslotte, vindt men een zeer
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groot boerderijtype voor het gemengde bedrijf, met een grote gecombineerde
landbouwschuur en een kleiner aangebouwd woonhuis. Bij deze schuren, die de
koestal steeds in één van de zijbeuken hebben en de oogstberging op de grond in de
middenbeuk, bestaan verschillende oplossingen voor de plaats van de deel. Zo komen
hier schuren voor met dwarsdeel, met zijlangsdeel, of met een combinatie van beide.
Bij de zijlangsdeelvormen vindt men naast een driebeukig type ook een vierbeukige
variant, waarbij de deel tussen stal en tasvakken in ligt.
Ook wat het woongedeelte van de boerderij betreft, kent Zuid-Holland een grote
variatie aan vormen. Naast de enkelvoudige vorm met één- of driebeukige opzet
komen ook kruk- en T-huisboerderijen voor. In het veeteeltgebied in het hart van de
provincie hebben de eisen van het gespecialiseerde zuivelbedrijf vooral geleid tot
het ontstaan van een zeer grote, zijdelings uitgebouwde melkkelder met opkamer,
waardoor de boerderijen daar veelal een krukhuisvorm vertonen. De in de loop der
tijd gebruikelijke uitbreiding van het woongedeelte kwam hier verder tot uiting in
een verschuiving van woon- en werkruimten in de richting van het achterhuis, waar
zich in de loop der tijd een volledig tweede woontravee ontwikkelde.

Voorbeeld van boerderij op de Zuidhollandse eilanden (Rockanje) met lager woonhuis en grote
aangebouwde landbouwschuur

Het is duidelijk dat met recht mag worden gesteld dat de Zuidhollandse boerderijen
een grote variatie vertonen. Net zoals in de rest van het land is deze veelheid aan
vormen het produkt van een lange en soms ingrijpende ontwikkeling, die tot doel
had het gebouw optimaal aan te passen aan de specifieke situatie en aan de wisselende
eisen van het bedrijf. De nabijheid van een aantal grote steden met hun stimulerende
invloed op de plattelandseconomie heeft er echter toe bijgedragen dat bepaalde
cruciale stadia in de boerderij-ontwikkeling (zoals de specialisatie van de
bedrijfsvormen en het versteningsproces1))

Krukhuisboerderij te Brandwijk (Foto: H. Korringa)

1) Onder het versteningsproces wordt verstaan de overgang in de constructie van de wanden
van het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en beleemd vlechtwerk naar
baksteenbouw. Zie voor dit onderwerp vooral: VOSKUIL, Van vlechtwerk tot baksteen
(1979), p. 21 e.v. en: Dez., Tussen Twisk en Matenesse (1982).
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zich in dit gebied veel vroeger dan elders (al in de 15e en 16e eeuw) voltrokken. De
oorspronkelijk aanwezige oudere vormen zijn in de loop van de daaropvolgende
eeuwen verdwenen en van de reeds lang geleden voltooide ontwikkelingen zijn
inmiddels door herhaalde verbouwing en vernieuwing van de bedrijfsgedeelten nog
maar weinig sporen overgebleven die een houvast kunnen bieden bij het onderzoek.
Dit alles heeft tot gevolg dat de ontstaansgeschiedenis en de onderlinge samenhang
van bepaalde boerderijvormen in deze provincie ook thans nog niet op alle punten
duidelijk is. In Uilkema's tijd, toen er voor het gehele land nog slechts enkele
publikaties over dit onderwerp bestonden, was er over de Zuidhollandse ontwikkeling
en over de verwantschap van de verschillende daar voorkomende huisvormen
natuurlijk nog veel minder bekend.
De vroegste beschrijving van een Zuidhollandse boerderij is te vinden in het werk
van Le Francq van Berkhey uit 18112), waarin een gedetailleerd beeld wordt geschetst
van een ‘geregelde boerenwoning’ uit de omgeving van Leiden. Deze zeer uitgebreide,
van bouwkundige tekeningen voorziene beschrijving bevat veel waardevolle
informatie maar beperkt zich tot een feitelijke weergave van de toen meest algemene
vormen; van een typologische benadering is hierbij geen sprake. Hetzelfde geldt
voor het in 1875 gepubliceerde landelijke overzichtswerk van Peters, waarin drie
Zuidhollandse boerderijen staan opgenomen met een korte en zakelijke begeleidende
tekst3).
De eerste onderzoeker die de Nederlandse boerderijvormen in een breder historisch
kader trachtte te plaatsen, Gallée4), had van de Zuidhollandse situatie indertijd een
uitermate gecompliceerd beeld geschetst. Hij typeerde de boerderijen op de eilanden
en in de Alblasserwaard als ‘Friesch’ en die op het Dordtse eiland als een variant
daarop. Op de eilanden en in het duingebied had hij verder ‘langgeveltypen’
aangetroffen, Flakkee zou Zeeuws zijn. De boerderijen in het hart van Zuid-Holland,
tenslotte, werden gerekend tot het halletype met smalle middendeel, wat door Gallée
(terecht) in verband werd gebracht met de geringe betekenis van de akkerbouw in
dit gebied. Op de bijbehorende verspreidingskaart staan de verschillende gebieden
als volgt aangeduid: midden en noorden van de provincie: ‘Frankisch halletype’,
kuststreek: ‘langgeveltype’, Goeree-Overflakkee: Zeeuws langgeveltype,
Zuidhollandse eilanden: ‘Friesch’, Alblasser- en Krimpenerwaard: ‘gedeeltelijk
Friesch, gedeeltelijk gemengd langgevel- en halletype, en het oostelijke randgebied:
‘dwarshuis met schuur in halletype, woonhuis met langgevel- afwisselend met
halletype’.
Andere auteurs uit het begin van deze eeuw die de Zuidhollandse boerderij in hun
publikaties noemden, schreven eenvoudigweg Gallée na, zoals Schrijnen, Smits en
Van der Kloot Meijburg5), of hielden zich, zoals Kuijsten in zijn werk uit 19196),
vooral bezig met een technische of feitelijke beschrijving van de hier voorkomende
huisvormen. In grote lijnen hielden allen echter aan dat het voergangtype uit het
Le FRANCQ van BERKHEY, Natuurlijke historie van Holland, deel IX (1811), p. 21-68.
PETERS, Overzicht der boerenplaatsenbouw in Nederland (1875), p. 39-40.
GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908).
SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 39-41; SMITS, Boerderijbouw (1917),
p. 179; Van der KLOOT MEIJBURG, Onze oude boerenhuizen (1912), p. XV.
6) KUIJSTEN, De inrichting van de bedrijfsgebouwen (1919), p. 92-93, 103-104.
2)
3)
4)
5)
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midden van de provincie vermoedelijk moest worden beschouwd als een gewijzigde
vorm van het hallehuis, dat de Alblasserwaard en vooral de eilanden tot het Friese
type moesten worden gerekend, en dat de boerderijen in de duinstreek (zo men deze
al noemde) tot de langgevelvormen behoorden. Van deze veronderstellingen zou
alleen de eerste ook door later onderzoek worden bevestigd; oorzaken en verloop
van deze ontwikkeling waren echter, toen Uilkema in 1920 met zijn onderzoek begon,
nog door niemand nader onderzocht.
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Het verloop van het onderzoek
In de herfst van 1920 bracht Uilkema zijn eerste bezoek aan Zuid-Holland, om zich
door middel van wat hij noemde ‘de eerste verkenningen’ een beeld te vormen van
het boerderijbestand in deze provincie. Wat hij daar aantrof was, zoals al uit het
voorgaande mag blijken, typologisch nog veel minder eenvoudig te plaatsen dan wat
hij in de meeste andere delen van het land had gezien. Al snel werd hem duidelijk
dat de provincie Zuid-Holland niet het minst problematische deel van het hele
onderzoek zou worden.
De verwarring die over dit gebied bestond komt in de brieven duidelijk tot
uitdrukking; de verwijzingen naar de Zuidhollandse boerderij-ontwikkeling behoren
tot de minst begrijpelijke delen van de nagelaten correspondentie. Voor een belangrijk
deel was dit te wijten aan het feit dat Uilkema zich hier nog minder dan in de rest
van het land beperkte tot het vervaardigen van een overzicht van de feitelijk
voorkomende vormen, maar zich vanaf het allereerste begin vooral bezig hield met
de mogelijke herkomst en verwantschap van de door hem aangetroffen huistypen.
De onduidelijkheid over de herkomst van de Zuidhollandse boerderijen (èn de
mogelijkheid om hier dus nog opzienbarende vondsten te doen!) moeten voor hem
een grote uitdaging hebben gevormd. Deze stimulans maakte dat Uilkema in het
onderzoek van dit deel van het land veel tijd en energie stak, maar verleidde hem
tevens tot ingewikkelde theoretische beschouwingen en hectische speurtochten, die
niet bijdroegen tot een overzichtelijk beeld van het onderzoek.
Gedurende voorjaar en zomer van 1921 werden naar Zuid-Holland verscheidene
reizen ondernomen, waarbij vrijwel de gehele provincie inclusief de eilanden werd
doorkruist. Het zou echter nog tot de herfst van datzelfde jaar duren voordat Uilkema
zich hier met zelfs maar een deel van de boerderijvormen vol doende bekend voelde
om de eerste documentaties te verrichten. Uiteindelijk werd eind oktober 1921 een
eerste serie van zeven tekeningen vervaardigd, waarvan één exemplaar vermoedelijk
gebaseerd was op een bestaand bouwplan7). Van de vastgelegde boerderijen waren
er vier afkomstig uit de buurt van Delft8) en drie uit de Krimpener- en Alblasserwaard9).

Opmeting KU-104, van boerderij met uitgebouwde melkkelder te Meerkerk (schaal 1:400)

7) Tekening KU-106, van een in 1913 gestichte boerderij uit Delfgauw.
8) Opmetingen KU-102, KU-104, KU-105 en KU-106.
9) Opmetingen KU-107, KU-108 en KU-109.
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De eerste vier tekeningen betroffen steeds langgerekte, smalle gebouwen met
betrekkelijk hoge zijgevels. Het driebeukige bedrijfsgedeelte had balken van muur
tot muur, op twee plaatsen ondersteund door een standvinkconstructie,
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en diende vrijwel geheel als stalruimte. De (grup)stal telde twee rijen vee, opgesteld
met de koppen naar een smalle voergang die over de volle lengte van de stal door
het midden van het gebouw liep; langs de zijgevels, achter de grup, bevonden zich
kruigangen waarlangs de mest werd verwijderd. Het hooi werd buiten opgeslagen,
in hooibergen. Bij twee van de boerderijen was het woongedeelte voorzien van een
uitgebouwde melkkelder met opkamer.
De drie boerderijen uit de waarden vertoonden meer variatie in vorm en indeling,
maar hadden als gemeenschappelijk kenmerk de enkelrijïge grupstal in de zijbeuk
en de hooiopslag op de grond binnenshuis, in een tweebeukig schuurgedeelte. Twee
van deze drie boerderijen hadden een dwarsdeel; de constructie bestond steeds uit
een serie ankerbalkgebinten.

Karnmolen bij boerderij te Delfgauw

Uit het werkverslag, waarin Uilkema verslag uitbracht aan de Leidse
Boerenhuiscommissie, blijkt vooral overduidelijk dat het Zuidhollandse onderzoek
in eerste instantie heel wat meer vragen dan antwoorden had opgeleverd:
‘..Een bijzonder moeilijk terrein van onderzoek leveren de Alblasserwaard, de
Zuidhollandsche eilanden en Westelijk Noord-Brabant op. Zonder antwoord bleef
mij tot op heden de vraag of het boerenhuis in deze streken al dan niet tot het Friesche
type moet worden gerekend. Zooals bekend is, aarzelt Prof. Gallée. Hij constateert
in deze gebieden, behalve op Goeree en Overflakkee, het Friesche woontype.
Inderdaad vertoonen vele boerderijen, minstens vanaf het begin der 19e eeuw, uiterlijk
een vorm die algemeen in de provincie Friesland wordt aangetroffen. De meest
moderne schuren bezitten bovendien de Friesche indeeling. Inrij (in Friesland
“schuurreed” genaamd), vakken en koestal liggen dus in de volgorde dezer woorden
naast elkaar en wel in de lengterichting der schuur. Ook is het een feit, dat deze
schuren, zij het met een andere indeeling, lang in sommige der betrokken streken
hebben bestaan. Dit wordt bewezen door het verschil tusschen de indeeling der minst
en der hoogst geëvolutioneerde vormen der schuur. Reeds gelukte het mij (in
teruggaande richting) den 3e evolutievorm te onderkennen. Deze kent nog niet de
inrij, doch bevat slechts vakken en stal. Het beschikbare materiaal is echter
onvoldoende voor een conclusie en derhalve moet dit Zuidhollandsche boerderijtype
voorlopig ongedetermineerd blijven. Maar ik aarzel niet de verwachting van de
oplossing dezer kwestie uit te spreken. De ervaring leert dat oude vormen - en deze
moeten de beslissing brengen - een taai leven bezitten..’10).
10) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1921-1922.
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Van de hierin zo uitgebreid door Uilkema besproken boerderijtypen van de
Zuidhollandse eilanden met hun grote aangebouwde schuur was op dat moment
echter nog geen enkele opmeting vervaardigd.
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In de zomer van 1922 werden de tochten hier hervat na een onderbreking van bijna
een jaar, waarin andere provincies prioriteit hadden gekregen. Dat onderzoek elders
bleek overigens soms wel in relatie te staan tot de theorievorming over Zuid-Holland.
Zo leidden vondsten in Zeeland tot uitgebreide bespiegelingen in de correspondentie
over de herkomst van de grote schuurtypen met zijlangs- of dwarsdeel, waarvan ook
in het hierboven geciteerde werkverslag al sprake was. In Zeeland had Uilkema
overwegend dwarsdeelschuren aangetroffen, evenals op het Zuidhollandse Flakkee
en in de Alblasserwaard.

Drie plattegrondvormen van de Zuidhollandse eilanden (schaal 1:800), van links naar rechts
respectievelijk met uitsluitend dwarsdelen (KU-213 te Den Bommel), met zijlangsdeel en
dwarsdeel/dorsvloer (KU-125 te Rijsoord) en met uitsluitend een zijlangsdeel (KU-212 te Willemsdorp)

Ook op Voorne-Putten en in de Hoekse waard kwamen nog dwarsdeeltypen voor,
terwijl hier bovendien een ontwikkeling gaande was in de richting van de
zijlangsdeelschuur, zoals die ook op IJsselmonde en het eiland van Dordt werd
aangetroffen. Blijkbaar waren in al deze streken eerder dwarsdeelschuren
voorgekomen, wat door Uilkema in dit stadium van zijn onderzoek werd opgevat
als een bewijs van verwantschap tussen de verschillende gebieden. Omdat hij de
boerderijen in de provincie Zeeland beschouwde als ‘Fries’, volgde daaruit
logischerwijze dat ook het zuidelijke deel van Zuid-Holland (waar eerder ook Gallée
al ‘Friese typen’ had gesignaleerd) aanvankelijk ditzelfde predikaat zou krijgen. Aan
Van Blom berichtte hij hierover: ‘..Ook zie ik nu de schakels die Walcheren en de
Zuidhollandsche eilanden verbinden. De tusschenvormen heb ik nog niet vastgelegd
in de vorm van plattegronden, maar ik hoop (en ben in elk geval van plan) dit deze
winter te doen. (...) 't Doet me genoegen voor Gallée dat hij gelijk heeft gekregen
(...) bij zijn constateeren van Friesche huizen in Alblasserwaard en omgeving. De
logica in de opeenvolging der evolutietrappen in Zeeland en Zuid-Holland is zelfs
zóó sprekend, dat ik mij afvraag of ook het huidige Friesland deze trappen eens heeft
gekend (U weet het: die sprong van den zijingang tot den achteringang ter zijde). Ik
hoop dat eens op te lossen!..’11).
Deze laatste verwijzing naar de verplaatsing van de deeldeuren stond overigens
in verband met een in deze periode gevoerde discussie over de herkomst van de
11) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-9-1922.
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zijlangsdeel in de provincie Friesland. De gewone Friese boerderijen hebben steeds
een zijlangsdeel, maar op de Waddeneilanden en in zuidoost-Friesland komen
dwarsdeelvormen voor, wat Uilkema zeer had beziggehouden. Zijn voorlopige
conclusie luidde daar dat de oudste Friese schuren de deeldeuren
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mogelijk in de zijgevel zouden hebben gehad, maar dat deze ingang vervolgens - om
bedrijfskundige redenen - was verplaatst naar de zijkant van de achtergevel. Het
moet hem dan ook zeer hebben verheugd te kunnen constateren dat deze in Friesland
volstrekt hypothetische overgang van dwars- tot zijlangsdeel zich op de Zuidhollandse
eilanden nog daadwerkelijk bleek af te spelen. Dit feit zou namelijk, naar hij in zijn
enthousiasme meende, zowel een bevestiging kunnen vormen van het ‘Friese’ karakter
van de daar aangetroffen boerderijvormen als van de juistheid van zijn theorieën
over de volgorde van de plattegrondontwikkeling in het noorden van het land. Later
zou hij over al deze kwesties geheel anders gaan denken, maar voor het zover was,
werd in de correspondentie nog enkele malen melding gemaakt van ‘..het prachtige
stuk evolutie..’ dat zuidelijk Zuid-Holland samen met Zeeland te zien gaf12).
Een ander gebied dat door Uilkema in verband werd gebracht met Zuid-Holland was
de Friese streek 't Bildt, die hij zelfs speciaal om die reden bezocht. Veel van de
boerderijen in dat gebied zouden naar verluidt zijn gebouwd door Zuidhollandse
immigranten. De in 't Bildt aangetroffen vee-opstelling en haakse grondvorm van de
boerderijen werden door Uilkema dan ook direct in verband gebracht met hun
eventuele Zuidhollandse herkomst: ‘..In 't Bildt moest ik de Zuidhollandsche stallen
terugvinden! En ik vond ze. Alle oude Bildtse stallen hebben de omgekeerd Friesche
veeopstelling. Nog zijn er aanwezig, gebouwd resp. in 1699 en 1778. De huizingen
(U kent den haaksche vorm) stammen - zooals U steeds dacht - uit de Zuidhollandsche
eilanden en vertoonen ook in inrichting nog Zuidhollandsche eigenschappen, te
weten eigenschappen van de Zuidhollandsche eilanden..’13).
Naast de stalindeling en de grondvorm van de boerderij was het echter bovenal
weer de ontwikkeling van de zijlangsdeel die maakte, dat zijn aandacht zowel in
1922 als in 1923 bij het Zuidhollandse onderzoek hoofdzakelijk uitging naar de
eilanden met hun grote schuurtypen. Dit kwam ook tot uiting in de documentatie;
op de laatste drie na zijn alle in deze jaren vervaardigde Zuidhollandse opmetingen
afkomstig uit dit gebied. In minder dan vijf weken tijd werden in de nazomer van
1923 in de Hoekse Waard, Voorne-Putten, het Eiland van Dordrecht en Overflakkee
door Uilkema dertien boerderijen opgemeten. Het oudste onderzochte gebouw stamde
uit 1596, het jongste exemplaar uit 1890. De complete serie omvatte praktisch alle
daar voorkomende schuurtypen: met dwarsdeel14), met zijlangsdeel15), met een
combinatie van dwars- en zijlangsdeel16), met of zonder doorrij-mogelijkheid en met
drie- zowel als vierbeukige opzet. Ook Uilkema zelf was na afloop zeer tevreden
over het hier verrichte werk: ‘..Op Beijerland valt een omvangrijke, goed te volgen
evolutie te constateeren. Het vastleggen daarvan nam veel tijd in beslag..’17).
In dezelfde periode werden ook weer enkele studietochten gemaakt naar het hart
van de provincie. Daar werd echter vooralsnog slechts één boerderij
gedocumenteerd18), wat vermoedelijk te maken had met het feit dat de oriëntatie
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 5-10-1922 en 10-10-1922.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-10-1922.
Opmetingen KU-207, KU-211, KU-213 en KU-215.
Opmetingen KU-203, KU-206, KU-208, KU-210 en KU-212.
Opmetingen KU-202, KU-204, KU-205 en KU-209.
UILKEMA, Verslag der Commissie, 1922-1923.
Opmeting KU-231, van een boerderij voor gemengd bedrijf uit Bleiswijk.
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(documentatie-periode) hier nog steeds niet was afgerond. Wel werd (in de herfst
van 1923) opnieuw een tweetal opmetingen verricht in de omgeving van de
Alblasserwaard19), waar Uilkema nu vooral studie maakte van de waterzolders, waarop
bij overstroming het vee in veiligheid werd gebracht. Ook in het werkverslag over
de jaren 1922-1923 werd aan dit onderwerp enige aandacht besteed:
‘..In het vorige verslag werd omtrent de Alblasserwaard, de Zuidhollandsche
eilanden en de kleistreken van Noord-Brabant gezegd: “onbeantwoord bleef mij tot
heden de vraag, of het boerenhuis in deze streken al dan niet tot het Friesche

19) Opmetingen KU-229 en KU-230.
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type moet worden gerekend”. Wel heeft deze zomer van 1923 hier studiemateriaal
opgeleverd, maar ook thans kan van vele gebieden slechts worden gezegd dat de
draad niet gevonden is. In de Alblasserwaard gelukte het mij den ontwikkelingsgang
van de bekende waterzolders op te sporen. Of de belangrijke factor “perykel”20)
echter heeft bijgedragen tot de wording van het daar bestaande type is onzeker; wel
is dit uit den aard in hoge mate waarschijnlijk. Deze omstandigheid voegt zich hier
bij den invloed reeds geoefend door den bodem, die het veehoudersbedrijf voorschrijft,
en door den stamvorm. De evolutie verschijnt dus in dit gebied als de resultante van
drie stuwkrachten: traditie, bedrijfsinrichting en gevaar voor overstroming. De
kenmerken van den stamvorm loopen onder deze omstandigheden gevaar op den
achtergrond te worden gedrongen. Toch zal de oplossing van dit vraagstuk niet
uitblijven; vroeg of laat wordt het object gevonden, dat hier den draad in handen
geeft..’.
Een positief geluid dus als afsluiting. Toch is het tekenend voor de situatie in
Zuid-Holland dat hier in de winter van 1923, dus tegen het einde van de officiële
onderzoekstermijn, alleen nog maar enkele randgebieden waren onderzocht en
gedocumenteerd. Het werk in het hart van de provincie moest op dat moment in
wezen nog beginnen.
In 1924 werd opnieuw de nazomer besteed aan het Zuidhollandse onderzoek

Boerderij te Meerkerk (KU-261); in de zijgevel zijn onder de dakrand de mestluiken van de hoge
waterstal zichtbaar

en wéér werden vooral de randen van de provincie onder handen genomen. Van de
tien opmetingen die in 1924 werden gemaakt waren er twee afkomstig uit de
Vijfherenlanden21) en vier uit de duinstreek22). De eerste twee opmetingen hadden
beide een opzet met brede middenbeuk, ankerbalkgebinten en deeldeuren in het
midden van de achtergevel. Bij boerderij KU-261 uit Meerkerk was bovendien een
bijzondere watersnoodvoorziening aangebracht, waarbij een groot deel van middenen zijbeuk met aarde was opgehoogd. Vee en hooistapel stond hier op een permanente
waterstal. De andere documentatie, KU-262, van een boerderij uit de omgeving van
Leerdam, vertoonde de gewone hallehuisindeling. Aan de achterzijde, boven de
deeldeuren, was de schuur hier voorzien van een zeer groot dakoverstek, zoals ook
wordt aangetroffen in de aangrenzende Tieler- en Bommelerwaard.
Uit de correspondentie blijkt echter dat het vooral de duinstreek was die Uilkema
op dat moment het meest bezig hield, al liet hij hierover vooralsnog maar weinig
concreets los. Aan Van Blom deed hij in dit verband alleen de volgende mysterieuze
mededeling: ‘..'t Zwaarste werk vond ik in Zuid-Holland. De laatste weken van
October '24 hebben daar de oplossing gebracht. Op mijn laatste tocht in de omgeving
20) (Overstromings-)gevaar.
21) Opmetingen KU-261 en KU-262.
22) Opmetingen KU-254, KU-258, KU-257 en KU-264.
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van Leiden - ik heb de geheele duinstreek van Katwijk tot Hoek van Holland doorkruist
- ben ik te Uwent geweest om U de mooie resultaten daar te vertellen. Maar
waarschijnlijk was U niet thuis. Ik bestudeerde o.a. met vlijt de bijna verdwenen
schaapskooien in de buurt van Leiden..’23).

Boerderij te Klein-Oosterwijk (KU-262), met overstekend dakschild aan de achterzijde, boven de
deeldeuren

De in deze periode verrichte documentaties in dit gebied betroffen twee boerderijen
van het ‘normale’ voergangtype met zijdelings uitgebouwd voorhuis24), één door vele
verbouwingen tot een soort H-vormig complex uitgegroeide boerderij uit
Noordwijkerhout25) en een éénbeukige schaapskooi uit Katwijk26). De bijzondere,
afwijkende vorm van de beide laatstgenoemde gebouwen doet vermoeden dat Uilkema
op deze objecten doelde toen hij sprak van zijn bijzondere ontdekkingen. In de
correspondentie werd dit gebied echter niet verder genoemd; pas uit de in typoscript
bewaard gebleven concepttekst zou blijken dat dit inderdaad het geval was27).

23)
24)
25)
26)
27)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-1-1925.
Opmetingen KU-254 en KU-258.
Opmeting KU-264.
Opmeting KU-257.
Op deze kwestie zal nader worden ingegaan aan het einde van dit hoofdstuk, bij de bespreking
van Uilkema's getypte concepttekst over dit gebied, hierna ook wel kortweg ‘typoscript’ te
noemen.
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In de jaren 1925-1926 lag het documentatiewerk in de ver van Friesland verwijderde
gebieden door geldgebrek vrijwel stil; uit deze jaren is dan ook maar één
Zuidhollandse opmeting bewaard gebleven, tekening KU-278 uit Leerbroek.
Desondanks blijkt uit de brieven dat deze provincie steeds een voorname plaats bleef
innemen in Uilkema's gedachten over het onderzoek. Zo liet hij eens terloops, midden
in een passage over stalvormen elders in het land, weten: ‘..In Zuid-Holland is veel
veranderd. Dat is nog een werk geweest daar in Zuid-Holland. Maar ik vond wat ik
verwachtte. Moet daar nog één ding vinden..’28). De nadruk lag nu echter niet zozeer
op actie als wel op bezinning en verwerking; het eerder verzamelde materiaal werd
in deze jaren uitgewerkt en bestudeerd. Daarnaast werd blijkbaar ook enige literatuur
doorgenomen; Uilkema maakte in deze periode kennis met het werk van Le Francq
van Berkhey. Diens boerderijbeschrijving werd door hem bestudeerd en een kopie
van de bijbehorende tekeningen werd onder nummer KU-269 in het
documentatiebestand opgenomen. Beide zouden - onder nadrukkelijke bronvermelding
- een voorname rol spelen in de uiteindelijke tekst over de boerderij-ontwikkeling
in deze provincie.
Het verwerken van alle eerder verzamelde informatie had zowel enkele grote lijnen
als de nodige lacunes aan het licht gebracht; de conclusie luidde dan ook dat het
onderzoek hier nog niet kon worden afgesloten. Toen Uilkema werd verzocht om
ten behoeve van een nieuwe subsidiegever een lijstje op te stellen van gebieden die
nodig nog moesten worden bezocht alvorens het onderzoek kon worden afgerond
werd ook Zuid-Holland hierin genoemd29). En in het werkverslag over de jaren
1923-1926 stond te lezen: ‘..Tevens bleek bij het verwerken van het materiaal, dat
in sommige streken, als Gelderland, Friesland en Zuid-Holland, voortzetting van
het onderzoek dringend geboden was. Het teekenen der plattegronden, nl., waarbij
elk object gedurende lange tijd aan een nauwkeurige beschouwing onderworpen is,
bracht daar bijzonderheden aan het licht, die den tot dat oogenblik niet gevonden
draad voor het volgen der evolutie in handen gaven..’. En hoewel in een volgende
passage werd opgemerkt dat onder meer voor ‘het huis in Zuid-Holland’ de oplossing
al was gevonden is duidelijk dat dit vooralsnog alleen maar theorie was en dat het
bijbehorende documentatiewerk voor het vastleggen van het bewijsmateriaal nog
grotendeels moest worden verricht.
Het in 1927 van start gaande archiefbezoek had, evenals dat bij andere provincies
het geval was, ook een stimulerende invloed op het Zuidhollandse onderzoek. Dit
gebied bleek zelfs meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de archieven. Zo vond
men hier - een grote zeldzaamheid! - landmeterskaarten van vóór 1600, een des te
waardevollere bron van gegevens omdat in dit gebied aan de boerderijen zèlf
inmiddels zo veel was veranderd. Zo kwam Uilkema op kaarten van de Zuidhollandse
eilanden onder meer de kapbergen tegen die hij daar in werkelijkheid tevergeefs had
gezocht. Maar ook over de vroegere vorm van het hoofdgebouw konden de archivalia
veel nuttige informatie bieden. Het hoogtepunt van het archiefonderzoek werd de
vondst van een merkwaardige 16e-eeuwse boerderijtekening uit Nieuw-Beijerland,

28) Uilkema aan Van Blom, d.d. 8-2-1926.
29) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-5-1926.
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waarvan het belang ook door latere onderzoekers volmondig zou worden erkend30).
Deze kaart had zowel door zijn ouderdom als door de begeleidende tekst en mate
van detaillering direct Uilkema's bijzondere aandacht getrokken. Aan Van Blom
schreef hij hierover: ‘..Meteen ga ik naar Nieuw-Beijerland om de juiste plaats op
te sporen, waar het huis op de ingesloten foto stond. De kaart is uit 1583 en stelt
voor: “Grondcarte van een cavel lants gelegen in Nieuw Beijerland, toebehorende
meester Jan van Barnevelt..” enz., door Simon Dammasz van Dueren, 2 Oct. 1583.
Zou deze Barnevelt inderdaad Mr. Johan van Oldenbarnevelt zijn?

30) Dezelfde kaart (Algemeen Rijksarchief, inventaris Hingman nr. 2162) werd later ook vermeld
in onder meer: HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 263; BAARS, De geschiedenis van
de landbouw in de Beijerlanden (1973), p. 79; HEKKER, De boerderijtypen in Zuid-Holland
(1986), p. 174.
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Ziet U ook kans daarachter te komen? De kaart is van het allergrootste belang. (...)
Ik heb mij indertijd veel moeite gegeven om de vroegere aanwezigheid van het type
op het plaatje in de bewuste streken vast te stellen, en daarin slaagde ik ook, maar
afgebroken bergen heb ik maar in één boerderij (ook in de Hoeksche Waard) kunnen
terug vinden. En die bergen demonstreeren zich maar heel aardig op de kaart van
Mr. Jan van Barnevelt's boerderij, vindt U niet?..’31).

Landmeterskaart uit 1583, met de boerderij van ‘meester Jan van Barnevelt’ te Nieuw-Beijerland
(Algemeen Rijksarchief, inventaris Hingman nr. 2162)

Correspondentie met een deskundige32) bevestigde zijn vermoedens (de boerderij
bleek inderdaad eigendom te zijn geweest van de latere Raadspensionaris) en leverde
bovendien interessante aanvullende gegevens op. Zo kon uit geschreven bronnen
onder meer worden aangetoond dat het gebouw ten tijde van de opname nog vrij
nieuw moest zijn geweest. Ook in het typoscript zou Uilkema uitgebreid ingaan op
deze kaart, waarbij hij het belang van de afbeelding voor zijn onderzoek niet genoeg
kon onderstrepen (‘...een kaart, wier beteekenis voor deze studie door geen enkele
onder honderden documenten dezer soort wordt geëvenaard..’). Een heel hoofdstuk
zou worden gewijd aan de bespreking van de verschillende op de tekening zichtbare
details en op de conclusies die hieruit konden worden getrokken ten aanzien van de
indeling van het oorspronkelijke huistype in deze streken. Naar aanleiding van de
archivalia werd bovendien weer een aantal nieuwe studiereizen gemaakt naar het
betreffende gebied.
Uit de correspondentie van voorjaar en zomer 1927 blijkt echter dat ondanks deze
hernieuwde aandacht voor de Zuidhollandse eilanden het westen en midden van de
provincie en de herkomt van het daar voorkomende smalle voergangtype inmiddels
het werkelijke zwaartepunt in het onderzoek was gaan vormen. Hier waren bovendien
nog heel wat meer punten onbeantwoord gebleven dan men op grond van de
optimistische berichten van de afgelopen jaren zou hebben verwacht. In het bijzonder
stelde Uilkema zich de vraag waar zich bij de oudste boerderijen van dit type de
dorsvloer had bevonden. Hij ging daarbij uit van de gedachte dat ook dit huidige
veeteeltgebied ooit algemeen het gemengde bedrijf had gekend en dat de boerderijen
31) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-2-1927.
32) J.P. Haak aan Van Blom, d.d. 19-2-1927, met bevestiging van identiteit van ‘Mr. Jan van
Barnevelt’; J.P. Haak aan Uilkema, d.d. 27-2-1927, met nadere informatie over de op de
tekening afgebeelde hoeve.
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dus in opzet alle een dorsvloer moesten hebben gehad. Bij de recentere
akkerbouwboerderijen lag deze ruimte
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achterin het bedrijfsgedeelte en bij oudere gebouwen werd deze meestal aangetroffen
tussen woonruimte en stal. Landmeterskaarten uit de omgeving van

De in het citaat genoemde afbeeldingen 170, 171 en 172, van boerderijen met complexe grondvorm.
Van boven naar beneden:
- Detail van landmeterskaart uit 1659, van ‘Breeland’ in het Zilkerduin
- Detail van landmeterskaart (plaats en jaar onbekend)
- Detail van landmeterskaart uit 1639, van boerderij te Naaldwijk

Naaldwijk lieten echter een aantal grillig gevormde boerderijen zien, waarbij de
plaats van de deel niet zo eenvoudig aanwijsbaar was. Naar aanleiding van deze
afbeeldingen vroeg Uilkema zich af of hier misschien sprake kon zijn van een
verdwenen, nog oudere vorm: ‘..Met Zuid-Holland is het een uiterst moeilijk geval.
Véél heeft U daarvan nooit van me gehoord. Er zitten beslist Friezen33), maar die
nummers34) 170, 171 en 172 zitten mij dwars. Waar zit daar die dorschvloer?? Om
deze kwestie draait alles. (...) Ik heb op het huis van type 171 en 172 jacht gemaakt
in '24, '25 en '26, nadat ik er één gevonden had35), zegge één exemplaar, waarvan de
33) Hiermee werd in dit verband niet zozeer gedoeld op een letterlijk verband met de huidige
provincie Friesland als wel op een bepaald geleed woonstalhuistype met dwarsgelegen
werkvloer tussen woning en stal.
34) De genoemde getallen verwijzen naar de nummers van de door Uilkema gemaakte foto's van
afbeeldingen op landmeterskaarten.
35) Uilkema spreekt hier over de boerderij die bewaard is gebleven als opmeting KU-264 en die
door hem in oktober 1924 werd gedocumenteerd.
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plattegrond ingesloten is (die ik graag terug ontvang). En wel speelt het toeval hier
een rol! Terwijl de oude kaarten nooit plattegronden geven, steeds perspectivische
teekeningen, vind ik toch op twee kaarten elk één huis in verticale projectie geteekend
en juist dát huis, dat blijkens de kaarten en ook van wege zijn huidige zeldzaamheid
vroeger vrij algemeen moet zijn geweest in de streek rondom de groote steden, dus
in het westelijke deel van Zuid-Holland. Schuur, stal, woning laten zich op de no's
170, 171, 172 goed onderkennen. Doch waar zit de dorschvloer? U weet dat in de
tegenwoordige Zuidhollandsche bouwplaats deze dorschvloer steeds achter den
veestal zit, dus aan het einde van het gebouw. Vroeger bevond hij zich tusschen
woning en stal. Was deze laatste toestand de oervorm, dan was de zaak opgelost:
Friesch! Doch nu rijst de vraag: Gaat er in Zuid-Holland aan de geconstateerde
evolutie nog een andere vooraf? Er is per slot alle reden om te trachten meer te
weten te komen van het type op 171 en 172 en 170. Te Naaldwijk heeft er een gestaan,
eigenlijk onder Honselaarsdijk (daar stond ook no 170). De oorspronkelijke
plattegrond hoop ik deze zomer te teekenen. Het huis was uit 1612, is in 1884
verbouwd. De fundamenten alleen zijn ongerept. Brengt dit me niet verder, dan
zouden we kunnen trachten, door middel van een vraag in een Zuidhollandsch
landbouwblad te weten te komen of er nog ergens in Zuid-Holland meer dergelijke
boerderijen bestaan..’36).
Gedurende de hele zomer van 1927 zou Uilkema's aandacht gericht blijven op het
boerderijtype met complexe grondvorm, zoals dat op de landmeterskaarten te zien
was. Hoewel zijn interesse in deze boerderijen aanvankelijk vooral de hoofdvorm
en de plaats van de dorsvloer had betroffen, bleek al snel de stalindeling hier het
werkelijk cruciale punt. Na een nieuwe ontdekkingstocht, die weer een serie van vijf
opmetingen opleverde, schreef hij:
‘..De vorige week ben ik in Zuid-Holland bijna klaar gekomen met het
raadselachtige type met den grondvorm H. Er blijkt weer verbinding van losse
gebouwen en uitbreiding van deze in het spel te zijn. 't Schijnt in een tijd gebouwd
te zijn, dat de veeopstelling in Zuid-Holland aan het veranderen was. Nu ik deze
wetenschap heb kom ik wel verder. Allereerst moet ik nu weer naar de boerderij in
de duinen (KU-264), waarvan ik u den plattegrond zond. Daar was één gewone
Zuidhollandsche stal en één met de Friesche (of ook Brabantsche!) veeopstelling,
beide behoorende tot dezelfde hofstede. Dan meteen naar Naaldwijk, waar ik de
vorige week een dergelijk huis heb opgemeten (KU-314), met een in 1884 veranderde
veeopstelling..’37).
In totaal zou het hem lukken om vier van dergelijke boerderijen te traceren: het
hier genoemde exemplaar uit Naaldwijk (KU-314), dat in opzet nog uit 1618 dateerde,
een boerderij uit Schipluiden uit 1662 (KU-330), een boerderij uit Vlaardinger
Ambacht (KU-333), en het al enkele jaren eerder gedocumen-

36) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1927.
37) Uilkema aan Van Blom, d.d. 14-8-1927.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

431
teerde voorbeeld uit Noordwijkerhout (KU-264), dat bij deze gelegenheid opnieuw
werd bezocht. Wat Uilkema bedoelde met zijn mysterieuze opmerking over de twee
verschillende staltypen die hij in dit laatste gebouw zou hebben aangetroffen wordt
duidelijk uit de aantekeningen op het veldwerk. Behalve een gewone dubbelrijïge
Hollandse grupstal blijkt zich in dit gebouw namelijk ook nog een vlakke stal met
giergoot te hebben bevonden, waarin de koeien met de koppen naar een muur gekeerd
stonden. Het zal vooral dit laatste aspect zijn geweest dat Uilkema had doen denken
aan het Friese staltype; met het hiermee in één adem genoemde Brabantse karakter
moet hij hebben gedoeld op het feit dat de hele stalrij haaks op de lengte-as van het
gebouw stond.
De vijf opmetingen die al waren verricht toen de hiervoor geciteerde brief werd

Boerderij met tweebeukig bedrijfsgedeelte te Zwijndrecht (KU-315)

geschreven, betroffen boerderijen uit Zwijndrecht38) en uit de omgeving van
Naaldwijk39). De beide Zwijndrechtse voorbeelden hadden als opvallendste kenmerk
dat de schuur hier geheel of gedeeltelijk tweebeukig van opzet was. In één geval was
duidelijk dat het tweebeukige gedeelte later was aangebouwd aan een ouder driebeukig
gebouw; in het andere geval was het gehele bedrijfsgedeelte ooit vernieuwd. Met de
in de correspondentie besproken aandachtspunten hadden deze beide objecten echter
niet veel uit te staan; mogelijk betrof het hier documentaties die al in een veel eerder
stadium waren afgesproken, toen Uilkema zich nog overwegend bezighield met de
ontwikkeling in de waarden en op de Zuidhollandse eilanden. De documentatie van
de boerderijen uit de omgeving van Naaldwijk stond daarentegen wel in rechtstreeks
verband met de eerder besproken kwesties. Alle drie opmetingen betroffen gebouwen
die in opzet bestemd waren voor het gemengde bedrijf en dus bij de bouw een
dorsvloer hadden gekregen.
Tekening KU-313 toont een moderne boerderij, die in de concepttekst zou fungeren
als prototype van het moderne Zuidhollandse akkerbouwbedrijf. De

38) Opmetingen KU-312 en KU-315.
39) Opmetingen KU-313, KU-314 en KU-316.
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1:400)
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dorsvloer, die aan beide zijden werd begrensd door een grote paardestal, lag hier
tussen het woonhuis en de koestal in. Het hooi en graan werd grotendeels bewaard
in kapbergen aan weerszijden van de boerderij; op de stalzolder werd oorspronkelijk
hooi geborgen maar deze ruimte diende ten tijde van Uilkema's bezoek alleen nog
voor berging van stro. Een andere opmeting, KU-316, liet een oudere boerderij zien,
die in de loop der tijd van gemengd bedrijf was overgegaan op uitsluitend veeteelt.
De voormalige dorsvloer, die zich net als bij het vorige voorbeeld tussen woning en
koestal in bevond, was inmiddels in gebruik als werkruimte. De verandering in
bedrijfsvorm had zich verder geuit in een vergroting van de boenhoek, waar de
zuivelproduktie plaats vond, en in de uitbreiding van de koestal. Hoewel aan de
achterzijde van de stal enkele bijgebouwen in haakse richting waren aangebouwd
betrof het hier toch weer in essentie een eenvoudige langgerekte hoofdvorm.

Opmeting KU-316, van boerderij te Naaldwijk, waar men in de loop der tijd was overgegaan van
gemengd- naar zuiver veeteeltbedrijf (shaal 1:400)

Dat laatste was niet het geval bij de derde opmeting uit deze buurt: de in de brief
aan Van Blom genoemde boerderij KU-314 uit Honselersdijk, die door herhaalde
uitbreidingen en verbouwingen een buitengewoon gecompliceerde plattegrondvorm
vertoonde. Zo stond de koestal hier haaks op het woongedeelte met de werkruimten,
het voorhuis was zijdelings uitgebreid door de aanbouw van een kelder met opkamer
en tenslotte was het voorhuis ook nog eens door een tussenlid verbonden aan het
dwars daarvoor gelegen, in opzet vrijstaande, zomerhuis. Voor de documentatie van
deze boerderij werd in een voor de subsidiegevers bedoeld overzicht van de in dat
jaar gemaakte reizen de volgende reden opgegeven: ‘..Naar Zuid-Holland, 8-13
augustus: Het doel was zekerheid te krijgen omtrent de plaats van den dorschvloer
in het oude Zuidhollandsche huis, dat een andere veeopstelling had dan het
tegenwoordige. Deze verdwenen veeopstelling kan zoowel wijzen op verwantschap
met het Friesche als met het Brabantsche huis. (...) Huizen van dit type waren vroeger
in Zuid-Holland vrij algemeen. Ze wijken geheel af van het huidige type..’40).
De koestal van boerderij KU-314 vertoonde de gebruikelijke Zuidhollandse indeling
met twee rijen vee aan weerszijden van een smalle voergang en een

40) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 16-9-1927.
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Opmeting KU-314, van oude en herhaaldelijk verbouwde c.q. uitgebreide boerderij te Honselersdijk
(schaal 1:400)

grup met mestgang langs elk van de hoge zijgevels. Dit bouwdeel dateerde echter
pas uit 1884 en de eigenaars wisten uit overlevering te vertellen dat hier voor die tijd
een stal met een heel andere indeling moest hebben gestaan. Voor nadere gegevens
die een reconstructie mogelijk zouden maken, werd verwezen naar een voormalige
bewoner, die de oude stal nog had gekend. De persoon in kwestie bleek echter moeilijk
te bereiken; pas na ettelijke bezoeken trof Uilkema hem thuis, wat des te vervelender
was omdat hij hiervoor iedere keer speciaal uit Leeuwarden moest komen (‘..Nota
bene ben ik drie maal bij hem geweest; dit jaar nog twee maal, maar deze beide
malen wist men niet wanneer hij thuis zou zijn. Ik heb hem toen met een smeekbrief
bewogen mij te ontvangen, hem de keus latende mij te ontvangen op elk uur dat hem
convenieerde, dag of nacht..’41)). Al deze moeite bleek echter niet voor niets; de aldus
verkregen informatie was buitengewoon instructief. In de eerste plaats was de
constructieve opzet van de oude stal geheel anders dan die in het nieuwe gebouw:
‘..Volgens Corn. van Schie te Naaldwijk kon men in de oude stallen het dak zien.
Alleen boven de voorboes (op de binten) lag een zolder. De muren waren laag..’42).
Daarnaast bleek ook de indeling sterk af te wijken, doordat de beide rijen vee hier
precies andersom opgesteld waren geweest als in het nieuwe gebouw: met de koppen
naar buiten gekeerd en een mestgang tussen de beide stalrijen in.
Van het vroegere voorkomen van een dergelijke omgekeerde stalvorm in dit gebied
had Uilkema al eerder aanwijzingen gehad, maar deze waren steeds uit de tweede
of derde hand geweest - men had de informatie meestal alleen

41) Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-9-1927.
42) UILKEMA, Notitieboek Zuid-Holland.
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van horen zeggen. De veldwerkbladen of de notitieboekjes bevatten hieromtrent
aanwijzingen als: ‘..“Puikendam” is vroeger een “heereplaats” geweest. Toen was
er een dwarsstal met 13 koeien; enkele rij, koppen naar de binnenmuur met voorgang.
Bij Piet Klauw te Noordwijk was een dubbelrijïge stal, de koeien met de “konten”
naar elkaar; ook gangen langs de muren. Verder: Bij Heemskerk, “Eickendonk” te
Noordwijkerhout stonden de koeien tot 1877 in twee rijen met de koppen naar de
muur. Achter de koeien geen grup, vlak gootje wel. Voor beide rijen een looppad
van 1,5 M. voor de kop, langs de zijmuren. De rijen stonden dus in lengterichting
van de stal..’43), of: ‘..Onder Noordwijk, in het tegenwoordige huis van Arie
Warmerdam, stonden vroeger de koeien met de koppen naar den muur. Aldus:
(schetsje). Ditzelfde was het geval in de boerderij, waar nu v.d. Geest woont te
Wasbeek bij de watertoren te Sassenheim..’44).

Principeschets van boerderij te Noordwijk aan Zee, met omgekeerde stalindeling: het vee staat met
de koppen naar de buitenmuur gericht en de middengang functioneert tevens als mestgang (notitieboek
Zuid-Holland)

De boerderij uit Honselersdijk was echter de eerste waar een dergelijke vorm, zij
het dan alleen door mondelinge informatie, ook bij een onderzocht gebouw nog kon
worden aangetoond. Opmeting en reconstructietekening van deze boerderij (KU-314
en KU-314A) zouden dan ook een centrale plaats krijgen in Uilkema's uiteindelijke
tekst over de Zuidhollandse ontwikkeling.
De bezoeken die hij in verband met deze kwestie in het najaar van 1927 aan
Zuid-Holland bracht, waren (zoals hierboven al bleek) door hem bovendien benut
om aanvullende informatie te verzamelen. De bewaard gebleven losse notities over
deze provincie dateren voor het grootste gedeelte uit deze periode. Een deel van de
aantekeningen betreft zoals gewoonlijk dialectbenamingen voor onderdelen van de
boerderij. Andere geven informatie over landbouwkundige bijzonderheden, het
gebruik van de ruimten, of over afwijkende huisvormen en plattegrondindelingen,
veelal voorzien van schetsjes:
43) Notitie op veldwerk van opmeting KU-328.
44) UILKEMA, Notitieboek Zuid-Holland.
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‘..Achter de stal van W.J. den Hartog te Alfen a/d Rijn - hoeve “Torenzicht”, heeft
men achter de koestal een paardenstal, die vroeger “dorsch” is geweest. Destijds
was dit een teeltbedrijf..’; ‘..Vroeger stond de karnmolen bij den Hartog
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in het “achterhuis”, achter de keuken. Daar stonden ook pompbak en karn. Later
kwam de karnmolen buiten, nam te veel plaats in het achterhuis..’ ‘..Volgens Joh.
van der Well te Bleiswijk heet de middelgang (middelstal) van de kuststreek tot het
hart van Zuid-Holland steeds de “boes”, verder noordelijk “deel”, ook in Utrecht.
De grens ligt tusschen Bleiswijk en Gouda. (...) Eigenlijk is vanouds het geheele
stalgebouw de “boes”, de middelstal “voorboes” en bij den muur “achtergang”.
Men zegt dan ook: “het vee staat in de boes”, “zet het maar in de boes”..’; ‘..Cornelis
Vijverberg te Naaldwijk deelt mede, dat het oude type hier was: (schetsje) woning dorschvloer - paardenstal - “boes” (koppen naar elkaar toe). (...) Volgens Vijverberg
is de geschiedenis deze: Toen de oude teeltbedrijven in koeboerderijen werden
omgezet, diende de dorschvloer tot vergrooting van den koestal en verdween. Werd
het bedrijf later weer teeltbedrijf, dan kwam de dorschvloer achteraan. Alle
boerderijen hier te Naaldwijk in de laatste 100 jaar gebouwd hebben den dorschvloer
achter. Ook die van Cornelis Vijverberg zelve. Zoolang de oude typen van teeltbedrijf
bestonden was het noodig, dat de zolder boven den koestal vrij bleef, daar kwam het
stroo, dat groote waarde had voor den handel. Alleen achteraan bij het einde van
den stal kwam een voervakje voor hooi, dus slechts één vak. Later werd de geheele
zolder vol hooi gezet, nadat het bouwland verdween. Wat niet op zolder kon worden
geborgen, kwam in de berg, de oude graanbergen. Bij onderzoek blijkt echter, dat
de nog oudere boerderijvormen den heer Vijverberg onbekend waren. De geschiedenis
geeft dus slechts een deel der evolutie in de laatste eeuwen..’, etc.
Daarnaast werden opnieuw vijf opmetingen verricht van zeer interessante oude

Verzaagd ankerbalkgebint in boerderij te Maasland (Foto: SHBO, Arnhem): de gebintstijl is vlak
onder de gebintbalk doorgezaagd en naar binnen verplaatst terwijl de schoor aan de buitenzijde werd
aangebracht; boven de balk zit het restant van de stijl nog op de oude plaats

boerderijen. Eén van deze documentaties was afkomstig van de eilanden (Voorne,
waar de oudste daar nog aanwezige vorm - een dwarsdeelschuur zonder inrij langs
de vakken - werd opgemeten)45). De andere vier tekeningen kwamen alle uit het
zuidelijke deel van het hart van de provincie (uit Vlaardinger Ambacht, Schipluiden
en Maasdijk), waar zeer belangrijke gegevens werden vastgelegd. Drie van de hier

45) Opmeting KU-331.
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opgemeten boerderijen46), mogelijk zelfs alle vier47), vertoonden namelijk in het
bedrijfsgedeelte sporen van een ingrijpende verbouwing. De gebinten, die in opzet
blijkbaar een verlaagde gebintbalk met doorstekende ankerpen hadden - een
constructie die in dit deel van de provincie thans nergens meer voorkomt -, waren
verzaagd en het onderste deel van de stijlen was naar binnen verplaatst. Het
oorspronkelijke ankerbalkgebint had daardoor het karakter van een dekbalkconstructie
gekregen en ook de plattegrond was ingrijpend veranderd: de zijbeuken waren
verbreed en de brede middenstrook was versmald tot voergang. Het was niet de eerste
maal dat Uilkema aanwijzingen tegenkwam dat ook zo ver westelijk in Zuid-Holland
oorspronkelijk ankerbalkgebinten waren voorgekomen. Bij een in 1924 opgemeten
boerderij uit De Lier (KU-253) had hij indertijd zelfs nog één volledig intact gebleven
ankerbalkgebint aangetroffen, terwijl de rest van het gebouw was voorzien van een
moderne constructie met balken van muur tot muur en standvinken. Het notitieboek
bevat eveneens enkele van schetsjes voorziene mededelingen in deze trant en tenslotte
zou ook de met behulp van de voormalige bewoner gereconstrueerde stal uit
Honselersdijk (KU-314A) nog tot de afbraak ankerbalkgebinten hebben gehad.
De conclusie kon bij al dit bewijsmateriaal alleen maar luiden dat ook in het hart
van Zuid-Holland de ankerbalkconstructie in opzet inheems was geweest, maar dat
deze hier in de loop der tijd overal was vervangen door een smallere opzet met
opgelegde balk, ondersteund door standvinken of een langsbalkconstructie. De wijze
waarop de oudste voorbeelden waren vertimmerd liet boven-

Doorsnede KU-253 met ankerbalkconstructie, in boerderij te De Lier (schaal 1:400)

46) Opmetingen KU-328, KU-330 en KU-333.
47) Bij de vierde opmeting, KU-329, geeft de doorsnede weliswaar een moderne constructie te
zien, maar uit de plattegrond blijkt dat dit alleen het - vermoedelijk later aangebouwde achtereinde van de stal betrof. Dicht bij het woongedeelte is in de plattegrond één gebint
aangegeven met een afwijkende plaats van de stijlen, die erop zou kunnen duiden dat daar
een oudere gebintvorm bewaard was gebleven. Van dit bouwdeel werd echter geen
doorsnedetekening vervaardigd.
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dien zien dat deze wijzigingen blijkbaar in de eerste plaats tot doel hadden gehad de
stijlen meer naar binnen te brengen, waardoor de zijbeuken werden verbreed en de
middenbeuk versmald. Hoewel over deze kwestie in Uilkema's brieven merkwaardig
genoeg nergens werd gerept, zou de in de opmetingen vastgelegde constructieve
ontwikkeling in zijn uiteindelijke tekst over Zuid-Holland (het hierna te behandelen
typoscript) zeer uitgebreid aan de orde worden gesteld. Daarbij werd tevens ingegaan
op de mogelijke oorzaak van deze veranderingen en op de verschillende nog te
achterhalen fasen in de plattegrondontwikkeling van de boerderijen. De conclusie
luidde, zoals bij de bespreking van het typoscript nader aan de orde zal komen, dat
de geconstateerde wijzigingen in plattegrond en constructie in verband moesten
hebben gestaan met een veranderde stallingswijze van het rundvee. Door de problemen
rond de voltooiing van het onderzoek48) werd deze tekst echter nooit gepubliceerd van het bestaan ervan was zelfs niemand op de hoogte. Op Uilkema's bevindingen
kon zodoende door het latere onderzoek niet worden voortgebouwd. Het zou
uiteindelijk zelfs meer dan een halve eeuw duren voordat de door hem vastgelegde
constructies en hun betekenis voor de plaatselijke boerderijontwikkeling weer opnieuw
werden ontdekt49). Nog verscheidene decennia lang zou in het merendeel van de
artikelen die over de Zuidhollandse boerderijvormen verschenen aan de visie van
Gallée maar zeer weinig nieuws worden toegevoegd50).
Los van deze theoretische kwesties geeft het grote aantal door Uilkema verzamelde
Zuidhollandse opmetingstekeningen (in totaal 47 stuks, waaronder één exemplaar
dat gebaseerd was op een bouwplan51) en één op een oudere tekening52)) een goed
beeld van de hier voorkomende vormen. Wanneer men deze opmetingen relateert
aan de later door Hekker onderscheiden Zuidhollandse boerderijtypen53), dan bevat
de collectie onder meer de volgende karakteristieke vormen: het zuivere halletype
uit het oostelijke randgebied is in de collectie met één voorbeeld vertegenwoordigd54);
het voergangtype voor het weidebedrijf met zeven55) en dat voor het gemengde bedrijf
met acht56). In de duinstreek werden vier opmetingen verricht, waaronder één van
een schapehok57); in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden werden vijf voorbeelden
van het daar ontwikkelde dwarsdeeltype opgemeten58). Op de eilanden en in de Hoekse
Waard documenteerde Uilkema zes boerderijen met dwarsdeel59) en tien met
48) Zie hoofdstuk 3.
49) De eerste publikatie waarin opnieuw aandacht aan deze kwestie werd geschonken dateerde
uit 1985. HUIJTS, De ontwikkeling van de Midden-Delflandse boerderij (1985), p. 31-32.
50) Zie bijvoorbeeld VERHEUL, Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland (1930); Dez., Oude
boerderijen (1932); BRANDTS BUYS, De boerderijbouw in Zuid-Holland (1941);
CANNEMAN, Oude boerderijen in Zuid-Holland (1941), e.a. Een uitzondering vormde het
artikel van KUIJSTEN, De Geldersche boerderij (1926), p. 408-409, die hierin de ontwikkeling
van de Zuidhollandse boerderij vanuit het zuivere halletype kort maar duidelijk beschrijft.
51) Tekening KU-106.
52) Tekening KU-269, gebaseerd op afbeeldingen uit het werk van Le Francq van Berkhey.
53) HEKKER, De boerderijtypen in Zuid-Holland (1986).
54) Opmeting KU-262.
55) Opmetingen KU-102, KU-104, KU-105, KU-106, KU-329, KU-330 en KU-333.
56) Opmetingen KU-231, KU-251, KU-252, KU-259, KU-260, KU-313, KU-316 en KU-328.
57) Opmetingen KU-254, KU-257, KU-258 en KU-264.
58) Opmetingen KU-109, KU-229, KU-230, KU-278 en KU-312.
59) Opmetingen KU-207, KU-211, KU-213, KU-215, KU-315 en KU-331.
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zijlangsdeel, al dan niet gecombineerd met een dorsvloer in dwarsrichting en een
tweede stel deeldeuren in de zijgevel60). Van de laatste groep bestond exact de helft
uit boerderijen met driebeukige opzet en de deel in de zijbeuk61); de andere helft
vertoonde een vierbeukige plattegrond, waarbij de deel tussen stal- en tasvakken in
lag62). Regionaal gezien ligt de nadruk vooral op de Hoekse Waard, de Alblasserwaard
en de Vijfherenlanden, en het zuidelijke deel van

60) Opmetingen KU-125, KU-202, KU-203, KU-204, KU-205, KU-206, KU-208, KU-209,
KU-210 en KU-212.
61) Opmetingen KU-125, KU-202, KU-204, KU-205 en KU-209.
62) Opmetingen KU-203, KU-206, KU-208, KU-210 en KU-212.
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het hart van de provincie; het noorden en Goeree-Overflakkee zijn duidelijk
onderbelicht.
In de bewaard gebleven concepttekst van wat uiteindelijk een nieuw hoofdstuk had
moeten worden in de trant van de gestencilde teksten over Limburg, Noord-Brabant
en Noord-Holland legde Uilkema zijn visie op de Zuidhollandse
boerderij-ontwikkeling vast. Het volledige hoofdstuk was door hem ooit ten behoeve
van een raming van de drukkosten begroot op 95 pagina's tekst, voorzien van 39
plattegronden, 49 foto's en 15 archivalische afbeeldingen. Het dikke pak getypte
vellen bevat echter nog heel wat met de hand geschreven correcties en enkele bladen
zijn zelfs leeg gebleven; van een voltooide tekst is volstrekt geen sprake. Dit komt
vooral ook tot uiting in de soms zeer geringe leesbaarheid van het hoofdstuk; het
lijkt er nog het meeste op dat het hier een eerste, voorlopige versie betrof, waaraan
nog veel had moeten gebeuren. Aanhef en slot van de verschillende deelteksten
alsmede de verbindende elementen lijken veelal te ontbreken; vaak wordt pas na
herhaalde lezing bij benadering duidelijk waar de onderzoeker heen wilde. Hoeveel
langer deze tekst nog had moeten worden is onbekend en valt ook niet af te lezen
aan het opgegeven aantal bladzijden, doordat gegevens over bladspiegel, regelafstand
en lettergrootte van de geplande publikatie ontbreken. Iets anders ligt het met de
feitelijke inhoud van dit hoofdstuk. Aangenomen mag worden dat de ideeën die
hierin werden vastgelegd in ieder geval voor wat betreft de grote lijnen niet meer
zouden worden gewijzigd, hooguit helderder verwoord of beter onderbouwd. Om
deze reden is hier uiteindelijk gekozen voor een samenvatting van de hoofdpunten
uit het betoog, waar mogelijk aangevuld met relevante citaten uit het typoscript.
Uilkema zelf splitste zijn verhaal over de Zuidhollandse boerderij-ontwikkeling
in twee delen, die ieder weer twee gebieden bestrijken. Achter elkaar werden het
centrum van de provincie, de duinstreek, de Zuidhollandse eilanden, en de
Alblasserwaard behandeld. Deze volgorde zal ook in de hiernavolgende samenvatting
worden aangehouden.

Het typoscript
Het centrum van de provincie
De openingszin van Uilkema's beschrijving van de boerderijen in het hart van
Zuid-Holland luidde als volgt: ‘..Op Gallée's kaart der woningtypen wordt de hoeve
ten westen van de lijn Rotterdam-Gouda-Zevenhoven-Uithoorn, met uitzondering
van een goed deel van het Westland en de duinstreek, aangeduid als frankisch
hallehuis. Dit gansche gebied, de genoemde beperkingen niet buitengesloten, zal in
de volgende hoofdstukken worden behandeld..’.
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Opmeting KU-269, gebaseerd op tekening door J. Le Francq van Berkhey (1809), van boerderij uit
de omgeving van Leiden

Vervolgens liet hij de lezer door middel van lange citaten uit het werk van Le
Francq van Berkhey kennis maken met een veelvoorkomende boerderijvorm uit dit
gebied. Deze aanpak bood het voordeel dat hiermee in één keer het te behandelen
gebied was afgebakend, dat de lezer werd ingevoerd in hoofdopzet en indeling van
de Zuidhollandse boerderij, èn dat hiermee de reikwijdte van de ideeën van de beide
geciteerde vroegere onderzoekers werd aangegeven, waaraan Uilkema vervolgens
zijn eigen theorieën kon toetsen.
Het door Le Francq van Berkhey beschreven type (KU-269) gaf een beeld van
wat in het begin van de vorige eeuw gold als modelboerderij voor het gemengde
bedrijf. Het betrof hier een gebouw met een rechthoekige, langgerekte grondvorm,
hoge zijgevels en een constructie met in de zijmuren opgelegde balken, die op twee
plaatsen werden ondersteund door tussenstijlen of standvinken. Het gebouw telde
van voor naar achter de volgende ruimten: voorhuis, keuken, koestal, paardestal en
dorsvloer. Het voorhuis bestond uit twee naast elkaar gelegen afdelingen: een kamer
die vooral als kaasbergplaats diende en een melkkelder met daarboven een opkamer,
die veelal als pronkkamer in gebruik was. De achter dit voorhuis gelegen keuken
was een zeer groot vertrek, dat zich over de volle breedte van het gebouw uitstrekte.
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Deze keuken was zowel dagelijkse woonruimte als werkruimte voor de
zuivelproduktie. Hier
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vond men een grote stookplaats, de kaasketel en de karn, de pomp en al het

Opmeting KU-102, van boerderij te Pijnacker (schaal 1:400)

melk- en kookgerei. Aan de keuken grensde de stalruimte met de dubbelrijïge koestal,
waar de koeien met de koppen naar elkaar toegekeerd aan weerszijden van een smalle
voergang stonden. Achter het vee lag aan beide zijden een diepe grup en een
mestgang; de mest werd door mestdeurtjes in de zijgevels naar buiten afgevoerd.
Achter de koestal, in het volgende gedeelte, vond men de paardestal, met ruimte voor
zes dieren. De paarden werden gevoerd vanaf de open ruimte achter in het
bedrijfsgebouw, die ook als dorsvloer werd gebruikt.
Vanaf het door Le Francq van Berkhey's tekening weergegeven stadium uit het begin
van de vorige eeuw ging Uilkema vervolgens een stapje verder terug in de tijd met
behulp van twee door hem zelf opgemeten oudere boerderijen. Beide gebouwen
zouden, naar hij stelde, al in Le Francq van Berkhey's tijd als verouderd hebben
gegolden. Het betrof hier respectievelijk één boerderij voor het veeteeltbedrijf,
KU-102 uit Pijnacker, en één voor de akkerbouw, KU-328 uit Maasdijk. Beide
exemplaren dienden in de eerste plaats als aanloop tot de beschrijving van een nòg
oudere vorm. Daarnaast werd hiermee fraai geïllustreerd hoe boerderijen van in opzet
hetzelfde type in indeling grote afwijkingen konden gaan vertonen door aanpassing
aan de verschillende bedrijfsvormen: ‘..We hebben hier te doen met twee vormen
van hetzelfde hoevetype, gegroeid onder invloed der ongelijke bedrijfsrichting. Een
hoeve die een dorschvloer bezit, zal deze op den duur verliezen na overgang tot het
eenzijdige graslandbedrijf, terwijl de daarmee gepaard gaande uitbreiding van den
rundveestapel een vergrooting van den koestal ten gevolge heeft. Bij wijziging in
omgekeerden zin wordt een dorschvloer noodzakelijk en zal het aantal paarden
toenemen..’.
Deze uiteenzetting had vooral ten doel de lezers te overtuigen van de ingrijpende
veranderingen die een boerderij kon doormaken in de loop van zijn lange bestaan en
van de flexibiliteit waarmee hetzelfde gebouw steeds weer kon worden aangepast
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aan wisselende bedrijfsomstandigheden. Een groter contrast met de statische,
cultuurhistorisch bepaalde visie van Gallée was haast niet mogelijk. Vervolgens ging
Uilkema door middel van enkele gedetailleerd besproken voorbeelden punt voor
punt, in op de voornaamste wijzigingen die zich in de loop der tijd aan de oude
Zuidhollandse boerderij hadden voltrokken. Achtereenvolgens behandelde hij hierbij
de plaats van de dorsvloer, de ontwikkeling van de draagconstructie en de
oorspronkelijke indeling en plaats van de rundveestal. Zijdelings kwam ook de
ontwikkeling van de zuivelbereidingsruimten en de zomerwoning aan de orde. Het
woonhuis zelf zou echter uitgesproken stiefmoederlijk worden behandeld en alleen
tussen de regels door worden genoemd. Uilkema's belangstelling zou altijd primair
een bedrijfskundige blijven.
Als eerste punt kwam de oorspronkelijke plaats van de dorsvloer ter sprake.

Opmeting KU-328, van oude boerderij te Maasdijk (schaal 1:400)

Bij de moderne Zuidhollandse boerderij (en trouwens ook al in Le Francq van
Berkhey's beschrijving) bevindt de dorsvloer zich, indien aanwezig, steeds achterin
het gebouw. Bij de door Uilkema besproken oude akkerbouwboerderij uit Maasdijk
(KU-328) lag deze echter tussen woning en stal, op dezelfde plaats waar zich bij de
tegelijk behandelde veeteeltboerderij de zomerwoning bevond. Naar aanleiding
hiervan vroeg Uilkema zich af of dit soms de oorspronkelijke plaats van de dorsvloer
kon zijn geweest. Met andere woorden: had de oude Zuidhollandse boerderij altijd
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een dwarsdeel gekend tussen woning en stal? En werd deze ruimte bij de overgang
van gemengd- naar veeteeltbedrijf veranderd in een werkruimte voor de
zuivelbereiding? Uilkema ging daarbij uit van de gedachte dat het grootste deel van
Zuid-Holland in oorsprong het gemengde bedrijf had gekend en pas later door
economische en landbouwkundige oorzaken was overgegaan tot specialisatie op de
zuivelproduktie. Het merendeel van de oudere boerderijen moest dus ooit een
dorsvloer hebben gehad. In verband hiermee liet hij een groot aantal
boerderijplattegronden de revue passeren, van bedrijven die inmiddels helemaal op
de zuivelproduktie gericht waren maar waarbij de voormalige dorsvloer nog in de
plattegrond herkenbaar was gebleven, zij het vaak met een geheel andere functie.
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Zijn eindconclusie luidde: ‘..de volgorde: woning - dorschvloer - stal is voorafgegaan
aan de tegenwoordige orde: woning - stal - dorschvloer..’.
Het tekstgedeelte over de constructieve veranderingen zou al bij de behandeling

Doorsnede over stal van boerderij KU-333 te Vlaardinger Ambacht, met aan één zijde gewijzigd
ankerbalkgebint (schaal 1:400)

van de dorsvloer worden ingeleid, doordat Uilkema bij een van de getoonde
voorbeelden de aandacht vestigde op iets ongebruikelijks in de constructie:
‘..Op hoeve 328 tonnen de standvinken onder twee der binten de onmiskenbare
sporen naar binnen te zijn verplaatst. Ze blijken de onderste stukken te zijn van
doormidden gezaagde stijlen, waarvan de bovenste helft thans op den balk rust. De
plaats der vroegere stijlen is op den plattegrond aangegeven. Zij stonden ruim 2.15
M. binnen den muur en bewijzen, dat de oude Zuidhollandsche stal geen standvinken
kende. Hieruit is af te leiden dat hij evenmin den gesloten zolder van muur tot muur
bezat, die thans overal in het centrum der provincie wordt aangetroffen. Volkomen
hiermee in overeenstemming is de mededeeling van den bewoner van Bijdorp
(KU-102), dat in het jaar 1830 bij vernieuwing van den stal tevens de zolder werd
gelegd; het vorige stalgebouw bezat een “til”63) tusschen de stijlen, en de
buitenstijlruimte was niet overzolderd..’.
Later zou hij ook bij de bespreking van een andere oude boerderij die vergelijkbare
bouwsporen vertoonde, opmeting KU-333 uit Vlaardinger Ambacht, nogmaals ingaan
op deze merkwaardige constructieve veranderingen:
‘..De teekening toont, dat de stijl onmiddellijk onder het bint is doorgesneden,

Veldwerkdoorsnede KU-333, met detail van de provisorische afsluiting van de stalzolder boven de
zijbeuken

waarna het onderste stuk naar binnen werd verplaatst. Dit laatste vormt met den nu
aan den buitenkant aangebrachten karbeel een “standvink”. De nieuwe plaats der
karbeels is het noodzakelijk gevolg der gewijzigde drukverdeeling. De kapconstructie
zelf is niet veranderd, en evenmin de til. Deze bestaat uit een aantal sparren als
onderlaag van een planken vloer. De buitenstijlruimten echter zijn onvolkomen
afgesloten door een laag riet, die in verband met de lage muren een weinig naar
buiten afhelt en geen deel uitmaakt van de eigenlijke til. De rietlaag bezit geen
63) Het woord “til” werd volgens Uilkema in Zuid-Holland, in tegenstelling tot elders in het
land, uitsluitend gebruikt voor het zoldergedeelte tussen de stijlen, nooit voor een
overzoldering boven een zijbeuk.
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draagvermogen en heeft in geen geval vergrooting der bergruimte ten doel. Fig.
333A64) demonstreert dus de verbeterde til, die - aan weerszijden uitgelegd gelegenheid gaf om de stal van boven af te sluiten. Bij latere vernieuwing werd dit
beginsel op eenvoudiger wijze tot uitvoering gebracht. Over den stal werd een zolder
gelegd, als bij de woonvertrekken reeds lang bestond. De muren werden verhoogd,
het bint verviel en maakte plaats voor een balk, die den ouden naam behield. De
zolder over deze balk vormde een afdoende scheiding tusschen de stalatmosfeer en
de ruimte onder het dak..’.
De doorgaande zoldering bood bepaalde klimatologische voordelen (de stal

Doorsnede over stal van boerderij KU-102 te Pijnacker, met doorgaande zoldering van muur tot muur
(schaal 1:400)

bleef warmer) en leidde bovendien tot een aanzienlijke vergroting van de
zolderinhoud, wat van belang was omdat deze ruimte werd gebruikt voor hooiberging.
Een onverwacht negatief gevolg was echter dat de zolder hiermee ondanks zijn
grotere capaciteit veel minder geschikt bleek te worden voor hooiopslag:
‘..Het verdwijnen der til leidde op zijn beurt tot afschaffing der hooibewaring
boven den stal. De (gesloten) zolder was namelijk voor dit doel veel minder geschikt
dan de vroegere til. Hooi, dat niet uitstekend gewonnen werd binnengebracht, kon
op den eerste onmogelijk nadrogen tengevolge der gestoorde luchtcirculatie. In den
veel warmer geworden stal werd door de koeien bovendien een grootere hoeveelheid
water in de stalatmosfeer uitgestort, zoodat deze vochtiger was geworden. Door het
dikwijls openstaande luik trad de waterdamp de zolderruimte binnen, om door de
hygroscopische geaardheid van het hooi zich in deze massa te verdichten. De zolder
daaronder, warm gehouden door de uitstraling der runderlichamen, onderhield in
den stapel waarin bovendien de luchtverplaatsing was belemmerd, een hoogere
temperatuur dan hij op de til bezat. De voorwaarden voor de ontwikkeling van
schimmels en andere lagere organismen waren

64) Dwarsdoorsnede over het stalgedeelte, behorend bij opmeting KU-333.
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èn om deze reden èn door het hoogere vochtgehalte dus gunstiger geworden. Dit
alles is voldoende om begrijpelijk te maken, waarom de Zuidhollandsche boer tot
onzen tijd van oordeel was, dat het hooi “binnenshuis verstikt” en hij aan de bewaring
daarvan in den berg de voorkeur gaf..’.
In plaats van op zolder werd het hooi voortaan in vrijstaande kapbergen bewaard,
waar het wèl kon ventileren. Uilkema noemde ook nog een andere oorzaak voor deze
verandering: doordat in Zuid-Holland op grote schaal werd overgegaan van akkerbouw
naar veeteelt, kwamen op veel boerderijen de voormalige graanbergen vrij voor
hooiopslag. Hiermee kon ook de tascapaciteit sterk worden vergroot en dat was hard
nodig; niet alleen was er nu veel meer vee dan bij een gemengd bedrijf, maar
bovendien moest dat vee vrijwel geheel met hooi worden gevoerd omdat de
bijprodukten van de graanbouw (stro, kaf, etc.) niet meer voorhanden waren.

Boerderij met kapbergen te Bleiswijk

Alles bij elkaar zou de stalzolder de nu benodigde hoeveelheid hooi niet eens meer
hebben kùnnen bergen:
‘..De til van hoeve KU-330 zou bijvoorbeeld ruim 200 M.3 hooi kunnen bevatten.
Deze stal herbergt 30 koeien en 6 pinken, die te zamen in hooigebruik met 33
volwassen runderen kunnen worden gelijkgesteld. Als het rantsoen ruwvoer, als op
de graslandbedrijven gebruikelijk is, met eenig krachtvoer wordt aangevuld, is voor
deze veestapel 660 M.3 hooiberging noodig. De zesroedenberg voldoet aan dezen
eisch; de til nog niet voor een derde deel. Het is dus duidelijk, dat naast de
ongeschiktheid der latere zolders voor hooibewaring, hun te geringe bergruimte bij
de veranderde bedrijfsrichting oorzaak is geweest van het in onbruik geraken der
hooibewaring boven den stal..’.
Tegelijkertijd benadrukte Uilkema dat dergelijke ingrijpende wijzigingen in de
draagconstructie niet alleen konden zijn uitgevoerd om de stalzolder naar behoren
af te dichten. Dit was alleen een bijkomend gevolg; de werkelijke oorzaak moest
ongetwijfeld worden gezocht in het gebruik van de stal. De verplaatsing van de stijlen
had immers tot gevolg dat de buitenstijlruimten, waar zich de koestanden bevonden,
sterk werden verbreed ten koste van de middenbeuk. Ook in de indeling van de stal
zèlf moest dus in de loop der tijd het een en ander drastisch zijn veranderd. Om dit
na te gaan werd in een volgend tekstgedeelte allereerst ingegaan op de bedrijfskundige
consequenties die de geconstateerde verbouwing moest hebben gehad voor de indeling

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

van de bedrijfsruimte. Belangrijke aanwijzingen waren gevonden bij een boerderij
uit De Lier (KU-253), waar de stal ooit was verlengd. Het nieuwere gedeelte vertoonde
de gebruikelijke afmetingen en een dekbalkconstructie; in het oudste deel waren
echter nog twee originele ankerbalkgebinten bewaard gebleven.
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Ook de indeling van dit gebouw, en dan in het bijzonder de uitzonderlijke breedte
van de voergang, trok Uilkema's aandacht:

Opmeting KU-253, van boerderij te De Lier (schaal 1:400)

‘..Het meest opmerkelijk is echter de toestand in het oudste stalgedeelte. De
voorboes65) - de goten niet meegerekend - is vier meters breed en bezit dus de dubbele
breedte die we elders in deze stallen aantreffen66). De schoftboom is niet direct aan
de stijlen bevestigd, doch ligt op aanmerkelijken afstand daar vóór. Dit heeft de
duidelijke bedoeling het vee meer naar het midden te brengen, waar ruimte was in
overvloed. De plaats van den schoftboom toch houdt verband met die van den
knieboom, welke hier 0.30 M. vóór den voet der stijlen ligt. Zonder deze maatregel
kon dus aan standplaats, groep en achtergang geen geschikte afmeting worden
gegeven67). (...) De waargenomen feiten wekken de onderstelling, dat de
buitenstijlruimten van den ouden stal op zeker tijdstip zijn verbreed, teneinde
verandering te kunnen brengen in den stand der koeien. De vraag rijst, of ze voorheen
gestald zijn geweest met den kop naar den muur gericht. Het feit dat bij de huidige
opstelling geen mestluiken achter het vee zijn ontstaan, geeft die vraag een bijzondere
beteekenis: overal, waar de koeien aan de deel zijn geplaatst, met de achterhand
naar den muur gericht, ontwikkelen zich vroeg of laat deze luiken voor het naar
buiten werpen van den mest..’.
Voor het beantwoorden van deze vraag naar de oude wijze van veestalling bracht
Uilkema opnieuw de boerderij uit Vlaardinger Ambacht, KU-333, ter sprake, waarin
volgens hem verscheidene oude kenmerken en veel waardevolle aanwijzingen over
een oudere situatie bewaard waren gebleven:
‘..In één oogopslag wordt duidelijk, dat wij hier kennis maken met een vorm der
zuidhollandsche hoeve, die ouder is, dan één der vorige. Deze hoeve bleef in den
loop van haar lang bestaan niet onveranderd. Maar het gewichtigste kenmerk der
voorgangsters der huidige langgerekten huisvorm heeft zij bewaard: de haaksche
aansluiting van den stal aan het hoofdgebouw. En ook de zekere sporen der vermoede
oude veeopstelling. Het plan toont de hoeve zooals zij was in het laatst der vorige
eeuw. Sedert is de paardenstal in keuken veranderd, de dorschvloerdeur vervangen
door een raam en de omvangrijke schouw verkleind. De paarden zijn gestald in de
65) Uilkema gebruikt hier de plaatselijke term “voorboes” voor dat gedeelte van de
binnenstijlruimte waar zich de voerdeel of voergang bevindt.
66) Noot Uilkema: “..De stal als geheel bezit dan ook de exceptioneele breedte van 12.50 M.,
terwijl deze gewoonlijk ongeveer 9.50 M. bedraagt..”.
67) Noot Uilkema: “..De afstand van knieboom tot groep, d.i. de lengte der standplaats behoort
voor een volwassen rund minstens 1.60 M. te bedragen, en de minimale breedte van groep
en achtergang resp. 0.40 M. en 1.00 M. Beter is voor de laatste 0.60 M. en 1.20 M. als norm
te sletten. Dan zijn de afmetingen inderdaad voldoende..”.
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vroegere zomerwoning, die door het ontstaan der keuken haar raison verloor. De
dorschvloer heeft zijn naam en plaats behouden, hoewel hij niet meer functioneert,
wijl ook deze hoeve haar bouwland verloor. Ondanks het feit dat hier de
zuivelbereiding in den stal wordt uitgeoefend - kaaskuip, karn en waterfornuis
bevinden zich achter den ouden paardestal - is het zeker, dat deze attributen van het
boerenbedrijf voorheen in de zomerwoning ston-
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Opmeting KU-333, van boerderij te Vlaardinger Ambacht (schaal 1:400)

den. (...) De huidige boenhoek werd oorspronkelijk door koestanden ingenomen. De
koeien op deze plaats waren opgesteld met de kruisen naar de paarden gericht. Een
andere stand is ondenkbaar, wijl in dat geval de ruimte achter de laatste - de mestgang
derhalve - tevens voedergang der koeien zou zijn geweest. Hieruit volgt, dat deze
koestanden bij omkeering (van het vee) moesten vervallen. Hun verdwijnen werd
later gevolgd door verplaatsing van den boenhoek naar de vrijgekomen ruimte. Dit
bekortte den afstand van den kelder tot het terrein der melkverwerking, een voordeel
dat aan beteekenis won naarmate het bouwland inkromp en de hoeveelheid der
gewonnen melk toenam. Deze werd immers uit den stal naar den kelder gedragen
en vandaar weer naar de plaats der eindbewerking. Minstens tweemaal is het
stalgebouw verlengd. Dat deze vergrooting heeft plaats gehad, volgt reeds uit de
omzetting van akker- in weiland. (Ook blijkt dit uit den onregelmatige afstand der
gebinten. Daarin is geen regelmaat te bespeuren. (...) Ook de ongelijke afmeting en
regellooze stand der ramen wijst op herhaalde uitbreiding.) We komen nu tot de
vraag, welken omvang en interieur de stal bezat in de eerste jaren na den bouw.
Zekerheid daaromtrent bestaat niet, maar wel moet uiterst waarschijnlijk worden
geacht, dat hij eindigde bij het gebint P-Q. Hij bood dan voldoende plaats aan een
veertiental runderen, opgesteld met de koppen naar den muur, die het oude zomerhuis
scheidt van den recenten stal en zich verder voortzet langs de plaats waar thans karn
en kaaskuip staan. Tusschen dien muur en den koestand lag vóór de koeien een
voedergang, wier verlengde wij op het plan terug vinden als de achtergang y. Doch
geheel afgezien van zijn oorspronkelijke grootte, kan worden vastgesteld, dat de
oude stal twee rijen vee inhield met de kruisen naar elkaar toegekeerd: de paarden
met het hoofd naar den dorschvloer gericht, de koeien in juist tegengestelden stand
aan de gang langs den eindmuur. Van beide groepen lag het stalbed in de
breedterichting van het hoofdgebouw..’.
Door die dwarse ligging van de stal zouden, naar Uilkema verder betoogde,
uitbreidingen (het onvermijdelijke gevolg van de geleidelijke overgang van akkerbouw
naar veeteelt in dit gebied) in de gegeven situatie automatisch in breedterichting
hebben moeten plaatsvinden. De op oude landmeterskaarten veelvuldig gesignaleerde
haakse grondvorm zou hieraan zijn bestaan te danken hebben.
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Ook bij een boerderij uit Honselersdijk (KU-314) kwam een haakse vorm voor. De
dwars op het hoofdgebouw gelegen stal was daar in 1884 compleet vernieuwd en
vertoonde nu de gebruikelijke opzet met dekbalkconstructie, gesloten zoldering en
Hollandse stalindeling met centrale voergang. Een vroegere bewoner, die als jongen
de eerste steen had mogen leggen van dit nieuwe gebouw, kon echter nog precies
vertellen hoe de vorige stal eruit had gezien:
‘..Alle oude kenmerken waren overigens tot het laatst aanwezig: de til, waarop
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het hooi werd bewaard en de legerstede van den knecht zich bevond; de lage zijmuren
ter hoogte van slechts 1.50 M.; de niet-overdekte buitenstijlruimten; de twee rijen
vee met de achterhand naar elkaar toegekeerd en opgesteld in de breedterichting
van het hoofdgebouw; de “gang” langs den muur vóór den kop der koeien; de
afwezigheid tenslotte van koelbak en standvinken. Zelfs de varkensstal, waarboven
zich de “kippetil” bevond, was hier nog een onderdeel van den stal. (...) Paarden,
runderen en varkens waren dus in hetzelfde gebouw gehuisvest. De paarden werden
op de bekende wijze vanaf den dorschvloer gevoederd. Deze groote, centrale afdeeling
bezat een houten vloer en was niet overzolderd. (...) Na tot het laatste oogenblik de
oude kenmerken te hebben bewaard, heeft deze stal volkomen wetmatig, met
vermijding der tusschenstadia, het moderne kleed aangetrokken. Hij kent niet meer
de hooibewaring boven de koeien, de zolder ligt 3.50 M. boven den vloer en de muren
zelf zijn nog hooger. Een koelbak staat als waterreservoir naast de pomp voor het
vullen van de goten en den drinkbak der paarden. De laatste hebben den stal verlaten
en zijn met den dorschvloer naar het einde van het hoofdgebouw verhuisd. De beide
rijen koeien zijn opgesteld met de voorhand naar elkaar toegekeerd..’. Het hele
verhaal werd als volgt besloten:
‘..Deze geschiedenis levert niet alleen het directe bewijs der groote verandering,
die het stalinterieur in Zuid-Holland heeft ondergaan, zij demonstreert ook de
eigenlijke oorzaak der gewijzigde volgorde van dorschvloer en stal. Het blijkt, dat
die samenhangt met de vermindering van het bouwland en de vergrooting van den
veestapel..’.

Op mondelinge informatie gebaseerde reconstructietekening van oude situatie van boerderij KU-314
(zie p. 433): voorhuis en zomerwoning nog niet verbonden en de oude stal geheel anders van opzet
dan de nieuwe, met ankerbalkgebinten en het vee opgesteld met de koppen naar de buitenmuur (schaal
1:400)

Om een (uiteraard hypothetisch) beeld te kunnen krijgen van de nog oudere
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Detail van landmeterskaart uit 1569, met de in het nevenstaand citaat genoemde boerderij van ‘Ariaen
Jacobsz’, uit de omgeving van Delft

huisvorm in dit gebied werd door Uilkema vervolgens ook de gereconstrueerde
plattegrond van deze boerderij, KU-314A, onder de loep genomen. Daarbij kwam
hij tot de conclusie dat het op de tekening weergegeven oude stalgebouw ook zèlf
weer het resultaat moest zijn geweest van herhaalde uitbreidingen: ten opzichte van
woning en dorsvloer stak dit bouwdeel immers naar twee zijden uit. De nòg oudere
vorm van de boerderij moest dus toch weer een eenvoudig rechthoekig gebouw zijn
geweest, dat pas door zijdelingse uitbouw van de stal uiteindelijk zijn haakse vorm
had verkregen. Voorbeelden van dit veronderstelde uitgangstype waren op enkele
oude kaarten teruggevonden, waarvan de afbeeldingen zeer vèrgaand werden
geïnterpreteerd. Zo zouden twee op de tekeningen zichtbare deuren in de zijgevels
respectievelijk toegang hebben gegeven tot de dorsvloer en de stalgang tussen paarden
en koeien:
‘..Duidelijk herkenbaar is de laatste vorm (...) hij het huis van Ariaen Jacobsz.,
aangeduid door A. Achter deur S bevindt zich dwars door het gebouw een gang,
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langs welke links de paarden, rechts de koeien staan. De eerste zijn opgesteld aan
den achter D gelegen dorschvloer, de laatste aan een gang langs den achtergevel.
Bij nauwlettende beschouwing der origineele kaart blijkt inderdaad deze gevel
deurloos te zijn, evenals bij de andere huizen. De stal bevat derhalve twee dwarse
veerijen met de achterhand naar elkaar toegekeerd. De eigenlijke dorschvloerdeur
bevindt zich tegenover D aan de zijde der bergen..’.
Resumerend zou de oudste Zuidhollandse boerderijvorm dus een eenvoudig,
langwerpig gebouw moeten zijn geweest, waarin woongedeelte, dwarsgelegen
dorsvloer en rundveestal in deze volgorde achter elkaar aansloten. De stal had een
indeling in dwarsrichting, waarbij twee rijen vee met de achterzijde naar elkaar
toegekeerd stonden met een smalle mestgang tussen de beide rijen in. Voor elke rij
had zich een voerruimte bevonden; bij de achterste rij was dat en smalle gang langs
de eindgevel en bij de voorste rij zou de dorsvloer tevens als voergang hebben
gediend. De deuren van het bedrijfsgedeelte bevonden zich alle in de lange gevel.
Eerder was al vastgesteld dat het hier moest gaan om een driebeukige opzet met
ankerbalkgebinten.
Een vrijwel identieke situatie was Uilkema eerder tegengekomen bij zijn onderzoek

De oudste vorm van de Zuidhollandse boerderij zou volgens Uilkema sterk hebben doen denken aan
deze Brabantse hoeve te Chaam (KU-332), met dwarse werkvloer tussen woon- en stalgedeelte en
het vee opgesteld in dwarsrichting (schaal 1:400)

naar het oude Brabantse huistype68); ook dáár had hij de volgorde
woonruimte-dwarsvloer-stal teruggevonden bij een driebeukige opzet met
ankerbalkgebinten. Uit de tekst blijkt dat het vooral de overeenkomstige plaats van
de dwarsdeel was die had gemaakt dat hij hier uiteindelijk was gaan denken aan een
mogelijke verwantschap tussen beide boerderijvormen. Weliswaar werd op deze
werkvloer in Zuid-Holland gedorst en in Brabant het vee gevoerd, maar dit vormde
volgens hem geen wezenlijk verschil. In Brabant zou de voorstal namelijk in opzet
dienst hebben gedaan als multifunctionele werkruimte (dus behalve voor het voeren
68) Zie voor deze kwestie hoofdstuk 7.11, over het onderzoek in de provincie Noord-Brabant.
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van het vee ook voor dorsen en allerlei ander werk), terwijl het omgekeerd in
Zuid-Holland nog steeds de gewoonte was om vee - zij het dan in dit geval paarden
- te voederen vanaf de dorsvloer:
‘..Afgezien van het naar weerszijden uitspringen van den stal te Honselaarsdijk,
is de toestand daar (fig. KU-314A) volmaakt dezelfde, als bij het oude Brabantsche
huis te Chaam (...) Hier (zie fig. KU-332) is het grootvee opgesteld met den kop naar
den “koeivloer”. De twee paarden, met de koeien in één rij geplaatst, hebben reeds
een schot vóór zich, waaraan krib en ruif bevestigd zijn. Ze nemen een
overeenkomstige plaats van het huis in, als op fig. 314A. In Zuid-Holland, waar zich
geen graanschuur ontwikkeld had, werd het rundvee uit den aard der zaak door de
talrijke paarden, die het akkerbouwbedrijf op een vruchtbaren bodem eischt, van
zijn plaats aan den dorschvloer verdrongen. Het voederen der paarden vanaf dien
vloer was een voordeel, dat niet kon worden prijsgegeven. Graan en waardevol afval
van den dorscharbeid kon onder deze omstandigheid gemakkelijk in de krib worden
gedeponeerd en het stroo direct op de paardentil gebracht. Dat de stal als geheel
ook in Zuid-Holland oorspronkelijk nauw met den dorschvloer verbonden was, blijkt
bij nadere vergelijking der figuren..’.
Behalve de vergelijking tussen de dorsvloer en de voorstal worden in het typoscript
ook nog een groot aantal andere punten van overeenkomst genoemd tussen de oude
Zuidhollandse en Brabantse boerderijvormen. Naast de hoofdindeling en constructieve
opzet van het gebouw werden hieronder nog gerekend: de door slieten overzolderde
binnenstijlruimte met ruimte voor hooiberging; de onoverzolderde buitenstijlruimten;
de situering van de stookplaats aan de scheidingsmuur tussen woon- en werkruimte;
de overeenkomst in functie tussen de Brabantse stalstaken en het Zuidhollandse schot
tussen paardestal en dorsvloer waaraan de ruif bevestigd was, het feit dat in beide
provincies de stalstaken voor de koeien twee aan twee staan; de in beide gevallen
onvolledige afscheiding tussen stal en dwarsdeel; het feit dat de tussen woning en
stal gelegen dwarse werkvloer zowel in Brabant als Zuid-Holland onoverzolderd
was, en tenslotte zou in beide provincies ook de wagenschuur oorspronkelijk steeds
een afzonderlijk bijgebouw zijn geweest, evenals het bakhuis cq. de zomerwoning.
De eindconclusie luidde dat het oude Zuidhollandse en het oude
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Brabantse huis nauw verwant, zo niet identiek moesten zijn geweest.
Bij dit alles leek Uilkema echter een wel zeer in het oog springend verschil tussen
de Brabantse en Zuidhollandse situatie te negeren, namelijk het feit dat in Brabant
gedurende de afgelopen eeuwen algemeen de potstal in gebruik was en in
Zuid-Holland de grupstal. Pas helemaal aan het eind van het betoog waarin hij de
door hem geconstateerde punten van overeenkomst tussen beide provincies nog eens
op een rijtje zette, verscheen hierover een opmerkelijke uitspraak: ‘..Dat reeds bij
den bouw te Honselaarsdijk (KU-314) het potstalstadium achter de rug was, gevolg
van een vruchtbaarder bodem en hooger ontwikkelde cultuur, vormt geen verschil.
Een afdoend bewijs daarvoor is het verloop der evolutie van den Brabantschen stal..’.
Uilkema moet hiermee hebben gedoeld op het feit dat ook die Brabantse potstal
zich tenslotte zou ontwikkelen tot grupstal in dwarsrichting - zij het, dat dit daar pas
gedurende de laatste paar decennia plaatsvond.
In de wijze van opstelling van het vee werden door Uilkema in Zuid-Holland dus
niet minder dan vier verschillende stadia onderscheiden. In eerste opzet (een
tijdsaanduiding werd helaas niet gegeven) zou zich hier dus een potstal hebben
bevonden met het vee opgesteld langs een dwarsgelegen werkvloer. Deze verdiepte
stal zou al in een zeer vroeg stadium zijn vervangen door een grupstal, die eveneens
in dwarsrichting lag. Vervolgens zou bij het groeien van de veestapel de stal als
geheel om praktische redenen (eenvoudiger uitbreidingsmogelijkheden) een kwartslag
zijn gedraaid, zodat het stalbed in lengterichting van het hoofdgebouw kwamen te
liggen. Er was nu sprake van twee stalrijen, elk in een zijbeuk van het gebouw, waar
het vee met de koppen naar de zijgevels stonden, met een smalle voergang voor de
koeien langs. Als laatste zou dan ook nog de plaatsing van het vee binnen de stal zijn
gewijzigd, van met de koppen naar buiten gericht tot met de koppen naar de
middengang, die daarmee voergang werd.
Wat kon van al deze veronderstelde ontwikkelingen nu uiteindelijk nog werkelijk
worden aangetoond? De oudste fase met verdiepte stal was vanzelfsprekend al sedert
lang volkomen verdwenen. Ook van de veronderstelde ‘rechtstreekse opvolger’ van
dit type (de grupstal in dwarsrichting) of de gedraaide versie hiervan (de grupstal in
langsrichting, met het vee met de koppen naar de muur gekeerd) waren sedert het
einde van de vorige eeuw geen exemplaren meer over, al waren nog wel enkele
voorbeelden uit overlevering bekend:
‘..Het bijna driehonderdjarig tijdperk tusschen bouw en verbouw van het huis te
Honselaarsdijk (KU-314A cq. KU-314) was toereikend om de veeopstelling in
Zuid-Holland een grondige wijziging te doen ondergaan. De laatste representanten
van den oud-zuidhollandschen stal verdwenen langzamerhand en zijn thans geheel
uitgestorven. Behalve het in 1904 afgebroken en volgens plan van fig. KU-313
herbouwde “Hooge boomen” te Naaldwijk, stond tot voor korte jaren bij den
watertoren te Sassenheim een hoeve, waar de oorspronkelijke veeopstelling zuiver
bewaard was gebleven, doch het hoofdgebouw reeds den huidigen rechtlijnigen vorm
bezat..’.
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Detail van de in het nevenstaand citaat genoemde landmeterskaart uit 1578, uit de omgeving van
Rotterdam

Als bewijsmateriaal was dit alles echter, naar Uilkema zeer wel besefte, uitermate
mager en daarom werden opnieuw de oude landmeterskaarten te hulp geroepen. Ook
op kaarten uit de omgeving van Rotterdam, Vlaardingerambacht en Naaldwijk vond
men namelijk gebouwen met verschillende deuren in de zijgevels, wat mogelijk zou
wijzen op een indeling in dwarsrichting:
‘..Buitengewoon duidelijk demonstreert een reproductie uit het kaartboek van
Rotterdam 1578 door Simon Dammasz de dwarse veerijen van den
oud-zuidhollandschen stal. Zij toont twee boerderijen te Rotterdam in het laatst der
16e eeuw. Het woonhuis, kenbaar aan den schoorsteen, is gescheiden van het
bedrijfsgebouw, waarvan de dorschvloer zijn plaats in het midden aanwijst door den
koekoek in het dak. Ter weerszijden van den vloer liggen, blijkens de links en rechts
liggende groepdeuren, de veestanden evenwijdig aan de smalle zijden van het
gebouw..’.
Toen deze theorie naar Uilkema's idee in grote lijnen rond was, vroeg hij zich - vóór
alles bedacht op de bedrijfskundige logica - af wat de aanleidingen
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konden zijn geweest voor de verschillende door hem veronderstelde veranderingen
in de stalindeling. De overgang van potstal naar grupstal was duidelijk - dit had te
maken met de bodemkundige toestand en de ontwikkelingen in het bedrijf. De oorzaak
van de verandering van de richting van het stalbed moest worden gezocht in het feit
dat een stalrij in langsrichting veel gemakkelijker kon worden uitgebreid. Maar wat
voor absoluut dwingende noodzaak kon aanleiding hebben gegeven tot een zo
ingrijpende verandering als de omkering van de beide rijen vee? Zo'n wijziging kon
volgens Uilkema alleen maar hebben gelegen in een wel zeer duidelijk aanwijsbaar
voordeel voor de boer:
‘..Het proces van de omkeering der veestanden schijnt zich in een kort tijdsbestek
te hebben voltrokken. In Berkhey's dagen was het reeds geschiedenis geworden:
aanwijzingen met zijn bekendheid met de oude opstelling zoekt men tevergeefs. Het
moet een factor van beteekenis zijn geweest, die zulk een verandering kon teweeg
brengen. Wel was de zuidhollandsche boer, geheel in tegenstelling met de friesche,
ook vroeger gewoon zich bij de voedering der dieren vóór hun koppen te bewegen,
maar het midden van den stal bood na de omkeering toch een geheel anderen aanblik.
Voorheen bevond hij zich daar achter zijn koeien, thans er voor; en het breken met
de traditie op het punt van stalinrichting moet wèl uitzicht hebben geopend op
zichtbaar en direct voordeel..’.
De oplossing meende hij na rijp beraad te kunnen aanwijzen in de veranderde
drenkwijze van het vee en de daarvoor benodigde aanleg van de drinkgoten: ‘..Deze
overweging brengt de oorzaak van de verandering der veeopstelling aan het licht.
Die oorzaak was het invoeren der “drenkgreppels”, de naam door Berkhey nog
gebruikt voor de tegenwoordige goot. (...) Vóór de pomp in zwang kwam, die haar
gewoonlijk vergezelt, kon slechts een enkele hoeve, gelegen naast een boezem met
hoogen waterstand, zich de weelde van automatische watervoorziening in den stal
veroorloven. In later tijd was die in elke boerderij mogelijk geworden. Daar de
greppel vóór de dieren werd aangelegd, was omkeering der veestanden gewenscht,
wijl zij anders de groep zou kruisen69). Dit laatste was niet alleen uit technisch oogpunt
een lastige kwestie, doch zou aanleiding geven tot

Interieur van Zuidhollandse stal met drinkgoot vóór het vee langs, aan weerszijden van de voergang
(Foto: H.J. van Houten)

verontreiniging van het drinkwater (...) De stand der koeien met den kop naar het
midden van den stal voorkwam dit gevaar en vond dus snel ingang. Het drenken
69) De mogelijkheid dat de drinkgoten zouden kunnen worden gevuld door een hoger aangebracht
of los verbindingsstuk over de grup heen (zoals ook bij de gewone stalindeling wel werd
gebruikt - dit was voorheen onder meer het geval bij een door SHBO opgemeten boerderij
uit Zwartewaal op Voorne, SHBO 636, waar de pomp in de spoelkeuken stond en door een
los element door de muur heen met de koestal werd verbonden) werd door Uilkema blijkbaar
niet in overweging genomen. Ook is het niet gezegd dat de grup had moeten doorlopen tot
aan de voormuur van de stal; indien dat niet het geval was, had men immers ook de watergoot
om de grup heen kunnen leiden.
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door middel van emmers, die regelmatig moesten worden aangedragen en weer
weggehaald, was nu overbodig geworden en een moeizaam deel van den stalarbeid
vervallen. (Hij, die de begrijpelijken tegenzin kent, door de boerenknechts in Friesland
aan den dag gelegd tegen het “boarnen” - het dragen van telkens twee emmers water
van de pomp naar de standplaatsen der koeien - van een groot beslag vee, en ook
de snelheid kent, waarmee in de jaren na 1875 de drinkgoten in de Friesche stallen
ingang vonden, kan zich een voorstelling maken van den gang van zaken in
Zuid-Holland, toen daar minstens een paar eeuwen vroeger hetzelfde plaats vond.
De Friesche boeren zonder goten in den stal konden ten laatste slechts knechts krijgen
tegen abnormaal hoog loon)..’.
De nieuwe, omgekeerde stalindeling bleek echter, naar Uilkema verder betoogde,
enkele onverwachte nadelen met zich mee te brengen, die op hun beurt de aanzet
gaven tot de eerder beschreven constructieve veranderingen. Bij de oude opstelling
met de achterhand naar de middenbeuk gekeerd zou het vee in de stal geen last hebben
gehad van koude of tocht omdat zich boven het middengedeelte van het gebouw op
de gebintbalken een slietenzoldering bevond waarop hooi werd bewaard. De
buitenstijlruimten, waar het vee in de nieuwe situatie met de achterzijde naar toe
kwam te staan, zouden daarentegen aanvankelijk niet zijn overzolderd en dit leidde
tot problemen: ‘..De gevolgen
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van de invoering der drenkgreppels beperkten zich echter niet tot de nieuwe
veeopstelling. De koeien waren nu met het achterstel naar den buitenmuur gericht.
Perioden van harden wind of hevige koude veroorzaakten bij dezen stand tocht op
de uiers (...) door een neerdalende koude luchtstroom door de niet-afgesloten
buitenstijlruimte aan weerszijden der til..’. Dit zou, naar Uilkema benadrukte,
onherroepelijk hebben geleid tot ziekten en verminderde melkproduktie, wat
voldoende reden was om voortaan ook de buitenstijlruimten aan de bovenzijde af te
sluiten. Eerst gebeurde dit provisorisch, met een licht zoldertje met een laag riet of
stro, en later, toen ook de draagconstructie veranderd was, grondiger door middel
van een dichte zoldering van muur tot muur.
Een tweede gevolg van de veranderde vee-opstelling was dat een aantal koeien
hierdoor met de achterzijde tegen de gebintstijlen kwam aan te staan, wat problemen
gaf bij het melken. Dit leidde op den duur tot de eerder beschreven veranderingen
in de gebintconstructie; de stijlen werden naar binnen verplaatst, zodat zij weer buiten
de stalrij kwamen te staan. Dat de oorzaak van het verzagen van de ankerbalkgebinten
inderdaad moest worden gezocht in de onhandige plaats van de stijlen ten opzichte
van het vee werd door Uilkema geïllustreerd aan de hand van een recent voorbeeld
uit de Utrechts-Zuidhollandse grensstreek70). Daar had hij een boerderij ontdekt met
precies dezelfde verbouwingssporen als voorkwamen in het centrum van
Zuid-Holland, maar, naar hij meende, met een ietwat andere geschiedenis. Hier was
namelijk sprake van een stalindeling waarbij de koeien al vanaf het begin met de
koppen naar een voerdeel stonden opgesteld, maar waar tot de bedoelde verbouwing
de mestgangen hadden ontbroken. Achter het vee bevond zich alleen een brede grup,
waaruit de mest door middel van mestluiken in de lage zijgevels kon worden
verwijderd. Nadat aan beide zijden een kruigang was aangelegd en de stalrij dus
meer naar het midden was opgeschoven, was hier proefondervindelijk ervaren dat
de stijlen bij een dergelijke opstelling een onhandig obstakel vormden. Verplaatsing
van de stijlen naar het midden verhielp dit probleem.
Uit deze geschiedenis trok Uilkema overigens absoluut niet de conclusie dat ook
de stalverandering in Zuid-Holland eenzelfde aanleiding en verloop zou kunnen
hebben gehad. Het ontbreken van ieder spoor van mestluiken in de zijgevels vormde
voor hem voldoende bewijs dat het vee dáár oorspronkelijk andersom moest hebben
gestaan. De boerderij uit Wilnis diende uitsluitend als ondersteuning van zijn theorie
dat de moderne Hollandse grupstal met voergang niet goed kon worden gecombineerd
met de oude opzet met ankerbalkgebinten.
Pas halverwege de jaren tachtig werden de verbouwde ankerbalkgebinten, die tot dit
hele betoog aanleiding hadden gegeven, voor het eerst weer gesignaleerd door Huijts,
tijdens een onderzoek naar de geschiedenis van de Midden-Delflandse boerderij71).
Vervolgens zou ook Hekker, mede naar aanleiding van die publikatie, in een artikel
over de historische boerderij-ontwikkeling in Zuid-Holland aandacht schenken aan
deze kwestie72). Beide onderzoekers, die van het bestaan van Uilkema's theorieën
over dit onderwerp niet op de hoogte waren, waren het er net als deze over eens dat
70) Opmeting KU-247 uit Wilnis (Utr.). Zie voor een nadere beschrijving van deze boerderij
ook hoofdstuk 7.8, over de provincie Utrecht.
71) HUIJTS, De ontwikkeling van de Midden-Delflandse boerderij (1985), p. 31-32.
72) HEKKER, De boerderijtypen in Zuid-Holland (1986), p. 161-163.
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alleen zeer ingrijpende wijzigingen in het stalinterieur aanleiding konden hebben
gegeven tot een dergelijke verbouwing. Over de aard van die veranderingen en dus
over de oude wijze van vee-opstelling in dit gebied liepen de meningen echter uiteen.
Huijts opperde - zij het onder enig voorbehoud - de mogelijkheid dat het vee hier
oorspronkelijk met de koppen naar de muur kon hebben gestaan met een centrale
mestgang tussen de twee stalrijen in. Bij deze opstelling zou echter - anders dan bij
Uilkema - geen sprake zijn geweest van voergangen tussen vee en zijgevels. Huijts
baseerde zijn veronderstelling vooral op het feit dat in de oorspronkelijk zeer smalle
zijbeuken (maximaal 2.00 m breed) bij de huidige vee-opstelling
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achter de koeien geen plaats kon zijn geweest voor een mestgang. Bovendien zouden
de lage zijmuren de doorloop onmogelijk hebben gemaakt. Om in een dergelijke
situatie toch nog de mest te kunnen verwijderen zouden in de zijgevels achter de
koeien mestluiken moeten hebben gezeten, zoals bijvoorbeeld in de Alblasserwaard
en in grote delen van Utrecht gebruikelijk was. In het hele door hem onderzochte
gebied waren echter nergens sporen van mestluiken teruggevonden, waaruit Huijts
de conclusie trok dat het vee dus andersom moest hebben gestaan, zoals ook in de
noordelijke kuststreken het geval is. Een verklaring voor de latere omkering van het
vee kon door hem echter niet worden gegeven. Hekker hield het om deze laatste
reden toch op een oudere vorm van de Zuidhollandse indeling, dus met het vee met
de koppen naar de middenbeuk, een brede grup tot aan de muur en mestluiken in de
zijgevels. Het probleem van het ontbreken van mestluiken werd door hem verklaard
met het argument dat de lage, overwegend houten zijgevels die bij de oorspronkelijke
indeling hadden behoord, bij de verstening en ophoging van de zijmuren volledig
waren verdwenen. Sporen van de oude situatie zouden daardoor alle zijn uitgewist,
al noemde hij nog één boerderij uit Voorschoten waar enkele dichtgezette
muuropeningen mogelijk als zodanig konden worden geïnterpreteerd. De
ankerbalkgebinten zouden volgens Hekker zijn vertimmerd toen achter het vee een
kruipad werd aangelegd: de ontwikkeling die door Uilkema was vastgelegd bij de
boerderij in Wilnis.
Afgezien van de verschillen tussen hun beider opvattingen over de oorspronkelijke
stalindeling werden echter door zowel Huijts als Hekker de geconstateerde
constructieve veranderingen bovenal beschouwd als bewijs van het feit, dat het
Zuidhollandse boerderijtype met versmalde voergang inderdaad was voortgekomen
uit dat met brede middenlangsdeel. Zuid-Holland was hiermee, zoals eerder eigenlijk
alleen nog maar was vermoed, definitief geclassificeerd als onderdeel van het
hallehuisgebied. Uilkema had op dit punt echter een geheel andere mening - híj ging
immers uit van een verwantschap met het oude Brabantse huistype. Daarnaast weken
ook zijn beschrijving van de Zuidhollandse stalontwikkeling èn zijn verklaring van
de oorzaken van deze veranderingen op verscheidene punten van de latere visies af.
Alleen wat de feitelijke ontwikkeling van de draagconstructie betreft kwamen zijn
ideeën met die van de beide latere onderzoekers overeen.
Zijn versie van de gebeurtenissen bleef door het uitblijven van een publikatie
onbekend en op dit materiaal kon dus niet worden voortgebouwd. Het lijkt gezien
het bovenstaande echter niet erg waarschijnlijk dat zijn ingewikkelde oplossing veel
medestanders zou hebben gevonden. Desalniettemin moet toch worden geconstateerd
dat in het boerderij-onderzoek wel degelijk kansen zijn gemist doordat aan zijn ideeën
geen bekendheid werd gegeven. Publikatie van zijn verhaal had op zijn minst de
aanzet kunnen vormen tot een fundamentele - en zeker een halve eeuw eerder ingezette
- discussie over wat nog steeds geldt als één van de meest duistere aspecten van de
boerderij-ontwikkeling in ons land.

De duinstreek
Na de beschrijving van de ingewikkelde veranderingen die in het centrum van de
provincie hadden plaatsgevonden, besteedde Uilkema kort ook nog enige aandacht
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aan de uiterst opmerkelijke zaken die hij in het duingebied had aangetroffen. Van
dit tekstgedeelte dat onvoltooid is gebleven en waaraan nog zeer veel had moeten
gebeuren, zullen hier slechts enkele passages worden overgenomen. Daaruit blijkt
echter dat Uilkema het in de duinstreek aangetroffen type tot een geheel andere
huisgroep rekende dan de boerderijen uit de rest van de provincie. De eerste woorden
van dit betoog luidden als volgt: ‘..De ingrijpende evolutie, waarvan het vasteland
van Zuid-Holland in de loop der laatste eeuwen het tooneel was, kan moeilijk zonder
invloed zijn geweest op een huisvorm, waarvan de bijna uitgewischte sporen nog in
de streek ten noorden van Leiden kunnen worden aangetoond. Ondanks hunne
schaarschheid zijn die sporen onmiskenbaar en duidelijk. Een enkel erf heeft ze
bewaard..’.
Als voorbeeld werd allereerst de plattegrond besproken van hoeve ‘De Witte Raaf’
uit Noordwijkerhout (KU-264). Bij deze boerderij, die door de vele ver-
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Veldwerkplattegrond KU-264 van boerderij met complexe grondvorm te Noordwijkerhout

bouwingen en uitbreidingen in de loop der tijd een zeer gecompliceerde grondvorm
had gekregen, had hij twee verschillende staltypen aangetroffen: één Zuidhollandse
grupstal en één vlakke stal met giergoot, zonder voergang:
‘..De nieuwe Zuidhollandsche stal is, evenals wagenschuur en berg, in later tijd
bijgebouwd. De oude stal, die nog functioneert en de oorspronkelijke inrichting heeft
behouden, toont een geheel verschillend interieur. Hij is volkomen van de woning
afgescheiden en evenals de paardestal éénrijïg. Zijn bodem is vlak: de standplaats,
hier “boes” genoemd, ligt op dezelfde hoogte als de “achtergang”. Beide deelen
zijn gescheiden door een zeer ondiepe groep, welke nauwelijks dezen naam verdient.
De koeien, opgesteld in de breedterichting van het gebouw, staan met de koppen
tegen den muur. Voedergang en stalpalen ontbreken geheel. De dieren nemen het
hooi op uit een ruif - geen krib - die hoog boven den vloer aan den voormuur bevestigd
is en door luiken in den zolder wordt gevuld. Hier werd het hooi bewaard in den tijd,
toen deze hoeve geen berg bezat. Nóg wordt het met het oog op de voedering in
beperkte hoeveelheden vooraf boven den stal gebracht door het luik..’.

Detail van landmeterskaart uit 1582 van de omgeving van Noordwijkerhout, met afbeelding van smal,
mogelijk éénbeukig gebouw

Deze merkwaardige, op alle punten van het gewone Zuidhollandse type afwijkende
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Opmeting KU-257, van éénbeukige schaapskooi te Katwijk (schaal 1:400)

stal had Uilkema, naar hij vervolgens betoogde, nog het meest doen denken aan een
stalvorm die hij eerder in Zuid-Limburg (!) had aangetroffen. En deze overeenkomst
had zich niet beperkt tot uitsluitend de stalindeling; net zoals de oude Zuidlimburgse
boerderij zou, naar hij stelde, ook het huistype in de duinstreek in oorsprong een
éénbeukige opzet hebben gehad, zonder buitenstijlruimten. Een aantal afbeeldingen
op landmeterskaarten leken Uilkema wat dit laatste punt betreft inderdaad in het
gelijk te stellen. Daarnaast had hij eenzelfde éénbeukige opzet in primitievere vorm
ook in werkelijkheid aangetroffen, en wel bij schaapskooien in de buurt van Katwijk:
‘..Ook het schapenhok in deze streek herinnert door het gemis aan
buitenstijlruimten sterk aan het Zuidlimburgsche huis. Wijl zulk een bouwwerk door
zijn eenvoudige functie uit den aard der zaak weinig aanleiding geeft tot verandering,
moet aan deze gelijkenis een groote beteekenis worden toegekend. Uit fig. KU-257
blijkt, dat het een lang smal gebouw is. De plaats van voor- en achterdeur in de
gevels doet aan zijn overeenkomt met de oude schuur te Hunnecum73) geen afbreuk,
omdat het naar buiten drijven der schapen deze stand der deuren vereischt..’.

73) Uilkema verwijst hier naar een door hem op foto vastgelegde (overigens niet opgemeten)
oude schuur uit het plaatsje Hunnecum, waarvan pentekeningen stonden opgenomen in zijn
gestencilde uitgave Het ontstaan der huistypen (1933), p. 25 (zie ook hoofdstuk 7.10, met
herdruk stenciluitgave afbeelding nummers 26 en 27).
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Ter versterking van deze uiterst magere bewijsvoering werd ook de wijze waarop
bij dergelijke stallen de vloeibare mest werd afgevoerd (in een soort gierkuil) in dit
verband door Uilkema genoemd als overeenkomst met de Zuidlimburgse situatie:
‘..Naast de hellende “dam” achter deze deur bevindt zich een diep gat, waarvan de
herder de beteekenis niet kon meedeelen. Het kan echter moeilijk een andere bedoeling
hebben, dan het opnemen van vochten uit den stal en zou dus overeenkomen met de
gierkuil, die in de oorspronkelijke zuidlimburgsche koestallen bij de deur in den
stalbodem wordt aangetroffen..’.
Met deze laatste zin eindigt de concepttekst over de duinstreek, met een abruptheid
die de lezer tevergeefs de laatste bladzijde doet omslaan op zoek naar de rest van het
verhaal. Of een vervolg, met een uitvoeriger of beter onderbouwd betoog over het
toch wel zeer gewaagde verband dat hier werd gelegd, nog in Uilkema's bedoeling
lag, is nu niet meer te achterhalen. Vergeleken met de zo uitvoerig uitgewerkte
theorieën over het centrum van de provincie kan alleen met zekerheid worden gezegd
dat het duingebied er wel erg bekaaid afkomt. Nòch probleemstelling, nòch bewijslast,
nòch uiteindelijke oplossing komt ook maar enigszins uit de verf. Het enige dat hier
concreet wordt gezegd is dat er in het kustgebied een afwijkende boerderijvorm leek
te hebben bestaan, met een éénbeukige opzet en een afwijkende stalindeling en dat
deze Uilkema sterk deed denken aan vormen die hij in het zuiden van het land was
tegengekomen. Op de mogelijke consequenties van het daarmee gelegde verband
tussen twee zo ver verwijderde gebieden zal in hoofdstuk 8 nader worden ingegaan.
Wat het aldus door hem beschreven smalle boerderijtype zelf betreft, dit was ook
vóór zijn tijd al gesignaleerd door Gallée, die deze vorm beschreef als ‘binnenduinse
hoeve van het langgeveltype’. En ook door latere auteurs zou het smalle duintype
als merkwaardigheid worden vermeld74); de door Uilkema veronderstelde verwantschap
met de Zuidlimburgse éénbeukige huisvormen zou echter door geen van hen worden
onderschreven. Volgens Hekker, wiens visie nog steeds in grote lijnen wordt
aangehouden, zouden deze ‘duinhoeven’ mèt de rest van de boerderijen uit het midden
van Zuid-Holland moeten worden gerekend onder de voergangtypen van de
hallehuisgroep. De smalle opzet van deze gebouwen, die slechts één rij vee bevatten,
zou uitsluitend te maken hebben gehad met de geringe bedrijfsomvang in dit gebied
en moeten worden gezien als een ‘verschraling’ van het oorspronkelijke driebeukige
type.

De Zuidhollandse eilanden
Zoals gebruikelijk begon Uilkema ook dit verhaal weer met een beschrijving van het
meest algemene boerderijtype ter plaatse, bij wijze van introductie. In dit gebied was
dat de boerderij met grote driebeukige schuur, waarin deel, tasruimte en koestal in
lengterichting van het gebouw naast elkaar liggen. De tasvakken nemen de
middenbeuk in beslag, stal en (zijlangs-)deel bevinden zich ieder in een zijbeuk.
74) Van der MOLEN, Het boerenhuis in Nederland (1943), p. 108; HEKKER, De ontwikkeling
(1957), p. 282-283, en: Dez., De boerderijtypen in Zuid-Holland (1986), p. 169-170; HUIJTS,
Boerderijen in Zuid-Holland (1989), p. 18.
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Langs de achtergevel ligt de paardestal, grenzend aan de dwarsgelegen dorsvloer in
het voorlaatste gebintvak. De grote deeldeuren bevinden zich in de zijgevel recht
tegenover de dorsvloer; in de kopgevel van de schuur vindt men een tweede stel
deuren, die het mogelijk maken dat de zijbeuk als inrijruimte of zijlangsdeel fungeert.
Bij de modernere versie van ditzelfde boerderijtype heeft men in de achtergevel nog
een extra stel deuren, zodat de wagens hier van voor naar achter door het gebouw
heen kunnen rijden. Indien zowel dorsvloer als inrij worden opgevat als ‘deel’ dan
zou men kunnen stellen dat deze boerderijvorm een combinatie vertoont van dwarsen
zijlangsdeel.

Boerderij te 's-Gravendeel

Dit huistype, zo stelde Uilkema in het typoscript, kwam al in de 17e eeuw voor
op het eiland van Dordrecht en in ieder geval in de 18e eeuw ook op IJsselmonde.
In de Hoekse Waard en op Voorne-Putten zou de zijlangsdeelschuur pas later op
grote schaal zijn geïntroduceerd, terwijl dit type op Over-

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

451
flakkee uiterst zeldzaam was gebleven. Omdat hij de oudste exemplaren had gevonden
in de omgeving van Dordrecht, besloot Uilkema deze boerderijvorm aan te duiden
als ‘Dordtsche hoeve’. Bij de beschrijving van een dergelijke boerderij die nog
dateerde uit 1662 (KU-202) ging hij nader in op enkele (vooral vanuit bedrijfskundig
oogpunt interessante) kenmerken van dit type:
‘..De kelder, waarboven zich het “bierhok” bevindt, is bijzonder klein. Op de
nieuw ingepolderde vruchtbare gronden was de akkerbouw verre overwegend, (...)
en door de geringe hoeveelheid der gewonnen melk werd deze in haar geheel gekarnd.
Een omvangrijke melkkelder voor de oprooming was derhalve overbodig (...)
Bovendien werd de zuivelproductie gedrukt door de omstandigheid, dat een deel der
runderen bestond uit mestvee, dat geen melk leverde. Het schot tot de til heeft dan
ook de bedoeling het bovenste deel van den stal, waar de mestkoeien staan, af te
sluiten en warmer te houden. Overigens blijkt uit het plan, dat de oude hoeve in deze
streek bestond uit een viertal afzonderlijke gebouwen: 1. de woning met daaraan
verbonden schuur; 2. een zomerhuis met bakkeat, te zamen ook aangeduid als keat;
3. de wagenkeat; 4. een varkenshok..’.

Twee opmetingen van de Zuidhollandse eilanden (schaal 1:800):
Links: boerderijcomplex KU-202 te Dordrecht, met driebeukige opzet en een combinatie van dwarsen zijlangsdeel (deeldeuren in voor- en zijgevel)
Rechts: boerderij KU-203 te Willemsdorp, met vierbeukige opzet en de koestal langs de doorgaande
zijlangsdeel (deeldeuren in voor- en achtergevel)

Een volgens Uilkema recentere variant op dit type kwam voor op het eiland van
Dordrecht. De plattegrond van die schuur vertoonde een vierbeukige opzet en een
afwijkende indeling, waarbij de inrij tussen tasvakken en koestal doorliep en het vee
werd gevoerd vanaf de deel, door middel van voederluiken in de scheidingswand.
Een vergelijkbare boerderijvorm komt ook voor in het westelijke deel van Brabant
en had daar van Uilkema de naam ‘Vlaamse hoeve’ gekregen, naar een in
Noord-Brabant veelvoorkomend type zijlangsdeelschuur, de zogenaamde ‘Vlaamse
schuur’. De overeenkomst met de echte Vlaamse schuur (die driebeukig is en geen
stalruimte bevat) beperkte zich hierbij in wezen tot de positie van tasvakken en deel;
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Uilkema was er echter van overtuigd dat dit bijgebouw van invloed was geweest op
de ontwikkeling van het boerderijtype in het westelijk deel van Brabant.

In 1867 herbouwde boerderij te Willemsdorp, KU-203

In Zuid-Holland was hetzelfde vierbeukige type pas recentelijk in de plaats
gekomen van de eenvoudiger, oude driebeukige plattegrond, zoals kon worden
aangetoond aan de hand van een boerderij uit Willemsdorp (KU-203). De schuur
was hier in oorsprong driebeukig geweest, met alleen deeldeuren in de zijgevel en
zonder inrij langs de tasvakken. Toen het gebouw in 1867 ten behoeve van de aanleg
van de spoorbaan Dordt-Moerdijk moest worden ver-
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plaatst, werden bij de herbouw een paar moderniseringen aangebracht. De
oorspronkelijke gebintbalk werd vervangen door een langer exemplaar, waardoor
een fors overstek kon worden geconstrueerd, met daaronder plaats voor een inrij
buiten de stijlen. Deze nieuwe deel kwam tussen tasvakken en stal in te liggen;
vervolgens was een extra rij stijlen aangebracht om het grote dakvlak aan dezelfde
zijde te ondersteunen, zodat de oorspronkelijk driebeukige schuur een vierdeling had
gekregen.
Het gebintvak waarin zich bij deze verplaatste boerderij oorspronkelijk de
dwarsdeel had bevonden werd na de verbouwing gebruikt als tasvak. In andere
schuren van dit type was, naar Uilkema betoogde, de oude dwarsdeel echter vaak
nog wèl behouden gebleven en deed dan dienst als dorsvloer. Ook bij de eerder
beschreven ‘Dordtse hoeve’ vormde de dwarsgelegen dorsvloer een vast onderdeel
van de schuurindeling, ondanks de aanwezigheid van de zijlangsdeel. Dit feit had
hem al op de tweede bladzijde van het typoscript verleid tot de op dat moment nog
amper onderbouwde uitspraak, dat de grote zijlangsdeelschuren van de Zuidhollandse
eilanden, anders dan de Westbrabantse typen, niet werkelijk konden afstammen van
de oude Vlaamse schuur: ‘..Uit de duidelijk zichtbare groote deuren op de eerste
twee afbeeldingen blijkt, dat de inrij zich in de buitenstijlruimte der schuur bevindt
(...) De “dorschdeur”, de oorspronkelijke schuurdeur in deze streken is echter
evenzeer aanwezig. Te zamen met den dwarsen dorschvloer vormt zij bij voorbaat
het bewijs, dat deze schuur niet van de vlaamsche afstamt, ondanks het
gemeenschappelijk kenmerk van den inrij langs de vakken..’.
Dezelfde redenering bleek nu, getuige de geschiedenis van boerderij KU-203, ook
op te gaan voor het verspreidingsgebied van de schuren met vierbeukige opzet. Het
zou dan ook niet de oude Vlaamse schuur zelf zijn geweest die de boerderijvormen
op de Zuidhollandse eilanden had beïnvloed, maar de onder invloed van dit schuurtype
ontstane Westbrabantse ‘Vlaamse hoeve’. Deze grote drie- of vierbeukige
boerderijvorm zou door zijn praktische indeling een voorbeeldfunctie hebben vervuld
voor het grote gemengde bedrijf in de aangrenzende streken.
De eindconclusie luidde dan ook dat ongeacht de daar thans voorkomende vormen
het oudste schuurtype op de Zuidhollandse eilanden geen zijlangsdeelmaar een
dwarsdeelschuur moest zijn geweest. Uilkema stelde in dat verband: ‘..Het huis der
Hoeksche Waard is slechts een navolging der Brabantsche polderhoeve en
voorafgegaan door een thans verdwenen vorm, die gekenmerkt was door het bezit
van een dwarsen dorschvloer. Deze hoeve heeft nimmer de Vlaamsche schuur gekend,
noch verbonden aan, noch los van het hoofdgebouw. Inderdaad bestaan de objecten,
die de juistheid dezer opvatting kunnen staven. Wij vinden ze in de plans 210, 209,
211, 205 en 207. Te zamen behelzen deze gebouwen de geschiedenis van den overgang
der oude hoeve in dit gebied naar den nieuweren en nieuwsten vorm..’.
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Opmeting KU-207, van dwarsdeelboerderij (deeldeuren alleen in de zijgevel) met driebeukige opzet
te Nieuw-Beijerland (schaal 1:800)

De door hem als bewijsmateriaal voor deze stelling aangevoerde opmetingen
vertoonden inderdaad allerlei varianten op het hiervoor beschreven type.
Achtereenvolgens besprak hij hier, zoals gebruikelijk vanuit de recentere vormen
terugwerkend in de tijd:
KU-210: een uit 1621 daterende, in oorsprong driebeukige dwarsdeelschuur, die
later was verbouwd tot vierbeukige schuur met inrij tussen stal en tasruimte; KU-209:
een uit 1626 daterende, zeer grote driebeukige schuur met twee dwarsdelen, waarin
later - door ophoging van een van de zijmuren - een zijlangsdeel was aangebracht;
KU-211: een (ongedateerde) oude driebeukige dwarsdeelschuur, waarbij de
deeldeuren waren aangebracht onder een opgelicht gedeelte van het dak;
KU-205: een uit 1644 daterende boerderij met haakse grondvorm, waarbij later
een driebeukige zijlangsdeelschuur was aangebouwd aan een ouder dwarsdeeltype;
en tenslotte
KU-207: een in opzet nog uit 1596 daterende hoeve uit Nieuw-Beijerland, waarvan
de schuur een driebeukige opzet met ankerbalkgebinten, lage zijgevels en dwarsdelen
had, en waar een inrij in langsrichting ontbrak. Een ander gaaf bewaard gebleven
(maar hier niet genoemd) voorbeeld van een zuivere dwars-
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deelschuur was door Uilkema ook teruggevonden op Voorne en daar vastgelegd in
opmeting KU-331. De dwarsdeelschuur was hiermee echter afdoende gedefinieerd
als voorloper van de zijlangsdeelschuur. Deze opvatting zou ook door latere
onderzoekers worden gedeeld75).

Drie van de in het citaat door Uilkema genoemde objecten:
oude dwarsdeelboerderij te Oud-Beijerland, met de deeldeuren in de lage zijgevel onder een opgolvend
gedeelte van het rieten dak (KU-211)

Boven: boerderij uit 1644 met haakse grondvorm te Zuid-Beijerland (KU-205)

Onder: boerderij uit 1626 te Nieuw-Beijerland (KU-209)

Uilkema ging na deze constatering echter nog een stap verder in de tijd terug door
te betogen dat ook de grote dwarsdeelschuur in deze streken ooit een nieuwe
verschijning moest zijn geweest. Bij de oudste boerderijvorm op de Zuidhollandse
eilanden zou volgens hem namelijk nog helemaal geen sprake zijn geweest van een
grote gecombineerde stal-tasschuur maar zou de oogst voornamelijk buiten opgeslagen
zijn geweest, in mijten of bergen. Hij stelde in dit verband: ‘..ongeveer drie eeuwen
geleden waren de schuren in deze streek klein en werden nog geflankeerd door
graanbergen..’. Hoewel hij er niet in slaagde in dit gebied nog werkelijk kapbergen
75) HEKKER, De boerderijtypen in Zuid-Holland (1986), p. 177-180; HUIJTS, Boerderijen in
Zuid-Holland (1989), p. 23.
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terug te vinden76), wist hij wel sporen van dergelijke constructies te traceren. Dat die
bergen daar ondanks hun huidige afwezigheid wel degelijk hadden bestaan, werd
bewezen door de vondst van een zestal hergebruikte bergroeden in een uitbreiding
aan één van de bovengenoemde boerderijen, KU-205. Ook de landmeterskaarten
bevestigden dit beeld, zoals hij kon aantonen aan de hand van onder meer de later
zo bekend geworden landmeterskaart uit 1583, die ook bij de beschrijving van het
verloop van het onderzoek al aan de orde kwam77).

Detail van de eerder afgebeelde landmeterskaart uit 1583, van de boerderij van Jan van Barnevelt te
Nieuw-Beijerland (Algemeen Rijksarchief, inventaris Hingman nr. 2162)

Door middel van een uitvoerige verklaring van alle op deze tekening zichtbare
details kwam Uilkema uiteindelijk tot de volgende hypothetische reconstructie van
het oudste boerderijtype in dit gebied: ‘..Van dit huis kan met zekerheid worden
vastgesteld, dat het midden wordt ingenomen door een naar boven open dorschvloer,
getuige het lichtvenster in den koekoek der hooge deur. Deze groote ruimte wordt
geflankeerd door woonhuis en stal; van het eerste is zij gescheiden door den
brandmuur, van den tweede door een pui, waaraan een overdwars opgestelde rij vee
is geplaatst. Simon Dammasz' kaart veroorlooft een vèrstrekkende conclusie: het
oorspronkelijke huis der Hoeksche Waard is identiek met het

76) Door de SHBO werd in 1983 op Voorne overigens nog een oude kapberg ontdekt bij een
kleine boerderij uit Zwartewaal, opmeting SHBO 636.
77) Kaart van de hofstede van Johan van Oldenbarnevelt in Nieuw-Beijerland, Algemeen
Rijksarchief, Hingman nr. 2162.
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oud-zuidhollandsche, bekend uit fig. 314a78). De groote tasschuur, thans algemeen
in deze streek, heeft hier de oudste hoeve verdrongen..’.
De conclusie luidde dat zowel voor het hart van de provincie als voor de eilanden
moest worden uitgegaan van hetzelfde voortype, dat zich echter door de specifieke
omstandigheden en invloeden waaraan het blootgesteld was geweest, in de loop der
tijd in beide gebieden op totaal verschillende wijze had ontwikkeld.

De Alblasserwaard
De openingsalinea van het tekstgedeelte over dit gebied luidde:
‘..In de uitgestrekte Alblasserwaard met het deel der Krimpenerwaard langs den
noordelijken oever der Lek, herinnert de uiterlijke verschijning van het boerenhuis
niet minder aan het Friesche type dan de recente hoeve der Zuidhollandsche eilanden.
Een bewijs daarvan geven (...) twee boerderijen te Bergambacht79). Oostwaarts reikt
dit merkwaardige woningtype tot voorbij de lijn Hoornaar - Noordeloos; bij Meerkerk
wordt het schaars. Op den lagen veenbodem, waar van oudsher veehouderij het
voornaamste middel van bestaan was, moest bij den staag zich uitbreidenden
runderstapel de hooibewaring in huis plaats maken voor die in berg en schuur. De
“til” boven het “achterhuis”, waarin zich ook de stal bevond, kon bij een beduidend
veebeslag slechts een deel van het benoodigde hooi bevatten. (...) Naast de toenemende
bodemopbrengst, de factor, die steeds in hooge mate de inrichting der gebouwen
heeft beïnvloed, liet zich hier het gevaar van overstrooming gelden. Toch verliep de
evolutie logisch en geleidelijk, want dijkbreuk leidde nooit tot blijvende verwoesting,
als in de Groote Waard..’.

Boerderij te Bergambacht

De beide in dit citaat genoemde factoren die van invloed zouden zijn geweest op
de ontwikkeling van het Alblasserwaardse boerderijtype, namelijk de
voorzorgsmaatregelen tegen overstroming en de wijze van hooiopslag, worden in
het typoscript ieder afzonderlijk behandeld. Het gehele ontwikkelingsproces werd
door Uilkema zoals gebruikelijk beschreven aan de hand van een serie door hem
gedocumenteerde boerderijen, waarin de verschillende fasen zouden zijn vastgelegd.
Tegelijkertijd konden de gegeven voorbeelden dienen om de lezer ongemerkt in te
voeren in de indeling en kenmerken van de traditionele boerderij in deze streken.
Opvallend is echter dat hier, anders dan gewoonlijk, de retrograde
78) Plattegrond 314A is de op grond van mondelinge informatie vervaardigde reconstructie van
opmeting KU-314 uit Honselersdijk.
79) Uilkema verwees hier naar afbeeldingen van de boerderijen die door hem werden vastgelegd
in de opmetingen KU-107 en KU-108.
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geschiedschrijvingsmethode niet werd toegepast; het verhaal begon met de oudste
vorm, om zich vervolgens stap voor stap naar de meest recente typen toe te werken.
Als eerste werd de ontwikkeling van vloedstal en waterzolder aan de orde gesteld.
Om het vee in geval van overstroming droog en veilig te kunnen stallen, was men
in de Alblasserwaard in de loop der tijd overgegaan tot de aanleg van verhoogde
stalruimten in en bij de boerderij. In deze vloedstallen waren verschillende
ontwikkelingsstadia aan te wijzen.
De eerste in dit kader ten tonele gevoerde boerderij (KU-229) vertoonde twee
verschillende soorten noodstallen: een vaste, opgehoogde vloedstal in een vrijstaand
gebouw80) - volgens Uilkema de oudste oplossing - en een versterkte zoldering boven
de gewone koestal in het achterhuis. Omdat het hier een kennismaking met een nieuw
type betrof werd bij deze boerderij ook wat uitgebreider op andere kenmerken
ingegaan:
‘..Het bovenstaande plan geeft een beeld van de oude boerderij der Alblasserwaard:
hier is geen hooischuur aan het hoofdgebouw verbonden. De tot de “naald”
opgetrokken brandmuur (...) vormt de scheiding tusschen de beide deelen van het
hoofdgebouw: woning en achterhuis. Het laatste is breeder en hooger dan de eerste.
(...) De eigenaardige vorm van het dak, die ontstaat door den geleidelijken overgang
der lagere nok van het voorhuis in de hoogere van het achter-

80) De tekening geeft in feite een gereconstrueerde toestand te zien; de vrijstaande vloedschuur
was ten tijde van de opmeting al ingrijpend verbouwd.
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Boerderij te Lage Giessen (KU-229)

Opmeting KU-229, van boerderij met versterkte stalzolder èn vrijstaande vloedschuur, te Lage Giessen
(schaal 1:400)

huis, wordt vaak aangeduid als “katterug”. Op deze hoeve wordt de vloer niet
aangeduid met “deel”, doch “leg” genoemd. Ze is de eenige plaats van het achterhuis
binnen en buiten de stijlen, die niet overzolderd is. Met uitzondering van den
“waterzolder” boven den koestal (...), dienen al deze tillen voor hooiberging, ook
die over den karnmolen bij den brandgevel. Sedert de hooiberg verdween, wordt af
en toe hooi op de leg gestapeld. Oorspronkelijk was dit geen gebruik. Het is dus
alleszins begrijpelijk, dat er geen afscheiding bestaat tusschen den hooitas op den
grond en de “straat” voor de koeien. Slechts de laatste is geplaveid, terwijl de vloeren
van leg en achterhuis nog geheel “earde-deel” zijn. De melkkelder, door een steenen
boog overwelfd, ligt tegen den brandgevel (...) Boven den kelder bevindt zich een
tweetal slaapplaatsen en geen opkamer. (...) Een ander oud kenmerk dezer hoeve
was de thans verdwenen “hooge schuur”. Ze is omgebouwd tot bergplaats voor
wagens en werktuigen. Het plan geeft den vroegeren toestand weer. Duidelijk blijkt
uit de doorsnede, dat deze schuur rondom beschermd werd door muren ter hoogte
van twee meters. De tusschenliggende ruimte was opgevuld met aarde. Diep daarin
waren de stijlen geplant, zoodat het gebouw een veilig verblijf bood voor het vee in
tijden van overstrooming. (In tijden van “perijkel” worden de dieren langs “horren”
omhoog geleid. In normale tijden werd er nooit vee gestald in de hooge schuur.)
Toch bleek zijn vloer in 1820 nog onvoldoende hoog te zijn en de later geconstrueerde
“waterzolder” boven den stal, die bij nood door de koeien wordt beklommen, is dan
ook op hoogere vloeden berekend. Op de doorsneden is behalve de normale, ook de
uitzonderlijke stand van het vee in den oudsten en nieuwsten vorm van waterstal
voorgesteld..’.
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Opmeting KU-230, van boerderij te Ottoland met vaste verhoogde waterstal in voorste gebintvak van
de schuur (schaal 1:400)

Gaf dit eerste voorbeeld, zoals Uilkema stelde, zowel de oudste als de nieuwste
vorm van vloedstal te zien, in de volgende opmetingen zouden de tussenfasen worden
behandeld. Voordat men uiteindelijk overging tot de constructie van de stalzolder
werd namelijk eerst op allerlei andere manieren geprobeerd een noodstal in te richten
binnenshuis. Aanvankelijk werd hiertoe eenvoudigweg het principe van de
afzonderlijke hoge schuur binnenshuis gehaald, door één gebintvak van het achterhuis
met aarde op te hogen:
‘..Vóór de waterstal der “hooge schuur” zich omvormen kon tot waterzolder,
moest hij eerst naar het hoofdgebouw worden overgebracht. Dit tweede stadium is
bewaard gebleven in de bovenstaande boerderij (KU-230). Hij bestaat hier uit een
ter hoogte van 2.00 M. met aarde (veen) opgevuld gebint. Deze heuvel,
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rondom omgeven door een muur, leunt tegen den brandgevel en is bedekt met een
dikke kleilaag, die een vasten bodem vormt, als hij onverhoopt zijn diensten moet
bewijzen. (...) Plan en doorsnede verduidelijken in voldoende mate plaats en
constructie van dit toevluchtsoord, dat op deze hoeve meer dan eens een geheelen
veestapel heeft gered. (...) De twee volgende gebinten van het achterhuis zijn
“earde-deel”. Hier wordt achter een 2.00 M. hoogen muur en onder den til - zie den
plattegrond - een kleine hooitas opgestapeld. De overgroote massa van het hooi
wordt boven in de “standerberg” geborgen en verder op de “koeietil” aan den
achtergevel en de “hooitil” over de reeds genoemde deel. (...) De keukenzolder wordt
tegelijk tot woonvertrek ingericht. Komt inderdaad de vloed land en erf overstelpen,
dan wordt de verbinding met het vee onderhouden door een kleine deur, die links
van den schoorsteen in den brandgevel is aangebracht. Van den 2.40 M. hoogen
zolder der standerberg wordt door de geopende hooideur een steiger van
wilgenstammen naar het verblijf der koeien gebouwd, zoodat langs dezen weg het
hooi zoo noodig droog kan worden overgebracht. De dwars uitgebouwde “kil” van
het dak, waaronder de hooideur is geplaatst, houdt dus verband met de kans op
overstrooming..’.
Een dergelijke kleine vloedstal werd uitsluitend in tijden van gevaar gebruikt.
Gewoonlijk stond het vee in de stal op de begane grond. Dit betekende echter in de
praktijk dat een belangrijk deel van het vloeroppervlak in het achterhuis aan het
dagelijks gebruik was onttrokken en alleen bij uitzonderlijke omstandigheden dienst
deed. In een boerderij, waar altijd met de ruimte moest worden gewoekerd, was dit
een nogal inefficiënte oplossing. Een logische volgende stap was dan ook het
combineren van waterstal en gewone stal, zoals het volgende door Uilkema
gepresenteerde voorbeeld, een boerderij uit Meerkerk (KU-261), te zien gaf. Het
grootste deel van midden- en zijbeuk was hier tot het niveau van de voormalige
hooitil opgehoogd met aarde. De stal in de zijbeuk werd een permanente waterstal,
waarop het vee hoog en droog stond, overstromingsgevaar of niet. Aan de buitenkant
was deze bijzondere indeling herkenbaar aan de extreem hoog gelegen mestluiken,
die zich hier vlak onder de dakrand bevonden. De gedeeltelijk opgehoogde
binnenstijlruimte deed nu dienst voor hooiberging, zodat ook de afzonderlijke schuurof kapberg kon vervallen. In geval van overstroming had men nu zowel vee als
veevoer in huis, terwijl het ook onder normale omstandigheden een voordeel was
het hooi dicht bij de koeien te bewaren, in verband met de werkbesparing die dit met
zich meebracht bij het voeren. De opgehoogde gebintvakken waren bereikbaar via
een soort hellingbaan, die eveneens werd volgezet met hooi. Om zoveel mogelijk
hooi te kunnen bergen werden de vakken over de gehele breedte volgezet. De hooitas
kwam daarmee tot aan de voergoot van de stal zonder een voergang vrij te laten. Pas
als het vee in het najaar (via een andere weg) op stal was gezet werd hiervoor de
benodigde ruimte vrijgemaakt, waaraan men, zoals Uilkema geamuseerd noteerde,
de koeien zelf liet meewerken: ‘..Vele dieren vinden nu het hooi onmiddellijk vóór
haar muil. Deze worden voorlopig niet gevoederd, doch slechts gedrenkt. Na vijf tot
zes dagen is in den tas een scherp afgesneden tunnel uitgevreten, die vervolgens met
een “graaf” of “stikmes” tot 1.50 M. wordt verbreed en evenredig verhoogd, zoodat
de geheele stalstraat blootgelegd en een ruime voedergang is gevormd..’.
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Opmeting KU-261, van boerderij te Meerkerk met vaste verhoogde stal- en tasruimte over een groot
deel van de middenbeuk en één van de zijbeuken (schaal 1:400)

Hoe ingenieus de hier aangetroffen waterstal ook was, op grote schaal zou een
dergelijke ingrijpende en dure oplossing nooit worden toegepast. Wat wel algemeen
ingang vond, waren de versterkte waterzolders die alleen bij nood als stal in gebruik
werden genomen, en die de onderliggende stalruimte vrij lieten voor normaal gebruik:
‘..Bij de groote voordeelen, die het hier geschetste hoeveplan (KU-261, de boerderij
met de grote, permanente waterstal) bood - veiligheid van het vee, gepaard met
uitstekende hooibewaring en gemak bij de voedering - voegde zich echter het bezwaar
der aanzienlijke bouwkosten. Bovendien was deze hooge stal slechts rationeel in
abnormale en zeldzaam voorkomende omstandigheden. Het is dus niet waarschijnlijk
dat deze inrichting algemeen is geweest. Wel heeft ze geïnspireerd tot invoering van
den waterzolder, dien wij te Hoornaar (KU-229) leerden kennen in den vorm van
een versterkte til boven den gewonen stal..’. Deze laatste oplossing, hoe praktisch
ook, had
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echter niet Uilkema's volledige vertrouwen; in een noot voegde hij hieraan als zijn
persoonlijke mening toe: ‘..De waterzolder is minder veilig dan de oude waterstal
in de hooge schuur of in het achterhuis. Als bij overstrooming zich de zijmuur begeeft,
dan glijdt meteen de waterzolder af en is het vee verloren..’.
In de loop der tijd zou tenslotte door een toenemend vertrouwen in de
waterstaatkundige toestand het bouwen van de vluchtstallen hier zelfs helemaal
ophouden, een ontwikkeling waarmee Uilkema nog veel minder gelukkig was:
‘..Tegenwoordig worden ook deze zolders niet meer gebouwd, zoodat het getal
der hoeven, waar ze nog aangetroffen worden, procentsgewijs klein is. Of dit gebrek
aan voorzorg verstandig is, moet worden betwijfeld. Wel zeker is, dat er veel vee
verdrinkt, als onverhoopt de Alblasserwaard geteisterd wordt door een hevigen
vloed..’. De laatste drie boerderijen die in het typoscript ten tonele werden gevoerd
(in het kader van de ontwikkeling van de hooischuur) bezaten dan ook geen van alle
meer een vloedstal.
Bij de geschiedenis van de hooiberging in de Alblasserwaard ging Uilkema

Detail van landmeterskaart uit 1552, van de omgeving van Schoonhoven

uit van de veronderstelling dat dit in de vroegste situatie plaats vond op de zolder in
het achterhuis. Zodra echter de veestapel en de hoeveelheid te bergen hooi toenam
werd er naast de boerderij een vrijstaande kap- of schuurberg geplaatst, zoals ook
op oude landmeterskaarten te zien is. Deze situatie was nog bewaard gebleven bij
één van de zojuist beschreven boerderijen, KU-229 uit Hoornaar. In een volgende
fase werd het hooi echter weer in het inmiddels vergrote en sterk verhoogde achterhuis
gehaald en op zolder (en soms op de deel) opgestapeld. Bij kleinere boerderijen zou
daarentegen een aantal tasvakken aan het huis zijn aangebouwd, in de vorm van een
tweebeukige hooischuur die in eerste instantie nog geen stalruimte bevatte. Een
dergelijke boerderij bestond nu uit de onderdelen voorhuis, achterhuis en schuur,
waarbij onder achterhuis alleen het oude bedrijfsgedeelte met de veestal werd verstaan:
‘..Bij beschouwing (...) is men geneigd het achterhuis schuur te noemen en identiek
te achten met de groote hooischuren81). (...) Toch zou dit een dwaling zijn. Zooals
blijken zal, maakt het spraakgebruik terecht een scherpe scheiding tusschen
“hooischuur” en “achterhuis”. Dit vloeit voort uit de historische ontwikkeling..’.

81) Uilkema doelt hier op de grote bedrijfsgedeelten zoals voorkwamen bij de eerder genoemde
opmetingen KU-107 en KU-108 uit Bergambacht, waarin stalfuncties en hooiberging werden
gecombineerd.
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Opmeting KU-109, van boerderij te Groot-Ammers, met tweebeukige hooischuur achter driebeukig
bedrijfsgedeelte (schaal 1:400)

Als oudste voorbeeld van dit type besprak Uilkema allereerst een kleine boerderij
uit Groot-Ammers (KU-109), waar al het hooi, zowel in de tasschuur als in het
achterhuis, boven op de balken werd gestapeld. De begane grond bleef vrij en werd
onder meer als wagenberging gebruikt, net zoals dat bij de
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schuurbergen uit het aangrenzende Gelderse gebied het geval was. Achterhuis en
aangebouwde schuur waren hier ook in het interieur nog als afzonderlijke elementen
herkenbaar gebleven; de stal bleef nog geheel beperkt tot het oudste gedeelte.
Bij een volgend voorbeeld, van een boerderij uit Bergambacht (KU-107)82), was

Boerderij te Bergambacht (KU-107)

de later toegevoegde tweebeukige hooischuur haaks op het oude hoofdgebouw
gesitueerd - de aanwezigheid van een sloot achter de boerderij maakte aanbouw in
lengterichting onmogelijk. Hier was echter de functionele scheiding tussen achterhuis
en hooischuur al doorbroken; de koestal liep door beide afdelingen heen, al werd
deze door een restant van de oude zijmuur nog in twee delen gesplitst. De stal in de
zijbeuk van de hooischuur lag in het verlengde van de oude stal die zich hier dus
langs de achtergevel van het hoofdgebouw bevond. Bij de bespreking van deze
boerderij gaf Uilkema in kort bestek een reconstructie van de oorspronkelijk toestand:
‘..De inrichting van het oorspronkelijke gebouw laat zich gemakkelijk vaststellen.
Op de plaats der hooischuur stond een berg. Het nog onverdeelde achterhuis kende
“keuken” noch “slaapkamer”. Op de plaats dier kamer bevond zich nog een tweede
rij veestanden, die onder een rechten hoek bij de nog bestaande aansloten - vgl.
KU-229. Het hooi werd, behalve in de verdwenen berg, boven het achterhuis
bewaard..’.
Het derde voorbeeld toonde de laatste fase van de integratie van de hooiberging,
waarbij Uilkema constateerde dat de in de vorige voorbeelden nog zichtbare
maatverhouding van (en daarmee ook de laatste herinnering aan) de vrijstaande
hooiberg tenslotte uit de tasschuur was verdwenen. Ook werd hier door hem ingegaan
op de (overigens ook bij de eerder besproken opmetingen al aanwezige)
gemoderniseerde stal, waarbij de mestafvoer door middel van mestluiken was
vervangen door kruipaden achter de grup langs. De betreffende boerderij lag evenals
de hiervoor behandelde in Bergambacht en werd opgemeten als KU-108: ‘..Een
nauwkeurige beschouwing van bovenstaande teekening leert, dat deze bouw de
consequentie vormt van het beginsel der vorige. Ook, dat het hier een huis “aus
einem Gusz” betreft, zoodat de schuur in het verlengde van het hoofdgebouw is
geplaatst. De gebinten zijn geheel berekend op de behoeften van den veestapel, (...)
zoodat ook in jaren van overvloedigen oogst alles op den grond kan worden geborgen.
De vorm van de hooiberg, wier grondvlak bepaalde afmetingen niet mocht
overschrijden met het oog op de beweegbare kap - zoodat de stapel vaak zeer hoog
reikte -, is bij deze schuur reeds op den achtergrond geraakt; dit blijkt bij vergelijking
der doorsneden KU-107 en KU-108. Deze vormverbetering zelf geeft reeds een
volmaakt bewijs van de betrekkelijke jeugd der hooischuur in dit gebied. Ware het
82) Deze boerderij lag weliswaar in de Krimpenerwaard, maar dicht genoeg bij het beschreven
gebied om hierin nog te kunnen worden meegenomen.
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anders, dan zouden hooge en toch kleine gebinten als doorsnede KU-107 niet meer
worden aangetroffen. (...) De stal is verbeterd door het vervallen der groepslagen83).
De mest wordt langs de straat door de “groepdeur” direct naar de schouw gekruid
en dan naar het land gebracht..’.

Vergelijking van de doorsneden KU-107 (l) en KU-108 (r), van boerderijen te Bergambacht, met
verschillende maatverhoudingen van de aangebouwde hooischuur

Het einde van dit citaat vormt tevens de laatste zin van de concepttekst over dit
gebied. Met het abrupte einde van deze boerderijbeschrijving lijkt ook de

83) De term “groepslagen” wordt hier door Uilkema gebruikt voor de mestluiken in de buitenmuur,
waardoor de mest uit de brede grup rechtstreeks naar buiten werd geschept.
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tekst over de Alblasserwaard weer voortijdig te zijn afgebroken. In dit geval lijkt
echter nog heel wat meer te ontbreken dan alleen een afsluiting met fraaie volzin of
resumé. Zo werd voor dit gebied nergens concreet ingegaan op de herkomst van de
oudste huisvorm, wat in Uilkema's teksten toch een vast onderdeel vormde. Of hij
de Alblasserwaardse boerderij in opzet onder de dwarsdeel- of de langsdeelvormen
rangschikte is daardoor feitelijk onbekend. De verwijzing naar de situering van de
stal in dwarsachting langs de achtergevel (bij KU-229) doet echter het eerste
vermoeden. Het is dan ook zeer goed mogelijk dat de oudste Alblasserwaardse vorm
- evenals die op de eilanden - door hem tot hetzelfde type werd gerekend als de
boerderijen in het hart van de provincie. Een andere lacune, maar dan een
gebruikelijke, ligt op het gebied van de woonhuisontwikkeling. Daar staat tegenover
dat één van de facetten die in Uilkema's verhaal wèl werden behandeld, namelijk de
geschiedenis van de waterzolders, tot voor kort vrijwel nergens anders ter sprake
werd gebracht. Latere onderzoekers beperkten zich hier veelal juist tot de grote lijnen
van de geschiedenis. Zo werd de ontwikkeling van de Alblasserwaardse boerderij
alleen in grote lijnen behandeld in het overzichtswerk van Hekker84), terwijl een
publikatie door Brouns en Ruiter85), die zelfs geheel aan dit gebied was gewijd, zich
overwegend richtte op de ontwikkeling van het woongedeelte. In beide gevallen werd
de aanwezigheid van de vloedvoorzieningen wel kort genoemd, maar werd niet op
de grote variatie hierbinnen of op de totstandkoming van de verschillende oplossingen
hiervoor ingegaan. Pas in 1987 zou door P. Verhagen het principe en de ontwikkeling
van de waterstal werkelijk uitgebreid worden behandeld86). Hoewel de auteur hierbij
de kanttekening plaatste dat de verschillende vormen ook wel door elkaar werden
toegepast, wordt in dit werk het door Uilkema meer dan een halve eeuw eerder
beschreven beeld van de verschijningsvormen en chronologie van de noodstaltypen
toch in grote lijnen bevestigd.

84) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 274-276; Dez., De boerderijtypen in Zuid-Holland
(1986), p. 170-172.
85) BROUNS en RUITER, Boerderijen langs de Giessen (1986).
86) VERHAGEN, De stem van het water (1987), p. 100-120.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN ZUID-HOLLAND (inclusief eilanden)
KU-102 Pijnacker
KU-104 Schipluiden
KU-105 Schipluiden
KU-106 Delfgauw
KU-107 Bergambacht
KU-108 Bergambacht
KU-109 Groot-Ammers
KU-125 Rijsoord
KU-202 Dordrecht
KU-203 Willemsdorp
KU-204 Strijen
KU-205 Zuid-Beijerland
KU-206 Numansdorp
KU-207 Nieuw-Beijerland
KU-208 Zuid-Beijerland
KU-209 Nieuw-Beijerland
KU-210 Oud-Beijerland
KU-211 Oud-Beijerland
KU-212 Willemsdorp
KU-213 Den Bommel
KU-215 Ooltgensplaat
KU-229 Lage Giessen
KU-230 Ottoland
KU-231 Bleiswijk
KU-251 Zevenhoven
KU-252 Waddinxveen
KU-253 De Lier
KU-254 Noordwijkerhout
KU-257 Katwijk
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KU-258 Noordwijkerhout
KU-259 Rijswijk
KU-260 Zoetermeer
KU-261 Meerkerk
KU-262 Klein Oosterwijk
KU-264 Noordwijkerhout
KU-269 omgeving Leiden
KU-278 Leerbroek
KU-312 Zwijndrecht
KU-313 Naaldwijk
KU-314 Honselersdijk
KU-315 Zwijndrecht
KU-316 Naaldwijk
KU-328 Maasdijk
KU-329 Schipluiden
KU-330 Schipluiden
KU-331 Rockanje
KU-333 Vlaardinger Ambacht
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7.10 Limburg

Toegang tot binnenplaats van gesloten hoeve te Grathem

De bekendste Limburgse boerderijvorm is zonder enige twijfel de gesloten hoeve,
de grote carrévormige boerderij met alle bedrijfsruimten in gesloten formatie
gerangschikt rondom een binnenplaats die alleen toegankelijk is via een poort. Dit
type wordt vooral bij de grotere bedrijven door geheel Limburg heen aangetroffen
en komt ook voor in de aansluitende gebieden over de grens. Tussen de gesloten
hoeven in het noorden en het zuiden van de provincie zijn echter enkele verschillen
aan te wijzen in constructie, indeling, architectuur en gebruikte bouwmaterialen. Zo
heeft het zuidelijke type een smalle éénbeukige opzet met hoge muren, terwijl bij de
oudere Noordlimburgse voorbeelden ook een driebeukige doorsnede met lagere
zijmuren wordt aangetroffen. Verder vormen de verschillende afdelingen van de
Zuidlimburgse boerderijen naar buiten toe veelal een volledig gesloten gevelfront,
terwijl bij de noordelijke vormen vaak een wat lossere en opener samenhang wordt
aangetroffen, waarbij twee grote, meestal evenwijdig geplaatste bouwdelen worden
verbonden door lagere bijgebouwtjes of zelfs alleen maar door een muur. Naast deze
grote bedrijven kende Limburg vooral in het begin van deze eeuw ook nog veel kleine
boerderijen en keuterijtjes. Ook bij deze kleinere bedrijven kwam de carrévorm voor;
daarnaast vond men hier echter ook andere plattegrondvormen, variërend van een
U-vormige opzet en een L-vorm tot zeer kleine en eenvoudige, langgerekte gebouwen.

Gesloten hoeve te St. Odiliënberg

Tegenwoordig neemt men aan dat de gesloten hoeve als bouwvorm niet bijzonder
oud is (zoals men vroeger wel dacht), maar het eindstadium vertegenwoordigt van
een geleidelijke ontwikkeling. Het volledig gesloten carré werd hier bereikt door
uitbreiding van en aanbouw aan kleinere gebouwen, of door verbinding van in opzet
vrijstaande onderdelen. De bij kleine bedrijven voorkomende eenvoudiger vormen
kunnen vanuit deze visie worden beschouwd als voorfasen of overgangsvormen,
waar de ontwikkeling in de richting van de carrévorm door een gebrek aan middelen
en een geringe ruimtebehoefte was uitgebleven of halverwege was blijven steken.
In de oudere literatuur van voor het begin van Uilkema's onderzoek werd aan al deze
afwijkende vormen echter nog in het geheel geen aandacht besteed. De enige
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Limburgse boerderij die in alle literatuur werd behandeld, was de grote gesloten
hoeve uit het zuiden van de provincie.
Door zijn opvallende verschijningsvorm en voorkomen in een gebied dat eertijds
onder Romeinse bezetting had gelegen, werd de gesloten hoeve in het begin van deze
eeuw door velen geassocieerd met de oude Romeinse villa zoals men die uit
opgravingen en beschrijvingen had leren zien. Deze visie dankte zijn ontstaan voor
een belangrijk deel aan mededelingen door een Romeinse geschiedschrijver,
Ammianus Marcellinus, waaruit kon worden opgemaakt dat de Romeinse
bouwmethoden ook in de noordelijke bezette gebieden waren overgenomen. In diens
beschrijving van de Mainstreek stond namelijk te lezen dat ook de autochtonen daar
hun huizen op Romeinse wijze (‘ritu Romano’) hadden gebouwd. Onder Duitse
historici had deze vermelding al in de tweede helft van de vorige eeuw aanleiding
gegeven tot discussies over de eventuele aanwezigheid van Romeinse elementen in
de huidige landelijke bouwkunst1).
Gallée was de eerste die deze visie in Nederland publiceerde2) en deze bovendien
veel vèrgaander op de huidige bouwvormen betrok. Zo schreef hij bij een afbeelding
van een grote gesloten hoeve uit Houthem: ‘..Het plan dezer hoeve is waarschijnlijk
van romeinschen oorsprong. In de eerste plaats om den vorm,

1) Onder andere sprak de historicus Henning zich over deze kwestie uit. Deze rekende de Duitse
hoftypen tot de Frankische vormen en meende dat de door Ammianus Marcellinus genoemde
Romeinse invloed beperkt zou zijn gebleven tot enkele zuiver bouwtechnische aspecten van
de boerderijbouw. HENNING, Das deutsche Haus (1882), p. 118.
2) GALLÉE, Moeurs et coutumes (1898). Later zou dezelfde visie door Gallée ook worden
gepubliceerd in: Het boerenhuis (1902); Over het boerenhuis (1907) in Het boerenhuis in
Nederland (1907-1908).

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

462
die in menig opzicht met dien der romeinsche villa overeenkomt. De gebouwen toch
zijn alle om de mestvaalt geplaatst, evenals bij de Romeinen om het compluvium. In
de tweede plaats omdat in deze streken een zeer groot aantal overblijfselen van
romeinsche villae gevonden worden, meest door brand verwoest. (...) Ik wil hierbij
de aandacht vestigen op het feit, dat juist binnen den romeinschen grenswal dit
boerenwoning-type algemeen gevonden wordt. Het schijnt dus ook door de Germanen
practisch bevonden te zijn en ook op andere plaatsen, waar de Romeinen het gebracht
hebben, door de bevolking nagevolgd te zijn..’3).
Gallée's theorie, die door verscheidene andere auteurs uit het begin van deze eeuw
werd overgenomen4), sprak door zijn uitzonderlijk sterke beeldende kracht en zijn
verleidelijke idee van historische continuïteit vooral het grote publiek direct zeer
aan. Nog lang nadat deze visie in wetenschappelijke kringen als volstrekt achterhaald
was verlaten, zou de ‘Romeinse villa’ als schijnbaar onuitroeibaar idee keer op keer
weer in populaire publikaties opduiken.

Het verloop van het onderzoek
Limburg was de allereerste provincie die Uilkema bij het begin van zijn landelijk
onderzoek, in juni 1920, bezocht. Dit had vooral te maken met berichten dat met het
onderzoek van dit deel van het land haast zou zijn geboden; de Boerenhuiscommissie
was er door de Limburgse oudheidkundige Goossens op geattendeerd dat de mijnbouw
hier een ernstige bedreiging begon te vormen voor de oude landelijke bouwkunst5).
Dit gebied, dat in de oorspronkelijke planning pas veel later aan de beurt zou komen,
werd daarom met voorrang behandeld.
Uilkema's eerste reis naar het zuiden droeg in alle opzichten het karakter van een
verkenningstocht, zowel ten aanzien van de streek als van de bevolking. Hij wilde
proberen direct al zo veel mogelijk te zien en overal waar hij kwam met
geïnteresseerden in het onderzoek kennis te maken (‘..Zeker zal hier en daar ook
nog wel een belangstellende pastoor zijn, die veel kennis van plaatselijke toestanden
heeft..’6)). Hij had daartoe het plan opgevat om met de trein eerst zo ver mogelijk
zuidwaarts te reizen en vervolgens per fiets over de kleinere wegen weer langzaam
naar het noorden te trekken. Na afloop zou dan een meer gericht werkplan kunnen
worden opgesteld voor een tweede tocht, enkele weken later. Als voorbereiding voor
zijn reizen werd door Uilkema vooral het standaardwerk van Gallée geraadpleegd,
waarin de Limburgse gesloten hoeve dus werd beschreven als afstammend van de
oude Romeinse villa.
Na thuiskomst zond hij Van Blom een verslag van zijn tocht, waaruit bleek dat de
meeste aandacht inderdaad was uitgegaan naar het gesloten-hoevetype: ‘..In Limburg
zag ik heel wat; opgemeten heb ik nog niets. Als verkenningstocht is mijn reis
3) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 74-75.
4) BLINK, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw (1902-1904), dl. I, p. 53; Van
der KLOOT MEIJBURG, Tachtig schetsen van boerenhuizen (1908), p. 3; Dez., Onze oude
boerenhuizen (1912), p. IX; BOUWMEESTER, De ontwikkeling van Nederlands
landschappen (1911), p. 393; SMITS, Boerderijbouw (1917), p. 180; FRANQUINET,
Boerderijtypen in Limburg (1931), p. 9.
5) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1920-1921.
6) Uilkema aan van Blom, d.d. juni 1920.
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uitstekend geslaagd, maar de meeste boeren waren “in het veld”. Ze zitten midden
in de oogst. Een zeer interessant gedeelte met heel oude en eenvoudige huizen vond
ik te Waterval in de nabijheid van Meerssen; reusachtig zijn ze in de buurt van
Sittard, Nuth en Puth. Met behoud van het type zijn vele Limburgsche huizen in de
laatste (halve) eeuw ook reeds gemoderniseerd. Het studiemateriaal is dus uitgebreid.
Tot Venraai heb ik ze gevonden; of ze nog noordelijker voorkomen, zooals U van
een milicie vernam, kan ik nog niet zeggen. Vaag kreeg ik den indruk (van uit den
trein), dat benoorden Venraai het boerenhuis wel beïnvloed is door het Limb. type.
Maar dit is niet meer dan een losse opmerking. Om het oude Limb. type vast te stellen,
zal ik nog heel wat meer moeten zien..’7).

7) Uilkema aan Van Blom, d.d. 28-6-1920.
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Opmeting KU-37 van gesloten hoeve te Ulestraten

Twee maanden later werd hetzelfde gebied nogmaals bekeken en na afloop liet
Uilkema weten dat hij het gevoel had in verschillende streken al enigszins thuis te
raken8). Er was inmiddels ook één opmeting verricht, van een grote gesloten hoeve
uit Ulestraten (KU-37) en het aantal connecties nam gestaag toe. De burgemeester
van Nuth, die zich zeer interesseerde voor de plaatselijke geschiedschrijving, had
Uilkema het gebruik van zijn privé-bibliotheek aangeboden. En ook met Goossens,
door wiens noodkreet het onderzoek hier voorrang had gekregen, had hij nu kennis
gemaakt en van gedachten gewisseld over de mogelijke herkomst van de Limburgse
boerderij.
Deze Goossens (archivaris en bibliothecaris van het gemeentearchief van Maastricht
en later rijksarchivaris van Limburg) was nauw betrokken geweest bij het
archeologisch onderzoek van enkele echte Romeinse villa's in het Nederlands-Duitse
grensgebied en had daarover ook het een en ander gepubliceerd9). Hoewel ook hij de
schijnbare uiterlijke gelijkenis tussen de oude Romeinse villa en de gesloten hoeve
onderschreef, had Goossens toch (wellicht als eerste in ons land) de nodige twijfels
over de door Gallée verkondigde verwantschap10). Een vergelijkbare boerderijvorm
kwam immers ook voor in gebieden waar van een Romeinse occupatie nooit sprake
was geweest, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Zweden. Bovendien hadden hijzelf en andere
archeologen al herhaaldelijk opgemerkt dat de zuivere carrévorm vooral typerend
was voor de villa uit de bloeitijd van de Romeinse overheersing. In later tijd (na ca.
200 A.D.) verschenen er daarentegen juist steeds meer plattegronden met een lossere
structuur11). De jongere villa's vertoonden daardoor een toenemend aantal losse
8) Uilkema aan van Blom, d.d. 24-8-1920.
9) GOOSSENS, Kort verslag van de opgraving eener Romeinsche villa (1912); Dez., Die
römische Villa (1916); Dez., Romeinsche vondsten (1918); Dez., Kleine oudheidkundige
mededeelingen (1918); Dez., Romeinsche oudheden (1919) e.a.
10) Deze twijfels werden door Goossens onder meer geuit tijdens een lezing in 1913, die de
intrigerende titel droeg ‘Het Romeinsche landhuis en de Zuidlimburgsche hoeve’. Het
gepubliceerde verslag van deze bijeenkomst is echter te beknopt om hieruit iets over de
inhoud van deze lezing te kunnen afleiden. Door uitspraken van andere auteurs is Goossens'
standpunt in deze zaak echter toch bekend gebleven. Onder meer: SCHRIJNEN,
Nederlandsche volkskunde (1915), p. 44.
11) HOLWERDA, Het Romeinsche landhuis in Nederland (1907); GOOSSENS, HOLWERDA
en KROM, Opgravingen bij het Ravenbosch (1908); GOOSSENS, Die römische Villa (1916).
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bouwdelen, terwijl bovendien gedurende de gehele Romeinse occupatieperiode naast
de grote villacomplexen ook steeds allerlei eenvoudige inheemse bouwsels werden
aangetroffen. Dit alles maakte een continuïteit van de gesloten bouwvorm vanaf de
Romeinse tijd tot in de 20e eeuw niet erg waarschijnlijk.
Ook van andere zijde was inmiddels twijfel geuit aan de Romeinse herkomst van
de Limburgse gesloten hoeve. De volkskundige Schrijnen schreef in 1915: ‘..Of de
Romeinsche villa hier als model heeft gediend? (...) In weerwil van vele punten van
overeenkomst is het niet onmogelijk dat andere factoren op den bouwtrant der
Zuidlimburgsche hoeven hun invloed hebben doen gelden...’12). Als mogelijke andere
invloeden noemde hij (onder verwijzing naar mondelinge mededelingen door
Goossens) onder meer vrijheids- en veiligheidsoverwegingen en de bouwwijze van
de Lombardische kloosters. Een jaar later zou een andere auteur, Hoens, naast alle
uiterlijke overeenkomsten tussen de Romeinse en Limburgse bouwwijze ook een
belangrijk functioneel verschil noemen: de wijze van gebruik van de binnenplaats.
Bij de oude villa rustica had zich daar zeker geen mestvaalt bevonden zoals dat bij
de gesloten hoeve het geval was. Verder wees hij erop dat in hetzelfde gebied in de
na-Romeinse periode het ‘Frankische hoftype’ was voorgekomen, dat bestond uit
een aantal vrijstaande gebouwen binnen een omheining13).
Al deze onderzoekers beperkten zich echter, met al hun twijfels, tot het voorzichtig
plaatsen van enkele vraagtekens, zonder dat zij zich over deze kwestie werkelijk
durfden uitspreken. Pas in het voorjaar van 1920, vlak voor het begin

12) SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 43-44.
13) HOENS, Romein en Frank in Limburg (1916), p. 164-165.
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van Uilkema's boerderij-onderzoek, zou de volkskundige Van der Ven (vermoedelijk
eveneens op basis van mededelingen van Goossens) luid en duidelijk verkondigen
dat de Romeinse-villa theorie als achterhaald moest worden beschouwd. Van der
Ven wees erop dat de grote gesloten hoeve heel goed trapsgewijs kon zijn ontstaan
uit de daarnaast nog steeds voorkomende, eenvoudige, lemen keuterboerderijtjes,
wanneer toenemende welvaart stimuleerde tot vergroting van het bedrijfsgebouw.
Eventuele uitbreiding van de boerderij werd dan gerealiseerd door haakse aanbouwen
rondom de mestvaalt ‘(..de kern van de Zuidlimburgse boerenwoning..’), die zodoende
beschermd op de binnenplaats kwam te liggen. Hoewel Van der Ven niet geheel
uitsloot dat de ‘..practisch bevonden Romeinse bouwwijze..’ invloed kon hebben
gehad op de Limburgse boerderijbouw, stelde hij toch dat de wording van de grote
gesloten hoeven nog heden ten dage overal kon worden waargenomen ‘..in de
verschillende typen, die overal langs de wegen en in de dorpen de evolutie
demonstreeren van het leemen stroogedekte vakwerkhuiske tot den getorenden
korenburcht der hooge plateaus..’14).
Uilkema, die zeker op de hoogte moet zijn geweest van Van der Vens ideeën15),
stelde zich echter vooralsnog op aan de zijde van Gallée. Aan Van Blom schreef hij
na zijn tweede bezoek aan Limburg: ‘..Dr. Goossens twijfelde toch aan nauwe
verwantschap tusschen het Romeinsche landhuistype en het Limburgsche boerenhuis.
Ik niet, en ik heb daar goede reden voor. Voorlopig denk ik er juist andersom over
dan hij..’16). Verder was hij niet van mening dat het noodzakelijk zou zijn het
onderzoek in Limburg nog datzelfde jaar af te ronden (‘..gesteld dat het kon..’). Dit
deel van het land zou dan ook voorlopig blijven rusten ten gunste van het onderzoek
in andere streken.
Pas in de nazomer van het volgende jaar werd het onderzoek in Limburg voortgezet.
Tussen 9 en 24 september 1921 werden hier maar liefst dertien opmetingen verricht,
waarvan alleen de eerste twee afkomstig waren uit het zuidelijk deel van de provincie,
uit Doenrade en Ubach over Worms. Alle andere documentaties van dat jaar werden
verricht in midden- en noord-Limburg: in de plaatsen Thorn, Linne, Kessel, Tegelen,
Blerick, Baarlo, Reuver en Wanssum. In eerste instantie werd daarbij steeds hetzelfde
type boerderij bestudeerd: het grote carrévormige complex. De eerste vier opgemeten
boerderijen vertoonden alle de volledig gesloten vorm; in alle gevallen ging het
bovendien om grote tot zeer grote bedrijven.

14) Van der VEN, Neerlands volksleven (1920), p. 173-176.
15) In hetzelfde tekstgedeelte ging Van der Ven uitvoerig in op het voorgenomen onderzoek van
Uilkema onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Dit maakt
het uiterst waarschijnlijk dat Uilkema - al was het maar alleen om deze reden - door deze of
gene op de betreffende tekst is geattendeerd. Over het algemeen werd door Van Blom en de
Boerenhuiscommissie goed bijgehouden was er over hun onderzoeksproject werd
gepubliceerd. Daarnaast is uit een brief aan Van Blom van 22-6-1921 bekend dat Uilkema
in ieder geval eenmaal met Van der Ven heeft gecorrespondeerd over het boerderij-onderzoek
in Nederland.
16) Uilkema aan Van Blom, d.d. 24-8-1920.
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Mestvaalt op binnenplaats van Zuidlimburgse gesloten hoeve (plaats onbekend) (Foto: J.H. Gallée)

De twee als eerste opgemeten Zuidlimburgse boerderijen17) lieten een situatie zien
waarbij de binnenplaats grotendeels werd ingenomen door een diepe mestvaalt.
Daaromheen was aan alle zijden een straatje vrijgehouden, waarlangs de verschillende
bouwdelen bereikbaar waren. Een overbouwde poort gaf vanaf de openbare weg
toegang tot het binnenterrein; een tweede, veel kleiner poortje in de tegenoverliggende
zijde van het carré leidde naar de ‘hof’, het erf met de tuin. Rondom de binnenplaats
lagen hier naast elkaar werkruimten, woonhuis, paardestal, varkensstallen, koestal,
oogstschuur met dorsruimte en poort; in één van de complexen (KU-80) was
bovendien een groot schapehok opgenomen. Al deze woon-, werk-, stal- en
bergruimten waren, hoewel aaneengebouwd, inwendig volledig van elkaar gescheiden;
interne verbindingen ontbraken en elk was afzonderlijk toegankelijk vanaf de
binnenplaats. In de buitenzijde van het carré vond men geen deuren; alleen de schuur
was voorzien van inrijdeuren in één van de kopgevels, zodat de oogstwagens
rechtstreeks

Opmeting KU-79 van gesloten hoeve te Doenrade (schaal 1:800)

17) Opmetipgen KU-79 en KU-80.
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Interieur van Zuidlimburgse vlakke stal (Foto: NOM, Arnhem)

de deel op konden rijden. Door de aanwezigheid van de mestvaalt kon men op de
binnenplaats niet met de wagens manoeuvreren. Beide oogstschuren hadden een
indeling in lengterichting, met een brede dorsdeel cq. inrijruimte langs de tasvakken.
Deze werden tot aan de nok volgezet met graan; de overige akkerbouwprodukten
werden geborgen op de zolder boven de deel. De koestal had een zeer kenmerkende
indeling, die sterk afweek van de stalvormen in de rest van het land; het vee stond
hier met de koppen naar de muur gekeerd, waar het gevoerd werd uit een verhoogde
voergoot. Van een grup was geen sprake, in de vlakke stalvloer bevond zich alleen
een ondiep giergootje. Afgezien van de graanschuur, die door een rij tussenstijlen
werd onderverdeeld in twee helften, hadden alle gebouwen een éénbeukige opzet
met hoge muren; van lage zijgevels was nergens sprake.
De beide direct hierna door Uilkema opgemeten gesloten hoeven uit midden- en
noord-Limburg18) weken niet zozeer voor wat betreft de grote lijnen als wel op details
van de hiervoor beschreven Zuidlimburgse voorbeelden af. Onder meer de
maatverhoudingen van de afzonderlijke bouwdelen en het gebruik

Opmeting KU-83 van gesloten hoeve met potstal te Linne (schaal 1:800)

van de binnenplaats vertoonden een ander beeld. De verdiepte mestvaalt ontbrak; in
één geval vond men op de volledig vlakke binnenplaats alleen een kleinere mesthoop
- in het andere geval bleef de binnenplaats volledig vrij van mest en bewaarde men
deze in een overdekte ruimte naast de stal. De gebouwen zelf waren wat breder en
minder hoog dan bij de zuidelijker voorbeelden. Het aantal bouwdelen met een eigen
toegangsdeur aan de buitenzijde van het complex was groter, terwijl ook sprake was
van interne verbindingen tussen de verschillende onderdelen. Bij één van de
opgemeten boerderijen (KU-83) vertoonde de stal bovendien een geheel andere vorm
en indeling dan bij de zuidelijke hoeven; de koeien stonden hier, in plaats van op
een vlakke stalvloer, in een zeer grote en diepe potstal. Bij het andere voorbeeld, een
18) Opmetingen KU-81 en KU-83.
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boerderij uit Thorn (KU-81), vond men een gemoderniseerde versie van de
Zuidlimburgse stal, met vlakke stalvloer met giergoot en verhoogde kribben,
waarlangs echter ruimte was vrijgehouden voor een voergang. Deze laatste boerderij
was overigens een zeer groot en rationeel ontworpen complex, dat door Uilkema
later, in zijn uitgewerkte tekst over de Limburgse ontwikkeling, zou worden
gepresenteerd als ‘voorbeeldboerderij’. Aan de hand van deze ‘..hoogste
ontwikkelingstrap van het villa-type..’ zou hij het principe en functioneren van de
grote Limburgse gesloten hoeve in het algemeen toelichten.
Na deze opmetingen werd het terrein van onderzoek opnieuw verplaatst naar een
noordelijker gebied, waar naast twee volledig gesloten hoeven19) ditmaal ook
boerderijen met andere plattegrondvormen werden onderzocht. Zo werden hier twee
U-vormige complexen20) opgemeten, één L-vormige boerderij21), en drie boerderijen
met enkelvoudige grondvorm22). Opvallend was, dat de diverse bouwdelen steeds
lager en breder leken te worden naarmate men noordelijker kwam; naast een één- en
tweebeukige opzet vond men hier ook vrij lage driebeukige gebouwen. Woning en
koestal stonden overal rechtstreeks met elkaar in verbinding en de koestal had
algemeen de vorm van een diepe potstal, die zich over vrijwel de volle breedte van
het gebouw uitstrekte. De mest werd in de stal zelf bewaard; van een mestvaalt op
de binnenplaats was nergens meer sprake. De beide in dit gebied onderzochte volledig
gesloten hoeven bestonden ieder uit twee forse bouwdelen (respectievelijk de
graanschuur met zijlangsdeel en het woonhuis met de koestal), verbonden door enkele
veel kleinere, smalle bijgebouwtjes of een muur. Bij de beide U-vormige complexen
waren de evenwijdig geplaatste hoofdgebouwen van woonstalhuis en schuur slechts
aan één kant verbonden (in één geval door een muur, in het tweede door een serie
varkenshokken); de vierde zijde van de binnenplaats bleef open.

Gesloten hoeve té Wanssum

19)
20)
21)
22)

Opmetingen KU-82 en KU-89.
Opmetingen KU-85 en KU-84.
Opmeting KU-86.
Opmetingen KU-87, KU-90 en KU-91.
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De beide schuren hadden een driebeukige opzet met een volledige gebintconstructie;
bij één van de boerderijen vond men in de schuur geen langsdeel maar een dwarsdeel.
Bij de L-vormige boerderij waren woonstalhuis en schuur haaks op elkaar geplaatst
en verbonden door lagere stal- en werkruimten; van een besloten binnenplaats kon
men hier feitelijk niet meer spreken.

Opmeting KU-86 van L-vormige hoeve te Baarlo (schaal 1:800)

Tenslotte waren, als gezegd, door Uilkema ook nog drie boerderijen opgemeten
die een enkelvoudige hoofdopzet vertoonden; deze hadden lage zijgevels, een
driebeukige doorsnede met ankerbalkgebinten en een diepe potstal. Bij twee
voorbeelden (KU-87 en KU-90) waren ook de dorsvloer en de tasruimte in het
hoofdgebouw opgenomen. Deze boerderijen telden van voor- tot achtergevel de
volgende ruimten, die alle met elkaar in verbinding stonden: woonruimte, koestal,
dwarsgelegen dorsvloer en tasruimte. In één geval (KU-90) was aan de achterzijde
ook nog een halfopen wagenberging aangebouwd. Zowel stal- als deeldeuren
bevonden zich hier in de lange gevel; de woonhuisdeur vond men echter in de
kopgevel van het gebouw. Het derde voorbeeld (KU-91) betrof tenslotte een
hoofdgebouw met alleen woning en koestal; dorsvloer en tasruimte waren
ondergebracht in een vrijstaande schuur. De staldeuren bevonden zich in de
achtergevel van de boerderij; de schuur had een dwarsdeel en deeldeuren in de lange
gevel.

Opmeting KU-90 van oude boerderij te Blerick met enkelvoudige plattegrond (schaal 1:400)
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Het onderzoek van al deze uiteenlopende gebouwen bleek Uilkema heel wat stof
tot nadenken te hebben gegeven. Na terugkeer in Leeuwarden schreef hij aan Van
Blom: ‘..Limburg en Noord-Brabant heeft me zeer lang opgehouden. Alles blijkt hoe
langer hoe meer gecompliceerd. Maar interessanter wordt het meteen. Ik durf te
zeggen dat ik opschiet...’23). Het bezoek aan Limburg werd nu eerst gevolgd door een
reis naar andere delen van het land, ‘..noodzakelijk, om de Limburgsche indrukken
te laten bezinken..’24).
Wat de keuze en vooral de volgorde van de opmeetobjecten (van volledig gesloten
complex via half-open naar enkelvoudige vorm) al zou kunnen doen vermoeden,
namelijk dat ook Uilkema inmiddels de Romeinse-villatheorie was gaan wantrouwen,
werd bevestigd door het werkverslag dat de Boerenhuiscommissie in juni 1922 van
hem ontving. Daarin stond te lezen: ‘..Vooral het probleem van het Zuid-Limburgsche
boerenhuis hield mij bezig, tot vele waarnemingen mij de overtuiging brachten, dat
dit huistype zeer goed onafhankelijk van invloeden van buiten, ter plaatse kan zijn
ontstaan. In ieder geval demonstreert zich in Limburg in voldoende duidelijkheid de
wording daarvan. Dit sluit echter niet de mogelijkheid buiten, dat elementen van
vreemde oorsprong in het Limburgsche huis aanwezig zijn. Daarom blijf ik van
meening dat een vergelijkende studie van overeenkomstige huistypen in België,
Duitschland, Frankrijk en

23) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1921.
24) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1921.
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de Povlakte, van belang is..’. Die eventuele vreemde invloeden zouden dan vooral
tot uiting komen in de Limburgse schuur, ‘..die aanmerkelijke punten van verschil
vertoont met die van al de overige Nederlandsche schuren..’25).
Tijdens de lezing die Uilkema in het voorjaar van 1923 hield voor de leden van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, sprak hij zich voor het eerst wat
stelliger uit over zijn ideeën omtrent de ontwikkeling van de Limburgse boerderij.
Hij betoogde daarbij dat Gallée's visie (de Romeinse oorsprong van de gesloten
hoeve) door nader onderzoek niet kon worden bevestigd. Ondanks het uiterlijke
verschil in bouwstijl zou hijzelf in de Limburgse hoeve steeds elementen hebben
teruggevonden van het oude Brabantse huis. Het hoofdkenmerk daarvan was het
gescheiden zijn van graanschuur en veestal. Bij zijn recente onderzoek zou hij allerlei
overgangsvormen hebben gevonden tussen dit type en de carrévormige gesloten
hoeve. Het in het jaarboek van de Maatschappij gepubliceerde verslag van de lezing
luidde als volgt:
‘..Den 2den Februari vertelde ons de Heer K. Uilkema met behulp van talrijke
lichtbeelden “Een en ander over het Boerenhuis in Nederland”. 't Is bekend, aldus
spreker, dat Prof. Gallée in zijn werk: “Het boerenhuis in Nederland en zijn
bewoners” de meening verkondigt, dat de Zuidlimburgsche hoeve van Romeinschen
oorsprong is. Een studie van dit huis leert echter, dat in het Zuidlimburgsche huis
de elementen van het oude huis van Midden- en Oost-Brabant zijn terug te vinden.
Van dit oude Brabantsche huistype vindt men o.a. een vertegenwoordiger te Gemert26).
Deze hoeve bestaat uit de woning met den daaraan verbonden veestal, benevens een
vrijstaande schuur. (...) Een dergelijk huis bevindt zich te Bokend, in de buurt van
Blerik27). (...) Nu zijn, ondanks uiterlijk verschil in bouwtrant, in de Zuidlimburgsche
hoeve steeds de deelen van het Brabantsche huis te onderkennen. Bovendien vindt
men allerlei overgangsvormen. In de tot volkomen ontwikkeling gekomen
Zuidlimburgsche hoeve zijn ook de paardenen varkensstallen afzonderlijke afdeelingen
geworden, als gevolg van de voortschrijdende evolutie in het bedrijfsgebouw.
Trouwens ook elders ziet men langzamerhand paarden en vooral varkens uit den
rundveestal verdwijnen. Bedoelde overgangsvormen kan men vinden te Baarloo in
den “Boekenderhof”, te KesselEyck in de hoeve “de Krekel”, te Reuver in den
“Camperhof”, te Tegelen in den “Bakenbosch”28). Al deze hoeven liggen in het
grensgebied van het zoogenaamde Romeinsche villa-type. Maar ook de hoeven binnen
het terrein van dit type vertoonen met volkomen duidelijkheid de elementen en het
bouwprincipe van den stamvorm. Zoo bijv. “het Nieuwe Huis” te Doenrade29), waar
de veestal geen potstal meer is en de mest gedeponeerd wordt in den mestput op de
binnenplaats, die door het gebouwencomplex afgesloten wordt, maar waar de aan
de graanschuur verbonden veestal, toch door een tot de nok opgetrokken muur van
de eerste gescheiden blijft. Het bouwprincipe van het oude Brabantsche huis, - het
gescheiden zijn van graanschuur en veestal, dat ook in het nieuwe Brabantsche huis,
het langgeveltype van Gallée, tot uiting komt, - is alzoo in de typische hoeve te
25)
26)
27)
28)
29)

UILKEMA, Verslag der Commissie, 1921-1922.
Opmeting KU-110.
Opmeting KU-91.
Respectievelijk opmetingen KU-86, KU-85, KU-88 en KU-82.
Opmeting KU-79.
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Doenrade aanwezig. Op grond van waarnemingen in Zuid-Limburg, Noord-Brabant
en het grensgebied tusschen deze streken, kan men niet ontkomen aan de conclusie,
dat zich in dit grensgebied heden dezelfde evolutie afspeelt, die in meer of minder
ver achter ons liggende tijden in het vruchtbare lössgebied heeft gevoerd tot het
Romeinsche villa-type van Gallée. Naar de mening van spreker is zelfs dit type ook
daar betrekkelijk jong..’.
In een brief aan Van Blom zou Uilkema zich over deze kwestie echter heel wat
minder diplomatiek uitspreken, waar hij zich boos maakte over het verschijnen van
allerlei populaire artikelen over oudheidkundige onderwerpen, terwijl voor de uitgave
van zijn eigen werk geen middelen beschikbaar waren: ‘..En altijd weer lange
artikelen over deze onbenulligheden. En altijd weer de
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dwaasheid, dat het Romeinsche huis aan de Limb. boerderij het aanzijn heeft gegeven;
een bewering, die nergens door bewezen wordt, en wèl door 't geen men heden ten
dage ziet (...) alleronwaarschijnlijkst wordt gemaakt!..’30). Zijn veranderde ideeën
ten spijt bleef hij voor de gesloten hoeve nog wel de vertrouwde term ‘villa’
gebruiken, echter zonder daarbij aan Romeinse invloeden te denken. In zijn
uiteindelijke tekst, die werd opgenomen in de stenciluitgave, zou hij hierover
opmerken: ‘..Langzamerhand heeft de naam “villa” zich ingeburgerd. In deze
beschrijving zal hij worden gebruikt en toegepast op elk huistype, waarbij de
afdeelingen in min of meer gesloten groepeering een onoverdekte binnenplaats
omringen..’.
Ook de in het werkverslag al aangeroerde kwestie van de herkomst van de Limburgse
schuurtypen was door Uilkema in zijn lezing aan de orde gesteld, waarbij hij echter
benadrukte dat de oplossing hier nog niet gevonden was:
‘..Echter is de inrichting van de Zuidlimburgsche graanschuur afwijkend van die
der schuren van het oude Brabantsche huis. De schuur van een boerderij te Linne31),
bijv., die, behalve den nog ontbrekenden mestput op de binnenplaats, thans het
villa-type vertoont en welke schuur te voren volkomen los van de andere gebouwen
stond, vertoont reeds een constructie, die moeilijk kan zijn afgeleid van eenige andere
inheemsche schuurconstructie. Het eigenlijke gebint is nl. niet aanwezig. Deze
afwijkende constructie doet bijzondere invloeden vermoeden. Maar welke?..’. De
opmeting van deze schuur staat behalve als onderdeel van het betreffende
boerderijcomplex ook nog eens op een afzonderlijk tekeningblad (KU-83A)
uitgewerkt. De doorsnede toont een kapconstructie met twee gestapelde dekbalkjukken
met gekromde jukbenen; de onderste jukbalk werd ondersteund door een geschoorde
middenstijl, op de bovenste stond een nokstijltje. De balken waren opgelegd in de
stenen muren en in het midden ondersteund door gemetselde kolommen. Boven dit
middensteunpunt was een duidelijk zichtbare las aangegeven in de balk. De schuur
had een indeling met zijlangsdeel, met een doorgaande deel die door een laag muurtje
was gescheiden van de tasvakken. Boven deze inrij bevond zich een slietenzoldering,
die eveneens als tasruimte diende. Uit de plattegrond blijkt verder dat een gedeelte
van de schuur een afwijkende constructie moet hebben gehad, wat vermoedelijk te
maken had met de aanwezigheid van verschillende bouwfasen. In de stenciltekst,
waarin deze schuur uitvoerig aan de orde komt, wordt nader ingegaan op de
bouwgeschiedenis van dit object.

30) Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-6-1923.
31) Opmeting KU-83.
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Opmeting KU-83A van zijlangsdeelschuur bij gesloten hoeve te Linne (schaal 1:400)

Gedurende het gehele jaar 1923 zou het vraagstuk van de herkomst van het
Limburgse schuurtype een voorname rol blijven spelen in Uilkema's onderzoek in
de zuidelijke streken. In het werkverslag over dat jaar schreef hij hierover: ‘..Toen
een groot aantal waarnemingen in Limburg mij reeds in 1921 het vermoeden hadden
gebracht, dat het Limburgsche huis een evolutie-product is, was een direct gevolg
daarvan het zoeken van den eventueelen naasten stamvorm. Na het vinden van het
oude Brabantsche huis, dat naar alle waarschijnlijkheid dezen stamvorm
vertegenwoordigde, deed ik in 1923 pogingen, om het ontstaan van de
Zuidlimburgsche graanschuur te verklaren. Indien de Brabantsche schuur inderdaad
de stamvorm was van de eerstgenoemde, dan moest een tusschenvorm bestaan, die
de groote verschillen tussen beide overbrugt. Deze overweging leidde tot een nieuwe
ontdekking. In de kop van deze zomer vond ik in de westelijke helft van
zand-Noordbrabant een graanschuur met een zeer eigen karakter; haar plan is dat
van de Zuidlimburgsche: de inrij voor de wagens loopt langs de vakken. Ook het
bijzondere gebint der schuur van het villa type volgt logisch uit dat van de nieuw
ontdekte Brabantsche schuur..’.
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Vlaamse schuur, onderdeel van boerderijcomplex KU-225 te Gilze (N.-Br.) (schaal 1:400)

In de nazomer van 1923 waren door Uilkema in Brabant echter verschillende
schuurvormen met zijlangsdeel opgemeten. Hieronder bevonden zich in de eerste
plaats enkele oude ‘Vlaamse’ schuren waarop de vermelding mogelijk zou kunnen
slaan. In één geval (bij een boerderij uit Gilze, KU-225) werd naast de gebruikelijke
vorm die slechts aan één zijde inrijdeuren heeft, ook een va-
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Schuur te Fijnaard, N.-Br., KU-214 (schaal 1:400)

riant op dit type gevonden, met deeldeuren aan beide uiteinden. Daarnaast werd in
het Westbrabantse Fijnaart een zeer grote, vrijstaande landbouwschuur opgemeten
(KU-214), waarvan de middenbeuk door een serie tussenstijlen was onderverdeeld
in enerzijds tasruimte en anderzijds inrij of deel. Wanneer men in gedachten de beide
zijbeuken laat vervallen, dan doet de hoofdopzet van deze schuur inderdaad sterk
denken aan het in Linne opgemeten exemplaar. De kapconstructie bestond in Fijnaart
echter alleen uit een eenvoudig dekbalkjuk met schaarspant; van nokstijlen was geen
sprake. Een verbouwingsplan voor een vergelijkbare schuur werd door Uilkema ook
verkregen in Halsteren (KU-217), waar de oude dwarsdeel op het punt stond te
worden vervangen door een zijlangsdeel. Op welk van deze schuren hier precies door
Uilkema werd gedoeld, is echter niet bekend.
Ook voor de theorieën over de verwantschap tussen de Brabantse en de Limburgse
boerderij als geheel leverde het in de zomer van 1923 in Noord-Brabant verrichte
onderzoek aanvullend materiaal. Uilkema zocht hier vooral naar nòg overtuigender
overgangsvormen dan hij in Noord-Limburg al was tegengekomen. Eén van de
vondsten die hij triomfantelijk meldde aan Van Blom, betrof een ontwerptekening
van een in oorsprong enkelvoudige boerderij uit Gilze (KU-227), die kort tevoren
in één drastische verbouwing was veranderd in een carré-vorm: ‘..Zoo kan ik U nu
mededeelen dat het Limburgsche huis uit het Brabantsche is ontstaan. Dit is geen
hypothese meer! Ik heb nu een teekening van een huis dat door ombouw in één jaar
tijds van een zuiver-Brabantsch type een zuiver Romeinsch villa-type, d.w.z. een
Limburgsche boerderij is geworden. Het staat in Brabant te Gilsen (U gevoelt, dat
ik voor bevestiging der hypothese moest zoeken in het terrein van het tegenwoordige
Brabantsche huis)..’32).
In een briefwisseling over dit bouwplan was door de bewoner bovendien nog eens
bevestigd dat hier bij de keuze van de carré-vorm louter bedrijfstechnische argumenten
hadden meegespeeld: ‘..Nooit heeft mij het Limburgsche type voor den geest gestaan,
doch is mijn plan ontwikkeld uit de overweging van wat ik noodig had, dus een
gebouw ingericht naar de behoefte van het bedrijf..’33). En dit kwam precies overeen
met Uilkema's eigen idee dat ook de Limburgse gesloten hoeve niets te maken had
met de Romeinse bouwtraditie maar uitsluitend was ontstaan uit praktische
overwegingen, bij vergroting van het bedrijf. De conclusie, die hij in het werkverslag
over 1923 publiceerde, luidde: ‘..Ik ben thans meer dan te voren geneigd tot de
meening, dat de Zuidlimburgsche hoeve een vroegtijdig tot ontwikkeling gekomen,
zeer na aan het Brabantsche huis verwant evolutieproduct is..’.
32) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
33) G.J. van Poppel aan Uilkema, d.d. 18-10-1923.
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Hierna werd het een aantal jaren stil rond de provincie Limburg en de gesloten
hoeve. De sleutel tot de boerderij-ontwikkeling leek hier te zijn gevonden en andere
gebieden eisten de aandacht op.
In de zomer van 1927 kreeg het Limburgse onderzoek echter onverwachts een nieuwe
impuls door het landelijk archiefonderzoek, waarbij ook het Maastrichtse Rijksarchief
werd aangedaan. De hoeveelheid daar aanwezige landmeterskaarten viel Uilkema
in vergelijking tot andere delen van het land in eerste instantie wat tegen, maar over
de inhoud ervan kon hij, naar al spoedig bleek, meer dan tevreden zijn. De oude
kaarten vertoonden namelijk een veelheld aan boerderijvormen in allerlei stadia van
ontwikkeling in de richting van de gesloten hoeve en bevestigden daarmee volkomen
zijn theorieën over de geleidelijke groei van dit type. De vondst van enkele zeer
gedetailleerde 18e-eeuwse afbeeldingen bracht hem bovendien op het lumineuze
idee dat de boerderijevolutie ook in omgekeerde richting kon worden gevolgd. Indien
zijn theorie over de historische ontwikkelingsgang werkelijk klopte, dan konden
hiermee immers niet alleen de huidige vormen worden verklaard, maar moest men
ook kunnen voorspellen welke veranderingen de boerderijen op de landmeterskaarten
in de daaropvolgende anderhalve eeuw zouden hebben doorgemaakt. Ver-
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volgens kon men dan, vooropgesteld dat de betreffende gebouwen nog steeds
bestonden, ter plaatse gaan kijken of dit ook werkelijk zo was gegaan. Een dergelijke
controle achteraf zou niet alleen de eerder opgestelde theorie definitief bewijzen,
maar ook onvergelijkelijk illustratiemateriaal opleveren voor de geplande uitgave.
Dit alles was een verleidelijke gedachte en zo kwam het dat Uilkema met het oude
kaartmateriaal als reisgids in juli 1927 opnieuw naar Limburg trok: ‘..De kaart van
1776 van de “Seigneurie de Clooster-Rode” is juist oud genoeg, om aan de hoeven,
die destijds nog niet het gesloten villa-type hadden aangenomen, gelegenheid te
geven, dit te doen. Enfin, we zullen zien. Ik zal ze alle nagaan. Een contrôle op de
conclusie uit de waargenomen feiten getrokken! De kaart uit het grensgebied van
het zuivere villa-type, nl. de kaart uit 1727 omtrent de situatie van groot en klein
Paerdelaer (thans Groot en Klein Paarlo) is zoo mogelijk nog mooier, omdat deze
bij elkaar al de evolutie-stadia geeft tot den hoefijzervorm..’34).

‘Caerte Figurative van de situatie van Groot en Klein Paerdelaer’, 1727

Ook bij dit bezoek werd weer het een en ander opgemeten, om te beginnen opnieuw
in midden-Limburg, waar in St. Odiliënberg twee boerderijen werden gedocumenteerd
die beide voorkwamen op de oudste genoemde landmeterskaart35). Op de tekening
stonden deze respectievelijk afgebeeld als een groep van drie vrijstaande gebouwen
(KK) en als een L-vorm met losse schuur (GG). Beide complexen bleken zich tot
volle tevredenheid en geheel volgens verwachting te hebben ontwikkeld tot gesloten
carré, al waren in de bestaande boerderijen de getekende bouwdelen niet meer altijd
aan te wijzen.

34) Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1927.
35) Caerte Figurative van de situatie van Groot en Klein Paerdelaer, 1727, getekend door G.
Coolen (Rijksarchief Limburg, 238). De hier gemaakte opmetingen waren respectievelijk
KU-308 en KU-309.
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Opmeting KU-309 van gesloten hoeve te St. Odiliënberg (schaal 1:800), complex GG op
landmeterskaart 1776

Vervolgens werd, eveneens in verband met het archiefmateriaal, een bezoek
gebracht aan een aantal grote kasteelhoeven in het zuiden van de provincie. Deze
reis voerde Uilkema voor het eerst sinds het begin van zijn onderzoek weer naar het
hart van zuid-Limburg36). De vondsten die hij daar zou doen, zouden van groot belang
blijken voor zijn uiteindelijke theorieën over de ontwikkeling van de Limburgse
boerderijtypen.
Zo ontdekte hij in de eerste plaats door bestudering van de zeer oude bedrijfsgebouwen

Detail van de ‘Caerte Figurative van de situatie van Groot en Klein Paerdelaer’, 1727 (R.A. Limburg,
238)

van kasteel Hoensbroek (KU-310) en het wat recentere ‘Nieuw-Ehrenstein’ (KU-324),
dat de oude Limburgse schuur oorspronkelijk geen zijlangsdeel maar een dwarsdeel
moest hebben gehad. De schuren van beide boer-

36) De eerdere tocht naar het zuiden ten behoeve van het bezoek aan het Maastrichtse Rijksarchief
wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat deze reis per trein werd afgelegd, waarbij van
de gebouwen zelf uiteraard maar weinig werd gezien.
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Kasteelboerderij Hoensbroek (KU-310)

derijen hadden een indeling met verscheidene dwarsdelen, afgewisseld met tasvakken
over de volle breedte van het gebouw. Uilkema redeneerde nu als volgt: bij deze
buitengewoon grote en welvarende boerderijen was ten tijde van de bouw zowel geld
als ruimte in overvloed beschikbaar geweest. Men mocht dus aannemen dat hier bij
de opzet van de bedrijfsgebouwen was gekozen voor de beste oplossing die op dat
moment beschikbaar was. Toch had men hier dwarsdeelschuren gebouwd, die voor
een groot bedrijf beduidend minder praktisch waren dat die met zijlangsdeel, waarbij
alle tasvakken vanaf dezelfde werkvloer konden worden bereikt. Dit kon alleen maar
betekenen dat het zijlangsdeelprincipe ten tijde van de bouw van deze boerderijen
nog niet bekend was. De zijlangsdeelschuur vormde dus een latere ontwikkeling en
dit wierp een heel nieuw licht op een tot dat moment nooit geheel doorgrond aspect
van de Limburgse boerderij-geschiedenis.

Foto en plattegrond van dwarsdeelschuur van boerderij Nieuw-Ehrenstein te Kerkrade (KU-324)

De vraag was nu of de zijlangsdeel zich hier had ontwikkeld of dat men met een
van elders afkomstige vorm te maken had. Om deze vraag te beantwoorden, ging
Uilkema gericht op zoek naar overgangsvormen tussen de dwarsdeelen
zijlangsdeelschuur. In dit kader werd onder meer boerderij ‘Het Hemke’ in St.
Odiliënberg (KU-322) opgemeten, waar, naar hij stelde ‘..de schuur een demonstratie
levert van de wijze, waarop de oude Limburgsche schuur met den dwars-den overgaat
in de moderne Limburgsche schuur met den “den” (dorschvloer) langs de vakken.
De oude kasteelhoeven hadden nl. den “den” in de breedterichting der schuur..’37).

37) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 16-9-1927.
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Binnenplaats van boerderij Het Hemke te St. Odiliënberg (KU-322), met het door pilaren ondersteunde
afdak aan de schuur

In de correspondentie met Van Blom schetste Uilkema hoe hij zich hier de
verandering van dwars- naar zijlangsdeel in de praktijk indacht. De zijlangsdeel
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zou kunnen zijn ontstaan uit een soort aangebouwde galerij: ‘..een afdak op pilaren
langs de schuren geplaatst. Dit afdak is later dichtgemaakt, de dwarsden verdween
en kan vol graan worden gezet, zoo als de andere vakken, terwijl langs de vakken
een nieuwe gemeenschappelijke den was gevormd..’38). Op de lijntekening gaf hij
door middel van een drietal doorsneden aan hoe hij zich de ontwikkelingsstadia van
de schuur van deze boerderij precies voorstelde.

Historische ontwikkeling van de schuur van boerderij Het Hemke te St. Odiliënberg (KU-322) in drie
fasen (schaal 1:400)

In de daaropvolgende periode werd dit speciale onderdeel - de situering van de
deel - door hem ook bij een groot aantal andere boerderijen bestudeerd, zowel door
middel van nieuwe observaties als door uitwerking van het eerder verzamelde
materiaal. In de uiteindelijke tekst over de provincie Limburg zou Uilkema stellen
dat de ontwikkeling van dwarsdeel tot langsdeel op veel plaatsen nog steeds kon
worden gevolgd: ‘..een waarneembare evolutiegang..’. Als hoofdoorzaak van deze
ontwikkeling noemde hij het universele streven ‘..gemak bij den arbeid te vereenigen
met het meest nuttige gebruik van de ruimte in het gebouw..’. Hij benadrukte dat een
dergelijke ontwikkeling zich niet alleen in Limburg had voorgedaan, maar ook elders
in het land kon worden aangetroffen, zij het dan met een andere constructieve opzet39).
Een tweede, nog veel belangrijker gevolg van de hernieuwde aandacht voor

Kleine Zuidlimburgse boerderij te Amstenrade

Limburg was dat Uilkema tijdens zijn onderzoek van de kasteelhoeven ook in het
zuiden van de provincie eindelijk de eenvoudige boerderijvormen ontdekte waaruit
de carrévorm moest zijn ontstaan. Sinds hij in 1922 tot de conclusie was gekomen
dat de gesloten hoeve was ontstaan uit dezelfde uitgangsvorm als de Brabantse
boerderijen, had het onderzoek hier volledig stil gelegen. Al die jaren had hij het
‘oude Brabantse huistype’ beschouwd als de gemeenschappelijke stamvorm van alle
38) Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-9-1927.
39) De ontwikkeling van dwars- naar zijlangsdeel was door hem onder meer ook op de
Zuidhollandse eilanden en in west-Brabant gesignaleerd.
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Limburgse gesloten hoeven. Het toenmalige onderzoek, waarvan de resultaten door
Uilkema op de hele provincie waren betrokken, had zich in de praktijk echter vrijwel
geheel beperkt tot het midden en noorden van Limburg. Toen hij na zoveel jaren
eindelijk weer in het uiterste zuiden terugkwam, kon hij dan ook geen weerstand
bieden aan de verleiding om ook in dit deel van de provincie nog eenmaal een nieuw
bewijs te zoeken voor zijn oude stelling. Indertijd had hij geprobeerd zijn theorie
over de verwantschap tussen het Brabantse en het Limburgse huis te staven door in
Brabant de carrévorm te vinden (opmeting KU-227). Ditmaal zou hij, als het ware
om de cirkel te sluiten, in zuid-Limburg op zoek gaan naar het langgeveltype: ‘..een
herhaling van vroegere vruchtelooze pogingen, om in Zuidlimburg het langgevelhuis
terug te vinden. Het zou bijna het sterkste bewijs zijn voor de stelling dat het villatype
afstamt van het oude Brabantsche huis, dat ook het langgeveltype heeft
voortgebracht..’40).

Kleine Zuidlimburgse boerderij te Hunnecum

Inderdaad slaagde hij erin om nu ook in het zuiden van de provincie boerderijen
op te sporen die de volledige carrévorm niet hadden bereikt. Sommige daarvan waren
zelfs zeer eenvoudig en hadden een merkwaardige, primitieve bouwwijze, die om
nadere bestudering vroeg. In het notitieboekje dat op deze reis werd bijgehouden,
staan verscheidene aantekeningen en schetsjes die van de speurtocht naar dergelijke
kleine boerderijtjes getuigen: ‘..Leemen huizen:

40) Uilkema aan LEB-Fonds, d.d. 16-9-1927.
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Plattegrondschetsje van eenvoudig, langgerekt Zuidlimburgs boerderijtje te Susteren (notitieboek
Limburg)

Josef Doeven te Doevingenhout kan inlichtingen geven omtrent geheel leemen huizen
met stroodak..’; ‘..Alle oude huizen, die Zoons (te Schimmert) gekend heeft, toonden
het langgeveltype..’; ‘..Te Susteren staat nog een huis van dezen vorm (oud), volgens
Kritzer..’, etc.
De opmeting van dergelijke eenvoudige vormen zou een waardevolle aanvulling
op het eerder bijeengebrachte documentatiebestand betekenen en Uilkema besloot
dan ook al snel om hier enkele weken later nog eens terug te komen voor een nieuwe
serie tekeningen.
Bij deze gelegenheid werd in drie dagen tijd een vijftal boerderijen gedocumenteerd.

Ontwikkelingsschema van geleidelijke groei van gesloten hoeve te Koumen (KU-323) in zes fasen

De serie begon met een carrévormig complex uit Koumen (KU-323), waar Uilkema
de mooiste illustratie van zijn theorieën over de geleidelijke totstandkoming van de
gesloten-hoevevorm vond die hij zich maar kon wensen. Met behulp van bouwsporen
en mondelinge informatie door de familie die de boerderij al generaties lang
bewoonde, kon hier de complete ontwikkelingsgang vanaf de 17e eeuw worden
gereconstrueerd. Het hele groeiproces van eenvoudig, langgerekt gebouw via L- en
U-vorm tot volledig carré bleek van stap tot stap te volgen en de opeenvolgende
fasen waren zelfs nog goed herkenbaar gebleven! De hele ontwikkelingsgang in zes
stadia werd door Uilkema uiteindelijk in een afzonderlijk schema vastgelegd41).

41) In de in dit hoofdstuk opgenomen stenciltekst over de provincie Limburg (UILKEMA, Het
ontstaan der huistypen, 1933, p. 1-76) komt deze boerderij uitgebreid aan de orde en ook bij
de bespreking van deze boerderij in deel II worden de verschillende stadia en de daarin
aanwezige elementen nader toegelicht.
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Na de documentatie van deze volledig ontwikkelde gesloten hoeve richtte hij zijn
aandacht echter definitief op de eenvoudigste vormen, die - nu hij daar op lette incidenteel nog overal aanwezig bleken. Na de eerste opmeetdag meldde hij aan Van
Blom, na een bespreking van enige andere zaken: ‘..Het langgeveltype in
Zuid-Limburg boezemt me voorhands meer belang in. Heb het heden ontdekt - te Vilt
bij Valkenburg - in den zuiversten vorm. Ga aanstonds naar Groot-Maasdal bij
Schimmert. Daar moeten ze nog mooier zijn, met trapgevels ervoor, naar ik vernam,
en jaartallen in den gevel. Zoo U ziet, krijg ik tenslotte gelijk..’42). Diezelfde dag had
hij daar in Vilt al twee voorbeelden van dit huistype opgemeten43). Beide boerderijtjes
vertoonden een overeenkomstig beeld: een smal, langgerekt gebouw met zadeldak
en hoge, witgekalkte stenen muren. Alle muuropeningen bevonden zich in één van
de lange gevels; de constructie bestond uit in de zijmuren opgelegde balken. Ook de
plattegrond gaf ondanks de nodige detailverschillen een in grote lijnen identiek beeld
te zien. Beide gebouwen stonden met de kopgevel naar de weg en telden van voortot
achtergevel achtereenvolgens het woongedeelte, een kleine koestal, en een tasruimte
met halfopen dwarsdeel, die werd gebruikt als dorsruimte en wagenberging. Woon-,
stal- en tasruimte waren door doorgaande muren van elkaar gescheiden; van interne
verbindingen was geen sprake. De stal had een vlakke vloer met alleen een giergootje
en het vee stond met de koppen naar de achtermuur, waarlangs een voerkrib was
aangebracht; de mest werd buiten op het erf bewaard. In beide gevallen ging het hier
om minimale bedrijfjes.

Foto en plattegrond (schaal 1:400) van kleine boerderij te Vilt (KU-318)

De volgende dag was uitzonderlijk succesvol. Toen ontdekte Uilkema namelijk
direct na elkaar de twee boerderijtjes die in zijn uiteindelijke tekst zouden figureren
als voorbeelden van respectievelijk de stamvorm en de vroegste ontwikkelingsfase
van de Zuidlimburgse gesloten hoeve. Het eerste was een uiterst

42) Uilkema aan Van Blom, d.d. 26-8-1927.
43) Opmetingen KU-318 en KU-319.
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eenvoudig keuterijtje uit Arensgenhout (KU-320), dat door Uilkema's documentatie
lang na zijn afbraak ook in later onderzoek nog zou figureren als de oudste nog in
werkelijkheid aangetroffen vorm van het laatmiddeleeuwse Zuidlimburgse huistype44).
Dit boerderijtje bestond uit een langwerpige, éénbeukige bouwmassa, die vanaf de
voorgevel plaats bood aan achtereenvolgens een gangetje, een kamer, de woonkeuken
(‘hoes’ genaamd), een zeer kleine koestal en tenslotte een smalle dwarsdeel. Van
een afzonderlijk tasvak waarin de oogst vanaf de grond kon worden opgeslagen,
zoals bij de vorige voorbeelden te vinden was geweest, was hier geen sprake. De
verschillende binnenmuren liepen slechts tot aan de balklaag; de zolderruimte was
één geheel en diende voor oogstberging45). Ook de constructie liet een vroeg
ontwikkelingsstadium zien; het hele boerderijtje was opgebouwd uit ankerbalkgebinten
met vakwerkgevels en een wandvulling van beleemd vlechtwerk. Alleen aan de
achterzijde had men kort voor de opmeting een stenen muur aangebracht om het
bouwvallige gebouw te stutten; deze werd echter door Uilkema op de tekening
weggelaten, evenals het pannendak dat in de plaats was gekomen voor de
oorspronkelijke strodekking.

Ontwikkeling van enkelvoudig, langgerekt gebouw tot L-vormige plattegrond; opmetingen KU-320
te Arensgenhout (links) en KU-321 te Schimmert (rechts) (schaal 1:400)

De andere vondst betrof een kleine L-vormige boerderij uit Schimmert (KU-321),
die een haaks uitgebouwde deel bezat: een eerste stapje in de richting van de
carrévorm! Op de plaats waar zich in Arensgenhout de deel bevond, had men hier
een kleine grondtasruimte aangebracht en de deel was opgeschoven naar de dwarse
uitbouw. Ook deze boerderij bestond in opzet uit een vakwerkconstructie met
vlechtwerkvulling; hier waren echter in de loop der tijd de lemen buitenwanden
grotendeels vervangen door stenen muren. Alleen aan de kant van belendende
bebouwing was de oude constructie nog intact gebleven. De tekening laat hier, net
44) Hetzelfde boerderijtje werd ook door HEKKER in verscheidene publikaties ten tonele gevoerd,
waaronder: De ontwikkeling van het boerenhuis in Limburg (1946), p. 39-40, en De
ontwikkeling (1957), p. 285 (tekening links-bovenaan, zonder plaatsaanduiding). Pas in zijn
latere onderzoek (De dorpen, 1981) zou een ander voorbeeld als oudste worden aangemerkt,
terwijl dezelfde auteur in een nog later artikel volledig afstand nam van dit door Uilkema
als oudste aangemerkte type (HEKKER, De museumboerderij uit Geleen-Krawinkel, 1988,
p. 35-36).
45) Later zou Uilkema door middel van een briefwisseling dit laatste punt - het ontbreken van
een brandgevel - nog eens controleren. Een bewoner van een andere door hem bezochte
hoeve ging daartoe, op zijn verzoek, voor hem kijken in Arensgenhout. (J.L. Hanssen aan
Uilkema, d.d. 23-5-1928).
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als bij het vorige object, een gereconstrueerde versie zien, waarin ook de inmiddels
verwijderde deeldeuren in de uitbouw weer waren aangegeven. Een week later
volgden nog enkele andere opmetin-
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Kleine gesloten hoeve te Tervoorst (KU-326)

gen, die evenzeer een belangrijke rol zouden spelen in de theorievorming rond
zuid-Limburg: een zeer kleine gesloten hoeve met grotendeels lemen wanden uit
Tervoorst (KU-326) en nog een ‘langgeveltype’ uit Hunnecum (KU-325). Beide
zouden bovendien later nog eens opnieuw worden bezocht voor een diepgaander
onderzoek.
Hoewel Uilkema hiermee precies leek te hebben gevonden wat hij had gezocht,
bleven echter de gebruikelijke triomfzangen in de correspondentie ditmaal wonderlijk
genoeg uit. Integendeel: over het Limburgse onderzoek viel ineens een ongewone
stilte. Pas in de loop van het volgende jaar (1928) werd de reden hiervoor duidelijk:
de met zoveel moeite gezochte Zuidlimburgse ‘langgevelhuizen’, die het sterkste
bewijs hadden moeten vormen voor de Brabants-Limburgse verwantschap, bleken
bij nadere kennismaking deze theorie juist te ondergraven! De nieuwe vondsten
weken namelijk op een aantal essentiële punten dermate af van het eerder gevonden
‘oude Brabantse huis’, dat Uilkema zich gedwongen had gezien zijn hele theorie
over de stamvorm van de Limburgse boerderij opnieuw onder de loep te nemen.
Dat hij zich ondanks dit stilzwijgen in de nazomer en winter van 1927 wel degelijk
intensief en met succes met het Limburgse probleem moet hebben bezig gehouden,
blijkt uit een brief aan Van Blom uit het voorjaar van 1928, waarin een aantal
meegezonden Zuidlimburgse plattegronden in verschillende stadia van ontwikkeling
kort werd toegelicht: ‘..De plattegronden zijn: 1. oorspronkelijk Limburgsch huis
Arensgenhout, 2. id. Hunnecum, 3. overgangsvorm Schimmert, 4. villa (kleine)
ontstaan uit 3 Tervoorst. De huizen zijn alle van leem. Wat U hier ziet is eigenlijk
de zaak. Het heeft 2 maanden gekost, nacht en dag bijna om den gang te vinden. (...)
Nu zit het bewijs (en dit was te verwachten) in de laatst ontdekte eerste vormen..’46).
De hier genoemde voorbeelden betroffen de volgende opmetingen: 1. KU-320, met
enkelvoudige, langwerpige hoofdvorm; 2. KU-325A, idem; 3. KU-321, met eerste
aanzet tot L-vorm, en tot slot 4. KU-326, de kleine volledig gesloten hoeve. Hoewel
in dit rijtje de U-vorm nog ontbrak, was de boodschap duidelijk: ook in het zuidelijke
deel van Limburg was de gesloten hoeve het produkt van een geleidelijk groeiproces
en de uitgangsvorm van deze ontwikkeling zou hebben bestaan uit een langgerekt
éénbeukig gebouw zonder aangebouwde tasruimte.
De ontwikkelingsgang in Zuid-Limburg leek hiermee rond. Maar waar bleef in
deze theorie het zo veelbesproken ‘oude Brabantse huis’, dat eerder steeds was
beschouwd als het uitgangstype voor deze ontwikkeling? Ook dit moest nu opnieuw
worden onderzocht. De nazomer van 1928 werd door Uilkema dan ook voornamelijk
in Noord-Brabant doorgebracht. In oktober meldde hij hierover aan Van Blom:
‘..Sedert het echte langgevelhuis door mij in Zuid-Limburg werd gevonden, en de
46) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-3-1928.
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zuivere kenmerken daarvan waren vastgesteld - afwijkende van alles, wat Germaansch
is - moest Brabant opnieuw ter hand genomen. Want de oude vorm in Brabant is
geen langgevelhuis. U weet dat ik dit laatste allang had begrepen. De afgepelde
Limburgsche villa voert tot het langgevelhuis, dat zijn bestaan bewees; het afgepelde
langgevelhuis in Brabant levert heel wat anders op. Het Zuidlimburgsche
langgevelhuis was verder heel wat anders dan het tegenwoordige Brabantsche..’47).
Het onderzoek was op dat moment in volle gang en er begonnen zich juist enkele
lijnen af te tekenen; Uilkema was er echter nog lang niet uit. Het probleem waarvoor
hij zich gesteld zag, was dan ook niet eenvoudig. Op één en dezelfde vraag (de
herkomst van de gesloten hoeve) bleek hij nu tot zijn ontzetting twee verschillende
antwoorden te hebben gevonden, die beide bovendien door middel van
overgangsvormen konden worden bewezen. Welke van deze twee volstrekt
verschillende huisvormen was nu de werkelijke stamvorm van de carrévormige
Limburgse boerderij: het oude driebeukige Brabantse huis of het nieuw ontdekte
éénbeukige type?

47) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

476
Het antwoord op deze vraag zou uiteindelijk luiden dat beide oplossingen correct
waren; ze betroffen alleen ieder een ander deel van Limburg. Tussen de gesloten
hoeven in beide delen van de provincie bestaat namelijk, zoals in het begin van dit
hoofdstuk al even werd aangestipt, ondanks alle gelijkenis in hoofdvorm een aantal
significante verschillen. In het zuiden vindt men een veel geslotener aandoende
carrévorm, vrijwel zonder muuropeningen naar de buitenzijde en met alle toegangen
uitkomend op de binnenplaats, waar zich de mestvaalt bevindt. De verschillende
bouwdelen vertonen hier in doorsnede een smalle, éénbeukige opzet met hoge
zijmuren; er is een vlakke stal met giergoot, waar de koeien met de koppen naar de
muur staan opgesteld; woonen bedrijfsruimten zijn meestal volledig gescheiden. Bij
de veel opener noordelijke variant vindt men daarentegen een driebeukige doorsnede,
laag en breed. Woon- en stalruimten zijn veel minder definitief gescheiden en de stal
is een diepe potstal met een afzonderlijke voerruimte die meestal rechtstreeks met
de woonruimte in verbinding staat.

doorsnede KU-87 van driebeukig Midden- en Noordlimburgs type te Baarlo

doorsnede KU-320 van éénbeukig Zuidlimburgs type te Arensgenhout

Al deze verschillen zijn, naar ook Uilkema inmiddels had ervaren, terug te voeren
op het feit dat ook de oorspronkelijke huistypen in beide delen van de provincie sterk
uiteenliepen: in het midden en noorden was dat het driebeukige middenpotstaltype,
in het zuiden het éénbeukige dwarshuis. De ontwikkeling die de beide boerderijvormen
vanuit dit vroegste stadium hadden doorgemaakt - en dit is het verwarrende - was
echter in essentie identiek. Uitbreiding en hergroepering van de bedrijfsruimten
leidde in beide gevallen tot een situering van de verschillende onderdelen rondom
een binnenplaats. Op basis van twee totaal verschillende uitgangsvormen groeiden
dus zowel in het noorden (beter gezegd: het noorden en midden) als in het zuiden
van Limburg de boerderijen geleidelijk in de richting van het grote carrévormige
complex. De volledig ontwikkelde gesloten hoeven hebben daardoor op het eerste
gezicht inderdaad veel van elkaar weg. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Uilkema,
die bij zijn eerste kennismaking met de provincie vooral had gekeken naar de
verspreiding van het gesloten-hoevetype als zodanig, meende dat hij hier met één en
hetzelfde boerderijgebied te maken had.
Dat hij ook bij zijn daaropvolgende tochten de verschillen tussen beide vormen
niet opmerkte, komt vooral omdat zijn onderzoek zich na de eerste drie documentaties
van volledig gesloten hoeven tot 1927 had beperkt tot het midden en noorden van
de provincie. Dit laatste was een logisch gevolg van de door hem aangehouden
methode om na een eerste globale afbakening van een boerderijgebied de verst
ontwikkelde vormen van het betreffende type te bestuderen in de kern van het gebied
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en de overgangsstadia te zoeken in de periferie48). Doordat hij Limburg beschouwde
als onderdeel van één groot boerderijgebied (de gesloten hoeve kwam niet alleen in
vrijwel de gehele provincie maar ook in de aansluitende buurlanden voor),
bestempelde hij het zuiden hier als kern van het ‘villa’-gebied - en dáár onderzocht
hij dus de volledig ontwikkelde gesloten hoeve. Vervolgens ging hij naar oudere
vormen op zoek in middenen noord-Limburg, dat hij als het Nederlandse deel van
het randgebied van dit type beschouwde, aangezien de carrévorm naar het noorden
toe ophield. Zonder het te beseffen overschreed hij daarmee echter de grens tussen
twee geheel verschillende boerderijgebieden die alleen een identiek soort ontwikkeling
hadden doorgemaakt.
Dat Uilkema er uiteindelijk ook zelf in slaagde zijn ogenschijnlijk tegenstrijdige
theorieën omtrent de ‘stamvorm’ van de Limburgse boerderij met elkaar in
overeenstemming te brengen, staat wel vast. Een kort artikel dat hij in 1929
publiceerde, gaf hiervan de eerste indicatie. Daarin stelde hij namelijk onder meer:
‘..Zoo zou bijvoorbeeld kunnen blijken, dat het Brabantsche langgevelhuis denzelfden
stamvorm bezit als de villa in het noorden en midden van Limburg. Toch is het
onderscheid tusschen beide huisvormen opvallend..’49). Vooral de terloops genoemde
geografische aanduiding is veelzeggend: blijkbaar werd noord- en midden-Limburg
nu tezamen als afzonderlijk boerderijgebied be-

48) Zie hoofdstuk 4.
49) UILKEMA, De methode van onderzoek (1929), p. 10.
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schouwd - en zuid-Limburg was dus iets anders. Ook in zijn uiteindelijke tekst over
de Limburgse boerderijen wordt dit onderscheid nadrukkelijk aangegeven; de
historische ontwikkelingsgang voor het zuiden en noorden van de provincie wordt
in afzonderlijke hoofdstukken beschreven. Over de totstandkoming van de
Noordlimburgse hoeve zou Uilkema daarbij tenslotte onomwonden stellen: ‘..De lijn
dezer ontwikkeling moge in één opzicht herinneren aan de Zuidlimburgsche, haar
uitgangspunt was een ander, dus ook het eindresultaat..’. De geschiedenis en herkomst
van de Limburgse boerderijtypen was hiermee feitelijk voor de eerste maal in grote
lijnen vastgelegd.
Hoewel ook later, in de jaren 1931 en 1932, in Limburg nog enkele aanvullende
opmetingen werden verricht, was het onderzoek hier in wezen in 1929 met de
ontdekking van de twee verschillende uitgangstypen voltooid. De totale in meer dan
tien jaar Limburgs onderzoek bijeengebrachte documentatie bestaat, behalve uit het
grote aantal foto's, uit 29 opmetingen, één situatieschets en één reconstructietekening.
Het materiaal beslaat een zeer breed gebied, zowel vanuit regionaal als vanuit
typologisch oogpunt bezien. In het noorden van Limburg maakte Uilkema in totaal
negen opmetingen (waarvan acht uit de wijde omgeving van Venlo en slechts één
uit een nog noordelijker gebied, bij de Brabantse grens), zeven stuks zijn afkomstig
uit het midden van de provincie en vijftien uit het uiterste zuiden. Van de zuidelijke
typen vertoont één boerderij de oudste enkelvoudige, langgerekte vorm zonder
aangebouwde grondtasruimte50) en drie boerderijen hebben een langgerekte vorm
mèt tasvak51). Bij een van deze laatste voorbeelden kon door aanvullend onderzoek
ook de oudere situatie nog worden gereconstrueerd52). Eén boerderij had door een
haakse aanbouw een L-vorm gekregen53) en zes exemplaren vertonen de volledige
carrévorm54). Bij zes boerderijen waren duidelijke sporen van het doorgemaakte
groeiproces terug te vinden55). De opmetingen uit het midden en noorden van de
provincie laten nog meer ontwikkelingsstadia zien. Twee van deze boerderijen
behoorden tot het eenvoudige woonstalhuistype met rechthoekige plattegrond en
afzonderlijke oogstschuur56). In drie gevallen was bij een min of meer langwerpige
hoofdopzet de oogstberging aan de stalruimte verbonden57). Eén boerderij was in
dwarsrichting uitgebreid, waardoor een L-vorm was ontstaan58); drie plattegronden
tonen een U-vormige opzet59) en in totaal zeven exemplaren hadden de volledige
carrévorm60). Naast grote en welvarende complexen bevat de collectie Limburgse
opmetingen ook een flink aantal kleine bedrijven en keuterijtjes. Voor het huidige
onderzoek is vooral Uilkema's documentatie van deze laatste categorie van groot
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

Opmeting KU-320.
Opmetingen KU-318, KU-319 en KU-325.
Opmeting KU-325.
Opmetingen KU-321.
Opmetingen KU-37, KU-79, KU-80, KU-323, KU-324 en KU-326.
Opmetingen KU-37, KU-318, KU-323, KU-321, KU-325 en KU-326.
Opmetingen KU-91 en KU-341.
Opmetingen KU-87, KU-90 en KU-366.
Opmeting KU-86.
Opmetingen KU-84, KU-85 en KU-88.
Opmetingen KU-81, KU-82, KU-83, KU-89, KU-308, KU-309 en KU-322.
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belang, aangezien juist deze eenvoudige gebouwen door de latere welvaart en
schaalvergroting over het algemeen als eerste zijn verdwenen. In de stenciltekst wordt
aan deze categorie ruime aandacht besteed.

Het door Uilkema verspreide stencil (1933)
Op basis van het verzamelde materiaal werd door Uilkema halverwege 1930 een
begin gemaakt met het op schrift stellen van zijn conclusies over de Limburgse
boerderij-ontwikkeling. Rond de jaarwisseling was de tekst, naar hij aan de
Boerenhuiscommissie liet weten, in grote lijnen rond. Het betreffende

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

478
hoofdstuk werd in 1931 samen met de eerder geschreven tekstgedeelten over de
provincies Noord-Brabant en Noord-Holland door hem zo ver mogelijk persklaar
gemaakt, ten behoeve van de geplande druklegging. Een jaar later besloot hij echter
om al het tot dan toe voltooide materiaal zelf op stencil te zetten, om zodoende zijn
auteursrecht te verzekeren. Dit bracht uiteraard zeer veel werk met zich mee, niet
alleen omdat alle tekst moest worden overgetypt, maar ook omdat in een stenciluitgave
geen originele lijnplattegronden of foto's konden worden opgenomen. Al deze
afbeeldingen werden daarom door Uilkema persoonlijk overgetekend; de
plattegronden werden overgetrokken en voorzien van ingetypte functie-aanduidingen
en de foto's (zowel die van de boerderijen zelf als van de landmeterskaarten) werden
zo nauwkeurig mogelijk omgezet in pentekeningen. In dit gestencilde verhaal, dat
de titel droeg ‘Het ontstaan der huistypen in Nederland, dl. I’, werd het Limburgse
hoofdstuk als openingstekst gebruikt, gevolgd door dat over Noord-Brabant. Een
dergelijke volgorde was ook door hem aan de Boerenhuiscommissie voorgesteld
toen er was gesproken over de mogelijkheid van een officiële uitgave in afleveringen.
Uilkema had toen aan Van Blom laten weten dat hij van plan was zoveel mogelijk
de verwante gebieden na elkaar te bespreken61). Het verhaal over Limburg werd
gesplitst in twee of eigenlijk in drie delen: na een uitgebreide inleiding over de
gesloten hoeve in zijn algemeenheid werden eerst de Zuidlimburgse boerderijen
behandeld en vervolgens die uit het noorden en midden van de provincie. Het lange
inleidende hoofdstuk had vooral ten doel de lezer voldoende in de verschillende
bedrijfstechnische begrippen in te voeren. Aan Van Blom liet Uilkema indertijd al
weten: ‘..Het eerste stuk (over Limburg) is zoodanig geschreven, dat een leek
geleidelijk ingeleid wordt in het verstaan van landbouwkundige termen enz..’62).
De volledige tekst van het door Uilkema in zijn stenciluitgave opgenomen
hoofdstuk63), inclusief de oorspronkelijke voetnoten, luidde als volgt:

Limburg

61) In de oorspronkelijke opzet had dan ook eigenlijk Zuid-Holland op Noord-Brabant moeten
volgen; dit hoofdstuk was echter niet op tijd klaar voor de stenciluitgave en werd daarom
vervangen door de al wel voltooide tekst over Noord-Holland.
62) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-11-1930.
63) Bij de integrale weergave van Uilkema's tekst zijn ook alle oorspronkelijke, door hemzelf
vervaardigde afbeeldingen met de originele bijschriften opgenomen. Alleen de nummering
van de afbeeldingen moest worden herzien, omdat de hier aangehouden volgorde van
bespreking van de provincies anders is dan die in de oorspronkelijke stenciluitgave. Zie ook
de inleiding op hoofdstuk 7, het verloop van het onderzoek in de verschillende delen van het
land.
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Lijst der gebruikte
afkortingen met aanduiding
van haar beteekenis.
Fig. = figuur. Met fig. zijn
aangeduid alle plattegronden
en andere lijnteekeningen. Ze
zijn genummerd 1, 2, 3, 4,
enz.
Afb. = afbeelding. Afb.
worden genoemd alle
illustraties vervaardigd naar
foto's, een enkele maal naar
oude teekeningen of
schilderijen. Ze zijn
verkleind, vergroot of op
ware grootte gehouden en
dragen de nummers 1, 2, 3,
4 enz.
Teek. = teekening. Met teek.
zijn aangeduid alle copieën
van photogrammen van
gedeelten van
landmeterskaarten.
Gewoonlijk zijn ze vergroot.
De toevoeging A.R. achter
het catalogusnummer eener
kaart beteekent, dat deze
voorkomt in de verzameling
van het Algemeen
rijksarchief te 's Gravenhage.
De teekeningen zijn eveneens
genummerd 1, 2, 3, 4 enz.

De moderne groote Limburgsche boerderij.
Het Limburgsche boerenhuis vormt in Nederland een geheel eenige verschijning.
Zijn ongewone bouw, dikwijls als ‘villa’ aangeduid, komt in het vruchtbare lössgebied
algemeen voor, maar wordt verder naar het noorden ter weerszijden der Maas slechts
bij groote hofsteden aangetroffen.
Langzamerhand heeft de naam villa zich ingeburgerd. In deze beschrijving zal hij
worden gebruikt en toegepast op elk huistype, waarbij de afdeelingen in min of meer
gesloten groepeering een onoverdekte binnenplaats omringen.
Bij nadere kennismaking blijkt er een aanmerkelijk verschil te bestaan tusschen
het zuidelijk en het overige deel van Limburg. Het is derhalve noodzakelijk beide
gebieden aan een afzonderlijke beschouwing te onderwerpen. De uitwisseling van
ervaringen bij den boerderijenbouw heeft echter ten gevolge gehad, dat heden ten
dage in verschillende deelen der provincie bij groote hoeven tevens punten van
overeenkomst zijn waar te nemen.
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Een volmaakt voorbeeld der moderne villa levert Zegershof, gelegen in de omgeving
van Thorn. Figuur KU-81 doet haar zien als een van haar vertegenwoordigsters op
den hoogsten ontwikkelingstrap. Ondanks haar reusachtige afmeting van 57 bij 45
meters, is ze volstrekt niet luxueus ingericht; de eigenaar, baron
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Dydevalle te Brugge, stichtte haar als bedrijfsgebouw op een pachthoeve van 53
bunders land, waarvan 23 H.A. bouw- en 30 H.A. grasland zijn. De veestapel bestaat
uit ± 100 heideschapen, 10 stuks melkkoeien, 10 ‘runderen’, 10 ‘hekkalveren’,
benevens 10 paarden64). Trekossen, vroeger veel in Limburg gehouden, vindt men
niet op Zegershof. Slechts bij kleine landbouwers wordt er nog een enkele
aangetroffen.
De hoeve is eigenlijk ‘een plaats van vier paarden’. Ter verduidelijking zij
meegedeeld, dat op goeden grond in deze streek een plaats van één, twee, drie, vier
paarden, resp. ongeveer 10, 20, 30, en 40 of meer bunders groot is. De meerdere
paarden zijn hier bestemd voor fokkerij en handel. Bij den bouw is rekening gehouden
met toekomstige uitbreiding van den veestapel. Dit staat in verband met de zeker te
verwachten kwaliteitsverbetering der landerijen door gebruik van veel krachtvoeder
en hulpmeststoffen. Bij de behandeling der stalinrichting zal daarom zwijgend worden
ondersteld, dat de standplaatsen in den rundveestal volledig zijn bezet.
Alle landbouwkundige ervaringen, in den loop der eeuwen bij dit huistype
opgedaan, zijn hier tot uiting gekomen, hetzij die betreffen de inrichting van stallen
en schuur, hetzij in zake groepeering der samenstellende deelen van het gebouw. Op
geen andere wijze is een indruk te krijgen van de draagkracht van dezen zin, dan
door een nauwlettende vergelijking van den plattegrond met het meer elementaire
plan van villa's in een jonger stadium van ontwikkeling.

Fig. KU-81. Plan van een hoeve te Thorn, ‘Zegershof’. Vlg. afb. 15.

Sleutel bij figuur KU-81.
A: Plattegrond.
64) In Limburg heet een vrouwelijk rund tot den leeftijd van één jaar ‘kalf’ of ‘hekkalf’, van één
tot twee jaar is het een ‘rund’, van twee tot drie jaar ‘vaars’ en vervolgens ‘koe’ of ‘melkkoe’.
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1: ‘poort’, waar boven twee slaapkamers; 2: ‘goeie kamer’; 3: zitkamer; 4, 5, 6:
slaapkamers; 7: melkkamer; 8: gang; 9: keuken; 10: trap naar den provisiekelder
onder 6 en 7; 11: ‘bakoven’ voor het bakken van brood; boven den oven bevindt zich
op den zolder de ‘vleeschkamer’ voor het bewaren van gerookte vleeschwaren; 12:
‘voerplaats’, onderdeel van den koestal; het zoldergedeelte hierboven is de
bewaarplaats van krachtvoeder, als
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koeken en meel; 13: koestal; 14: mestvaalt; 15: aardappelkelder; 16: kafhok 17:
vak, waarin de dorschmachine is geplaatst; 18: plaats der hakselmachine; 19: ‘dèn’;
20: 21-22-23: graanvakken; 24: dorschhuis of ‘manege’; 25: plaats voor het rijtuig;
26: paardenstal; 27: knechtenkamer; 28: schapenstal; 29: varkensstal; 30: plaats
voor het gereedschap in dezen stal; 31: ‘karschop’; 32: ‘waschhok’; 33: regenbak;
34: drinkbak voor de paarden staande op twee steenen voetstukken.
B: Plattegrond der zolderverdieping op 1/5 van de bij A gebruikte schaal.
1: verdieping boven de poort; 2: verdieping boven de woning; 3: ‘hooizolder’; 4:
‘stroozolder’; 5: zolder voor ongedorscht graan; 6: hooizolder; 7: hooizolder; 8:
‘vruchtenzolder’, zaadzolder; 9: schuur. De zolders worden gevuld door luiken in
de muren aan de zijde der binnenplaats; deze luiken zijn op B aangegeven.
C: Doorsnede van het gebouw ter plaatse van Q - Q.
Fig. KU-81 B, de schets der zolderverdieping, geeft in groote lijnen de indeeling van
het gebouw. Zij toont, dat het geheel uit negen afzonderlijke deelen bestaat. Daar
de schuur niet overzolderd is, vinden wij acht verschillende zolders, die alle hun
functie hebben en van elkaar gescheiden zijn door van den grond tot de nok
opgetrokken muren. Deze dragen den naam ‘gevel’. De zolders staan met elkaar in
verbinding door middel van deuren, die slechts ontbreken in de beide schuuren één
der poortgevels; zie fig. KU-81 B. De vertrekken boven de poort staan dus niet met
den zaadzolder in gemeenschap. Het gebouw begint bij de poort en eindigt daar
evenzeer. Deze vormt het sluitstuk van het geheele complex.
Thans volgt een beschrijving der onderscheiden deelen van het huis. Voor de
inrichting van het woninggedeelte kan gevoeglijk worden volstaan met verwijzing
naar het onderschrift van den plattegrond. Het is vanzelfsprekend, dat bij een hoeve
op dezen trap van ontwikkeling, gebouwd in het laatst der 19e eeuw, de indeeling
der woning sterk is beïnvloed door de burgerlijke bouwkunde en de materiëele
middelen van den stichter.

De koestal.
In den koestal is het vee in twee lange rijen opgesteld. Die, welke zich aan de zijde
van de binnenplaats bevindt, toont bij de koestaldeur een onderbreking. De gesloten
rij wordt ingenomen door een twintigtal volwassen koeien, de andere door een even
groot aantal één- en tweejarige dieren. De koeien hebben te zamen de beschikking
over een gelijkvloersch stalbed van 25 meters, zoodat elke standplaats gemiddeld
1.25 M. breed is. Er is dus voldoende ruimte aanwezig om een gemakkelijke ligplaats
te bieden zelfs aan hoogdrachtige dieren. Op de andere rij is - in verband met de
geringere afmeting van het jonge vee - minder ruimte toegemeten. De negen
hekkalveren beschikken ieder over 0.95 M., de elf runderen over 1.20 M. Deze getallen
zijn ook voor het zwaarste vee voldoende te achten. In de omstreken van Hoorn en
Purmerend, waar als bekend is, tot voor kort het krachtigst ontwikkelde rundvee van
Nederland werd aangetroffen, overschrijdt men in modern ingerichte stallen de
genoemde cijfers slechts met enkele centimeters. Voor Friesland geldt dit eveneens.
Het stalbed ligt, met een geringe helling naar achteren, even hoog als de andere
deelen van den vloer. Vóór het bed verheft zich tot ruim een halven meter daar boven,
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een aaneengesloten rij voederbakken, die ieder afzonderlijk den naam ‘voerbak’
dragen. De achterrand van deze draagt een ring, waaraan de halsband der koe is
bevestigd. Naast elken bak is een kleine, steeds gevulde drinkbak aangebracht, zoodat
het vee naar behoefte water kan opnemen. Het geheele samenstel wordt aangeduid
als ‘krib’. Een dergelijke voortreflijke installatie is in Limburg nog ver van algemeen;
dat ze hier aanwezig is, staat in verband met het streven naar een doelmatige,
arbeidsparende en hygiënische inrichting.
Vóór de voederbakken bevindt zich een ‘gang’ - h -, waarlangs het personeel zich
tijdens de voedering beweegt. Achter elk stalbed loopt een ‘zijkgoot’ - a -, 15 cM.
breed en 5 cM. diep. In dit opzicht onderscheidt zich deze veewoning dus wel in
hooge mate van vele andere Nederlandsche rundveestallen, waarin meestal achter
een meer of minder hoog boven den vloer liggende standplaats een breede en diepe
grup (ook groep genoemd) aanwezig is voor het opnemen der vaste en vloeibare
excretiën. Het achterste deel van het bed vervult hier die functie en de zijkgoot heft
slechts de meest ongewenschte gevolgen dezer stalinrichting op. Zij voert nl. de urine
af en heeft daarom een geringe, op het plan
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door pijlen aangeduide helling. De vloeistof verzamelt zich aanvankelijk in een
zinkput - b -, vanwaar ze afstroomt naar den gierkelder - c d e f -, die onder den stal
is gelegen. De inhoud daarvan, ± 100 M.3 waarborgt, dat hij niet op ongelegen tijden
behoeft te worden ontlast, wijl zulk een hoeveelheid gier door 40 volwassen runderen
eerst in een geheel winterhalfjaar wordt geproduceerd65). Uit den kelder vloeit ze af
naar een kleinen put - g - buiten den stalmuur; op geschikte tijden pompt men de
waardevolle meststof in rijdende bakken en sproeit haar vervolgens zoo gelijkmatig
mogelijk over de landerijen.
Het nog niet genoemde deel van den stalvloer, tusschen de zijkgoten, draagt ook
den naam ‘gang’66). Langs deze gang - i - worden de vaste uitwerpsels met het
gebruikte strooisel elken dag uit den stal verwijderd en naar de mestvaalt
overgebracht.
Ten einde vocht en ziektekiemen het doordringen in den bodem te beletten, is de
geheele vloer uit beton67) vervaardigd, evenals de gierkelder. Dit maakt een volledige
desinfectie mogelijk na het voorkomen van een besmettelijke ziekte. Ook de kribben
zijn uit het genoemde materiaal gebouwd.
Reeds werd opgemerkt, dat het deel der krib vóór ieder dier een voer- en een
drinkbak bevat. De laatste ontvangt het water uit een leiding, die is aangebracht in
den voldoend breeden voorrand der krib. Uit de doorsnede blijkt, dat zich in den
voorsten rand een insnijding bevindt: deze holte is het profiel der waterleiding. Om
het invallen van vuil en voederdeelen te voorkomen, is ze van boven afgesloten door
losse planken, die over de geheele lengte doorloopen en een weinig in het materiaal
inzinken. De leiding staat verder in directe, doch onzichtbare verbinding met de
drinkbakken. Alle hoeken der kribben, in-, zoowel als uitspringende (alsmede die
tusschen vloer en muren), zijn rond afgewerkt; alles is snel te reinigen door het
stalpersoneel, dat zich gemakkelijk langs de voldoend breede voergang kan bewegen.
Ten slotte komen in deze waterleiding geen storingen voor, als niet zelden optreden
in vertakte ijzeren buisleidingen bij andere systemen van automatische
drinkwatervoorziening68).
Het toevoerkanaal vangt aan bij den grooten bak k, opgesteld naast en boven den
1.30 M. hoogen muur tusschen voederplaats en stalbed. Uit deze tank voert eveneens
een leiding naar de varkens- en paardenstallen. Zij wordt op haar beurt gevoed door
65) De urineproductie van een volwassen rund bedraagt 2000 tot 2500 liters in een stalperiode
van omstreeks 180 dagen. Veel hangt daarbij af van den aard van het voeder, het doel,
waarvoor het dier gehouden wordt en vooral ook van de staltemperatuur.
66) Langs deze gang, die in de techniek van den stallenbouw ‘mestgang’ wordt genoemd, bewegen
zich ook de melkers. Vóór de koppen der koeien ligt de ‘voergang’ of ‘voedergang’. In stallen,
waar de dieren met de koppen tegen den muur staan, is de gang achter de standplaatsen dus
tevens voedergang. - In dit deel van Limburg wordt driemaal per dag gemolken: in den
winter des morgens te 5 uur, des middags te 12 uur en 's avonds te 6 uur. In den zomer zijn
deze tijden resp. 4, 12 en 8 uur.
67) Beton is een mengsel van grint, grof rivierzand en portland-cement. Deze grondstoffen
gemengd in verhouding (volumedeelen) van 3 - 2 - 1 geven een goede beton. Vaak spreekt
men van cement, waar beton wordt bedoeld. Nauwelijks behoeft te worden opgemerkt, dat
betonvloeren, -zolders, -kribben en -kelders modern zijn.
68) De voederbakken voor de koeien zijn binnenwerks 0.88 M. lang en 0.55 M. breed. De
drinkbakken hebben een breedte van 0.30 M., de waterleiding in den kribrand een van 0.20
M. De naar de koeien toegekeerde rand der bakken is 0.50 M. hoog, de voorrand hooger zie doorsnede.
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het waterreservoir, dat zich op den hooizolder bevindt boven de plaats, in den stal
aangeduid door letter I. Het reservoir zelf wordt gevuld door een centrifugaalpomp
uit een welput, die op het plan door m is kenbaar gemaakt.
De hooivoedering wordt bewerkstelligd door bij n en o het hooi van den zolder
door een luik naar beneden te werpen op de gang; vervolgens wordt het in de bakken
gedragen. Deze zolder is ingericht voor het bergen van een hoeveelheid, die ook bij
volledige bezetting van den stal ruimschoots toereikend zou zijn. Het kwantum ruwvoer
in den vorm van grashooi, dat een volwassen rund in één stalperiode verorbert (in
Friesland en Holland resp. koe's-eten en koehooi genoemd), neemt bij de Friesche
en Hollandsche wijze van voedering, waarbij hooi verre het hoofdbestanddeel van
het rantsoen en vaak het eenige voeder uitmaakt, een ruimte in van ± 21 M.3.69) Hier
- op Zegershof - krijgen de koeien per dag 3

69) Dit getal is door mij gevonden bij een aantal waarnemingen in Friesche schuren; het geldt
ook voor de hooistapels in andere provincies. De juiste cijfers zijn 20 en 21 M.3. Het verschil
in volume van een koehooi uit verschillende hooistapels is een gevolg van de met de hoogte
toenemende dichtheid der onderste lagen. Bij een hoogte der massa van 5 tot 6 meters geldt
het grootste getal, bij een grootere hoogte het kleinste. De bovenkant van de stapel komt
zelden meer dan 8 M. boven zijn voet. - Ruwvoer zijn: hooi, stroo, gras, kaf, wortelgewassen;
onder krachtvoer verstaat men: granen zaden en nevenproducten der oliefabricage, bijv.
lijn, - raap-, grondnotenkoek; ook meel uit deze zaden en koeken vervaardigd.
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K.G. hooi, 30 K.G. bieten, benevens 3, 4 of 5 K.G. krachtvoer. De hoeveelheid hooi
bedraagt ongeveer 20% van het Friesche rantsoen, zoodat een hooiberging van 4.2
M.3 per rund voldoende zou zijn. Deze dient hier dus 40 × 4.2 = 168 M.3 te bedragen
(waarbij de jongere dieren in voedergebruik gelijk zijn gesteld met melkkoeien, wat
onjuist is), doch inderdaad is ze, als een berekening zou leeren, veel grooter. Ze
voorziet dus in meer dan maximale behoefte.
Bij den bouw is rekening gehouden met de hooge eischen aan het draagvermogen
van den zolder gesteld. Dwars over de ijzeren balken liggen op onderlingen afstand
van een meter weer ijzeren ‘pedraals’. De tusschenruimten zijn aangevuld met beton,
zoodat de zolder geen gassen doorlaat; men vergelijke de doorsnede op fig. KU-81
rechts. De constructie der hooizolders boven de andere stallen is in beginsel volkomen
dezelfde. Daar is evenwel geen gebruik gemaakt van pedraals, maar van
‘legerhouten’, die op een gewone balklaag rusten. Over deze legerhouten (zie
doorsnede C, links) is een deklaag van latten aangebracht, waarop een flinke
hoeveelheid stroo ligt gespreid om het hooi frisch te houden. De ruimte tusschen de
houten is opgevuld met een mengsel van leem en haksel (kort gesneden haverstroo),
hetzelfde materiaal, waarmee voorheen het houten geraamte der muren werd
bepleisterd. Aan den onderkant met kalk bestreken, gelijken deze zolders een gewit
plafond met flauwe boogwelvingen tusschen de balken. Op de stroolaag wordt
tenslotte het hooi gelegd.
De laatste zolderconstructie is ongetwijfeld zeer oud, gezien haar eenvoudigheid
en de gemakkelijk te verkrijgen grondstoffen. Ze wordt niet alleen in Limburg, maar
ook ver naar het oosten aangetroffen70).

De mestvaalt.
Dit zeer belangrijk deel der boerderij is ondergebracht in het bedrijfsgebouw en wel
onmiddellijk bij den koestal. Deze inrichting geeft niet slechts een aanzienlijke
arbeidbesparing, doch waarborgt ook een uitstekende kwaliteit van den mest, die
hier geen schade kan ondervinden door uitdrogen en evenmin door opnemen van te
70) Ondanks meerdere sterkte en duurzaamheid is te betwijfelen, of de nieuwe constructie der
zolders met het oog op de hooibewaring ideaal mag worden genoemd. In de omgeving van
Maagdenburg zijn de boeren van oordeel, dat betonzolders voor dit doel niet voldoen; het
hooi wordt duf. De oude leembekleeding is zeker minder solide, doch verdient de voorkeur
in verband met een goede conserveering van het hooi. De oorzaak is ongetwijfeld te zoeken
in de niet geheel belemmerde luchtbeweging in bovenwaartse richting door het leem;
bovendien in de minder goede warmtegeleiding van dit materiaal in vergelijking met beton,
waarmee de vorming van condensatiewater aan de onderzijde van den zolder verband houdt.
Het ijzer in den betonzolder werkt door zijn warmteafvoerend vermogen het optreden van
dit water sterk in de hand. - Bij een holle-welfsteenzolder te Marssum (Fr.), die, versterkt
door ijzeren balken, over een koestal was gelegd, zag ik een voortdurende kleinen regen van
condensatiewater naar beneden druipen. Te Thorn is evenwel de toestand op dit punt veel
gunstiger, juist door de aanwezigheid van den hooistapel. En dit hooi zelve blijft hier frisch
door de groote beschikbare ruimte, die mogelijk maakt een aantal wijde gangen tusschen
de massa uit te sparen, die luchtcirculatie veroorloven. Het blijkt dus, dat de wijze van
opstapelen van het hooi op een betonzolder - al dan niet in één compacten hoop - van grooten
invloed is op het resultaat.
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veel water, als vaak voorkomt in den mestput op de binnenplaats der Zuidlimburgsche
hoeve71). De bodem der vaalt ligt, behalve een gelijkvloersche

71) Door het opnemen van een te groote hoeveelheid water ondergaat de mest een proces, dat
overeenkomt met dat der veenvorming. Er ontstaan humuszuren, die het vergaan der massa
na het uitstrooien tegenhouden; de practijk drukt zulks uit door te zeggen, dat de mest minder
werkzaam wordt. Uitdrogen heeft het ontstaan van scheuren tengevolge, waardoor de lucht
den hoop binnendringt en een sterke oxydatie in de organische massa optreedt. Daarbij
ontwijkt ammoniak en wordt salpeterzuur gevormd, waarvan een deel tot vrije stikstof wordt
gereduceerd. Deze is dus eveneens voor de plantenvoeding verloren, zoodat er een aanzienlijk
verlies aan stikstof wordt geleden. Bovendien slinkt door de oxydatie de massa aanmerkelijk,
zoodat er ook ten opzichte van de humusvormende stof een sterke vermindering plaats heeft.
Ten slotte zal het uitdrogen tengevolge hebben, dat een groot deel van het stroo in de mestvaalt
onveranderd blijft, zoodat de mest niet ‘kort’ wordt; op zandgrond is het van belang, dat de
mest geheel verrot is aleer hij wordt ondergeploegd.
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strook ter breedte van drie meters naast den stal, waar de geledigde oogstwagens
passeeren, een meter beneden het maaiveld en toont een helling in de richting der
‘mestdeur’ - p -, waardoor de geladen mestkarren naar buiten gaan. Tweemaal per
jaar wordt de inhoud naar het land vervoerd en uitgestrooid. De methode van
mestbewaring op Zegershof biedt niet alleen uit landbouwkundig oogpunt gezien
aanmerkelijke voordeelen, maar bevrijdt tevens de binnenplaats van de aanwezigheid
eener kwalijk riekende organische massa en levert geen gevaar op voor
verontreiniging van den put, die het drinkwater geeft voor het vee.
Nog moet worden opgemerkt, dat zich boven de vaalt een stroozolder bevindt,
waar het bij den dorscharbeid verkregen stroo wordt opgestapeld om later tot haksel72)
te worden verwerkt of te dienen als strooisel in de stallen.

De schuur.
De voornaamste deelen der schuur zijn ‘dèn’ en ‘vakken’, warvan de eerste den
dorschvloer vertegenwoordigt73). Deze beteekenis ligt trouwens in het woord
opgesloten. In een volgend hoofdstuk, bij kennismaking met de vroegere constructie
van het Zuidlimburgsche huis, wordt het begrip vak in zijn oorspronkelijke beteekenis
ontmoet. Hier zij gezegd, dat de vakken te zamen het schuurvolume omvatten, met
uitzondering van het deel boven den dèn. Ze zijn bestemd tot berging van
veldvruchten: tarwe, rogge, haver, gerst, vlas, enz. In Limburg dienen ze zelden voor
hooibewaring.
Als men zich ter plaatse van elk der zes balken, die op inderlingen afstand van
4.50 M. de beide zijmuren verbinden, een loodrechten scheidswand denkt - evenwijdig
aan de gevels -, dan zal de schuur in zeven congruente ruimten zijn verdeeld: elk
van deze, verminderd met de ruimte boven den dorschvloer (dèn), is een vak. Vijf,
waarvan er vier van den vloer af worden volgetast, zijn op den plattegrond door
cijfers aangegeven. Eén, het middelste der zeven, blijft open om plaats te verschaffen
aan de dorschmachine. Van de beide laatste vakken wordt blijkens het plan het
benedenste deel bijna geheel ingenomen door kafhok en aardappelkelder. Over deze
afdeelingen ligt op een hoogte van twee meters boven den vloer een sterke zolder ter
opstapeling van korenschooven. Naast het dorschhuis blijft nog een klein gedeelte 18 - vrij voor de hakselmachine. De gezamenlijke vakken duidt de Limburgsche boer
gewoonlijk aan als ‘wisch’, ‘wusch’, ‘wiesch’, ‘wuusch’ of ‘wesch’; hier en daar
spreekt men ook van ‘berm’.
De afscheiding tusschen wisch en dèn wordt gevormd door de ‘zool’ - q -, een
muur ter hoogte van 0.60 M., aan den bovenkant afgedekt door een houten ribbe,
die den naam ‘pla’ of ‘plaai’ draagt. De zool loopt door van dorschhuis tot mestvaalt
met een viertal onderbrekingen, die op het plan uitkomen en uit den aard der zaak
geen verklaring eischen. In oudere schuren was de bedoeling van dit muurtje, om
tijdens het dorschen met den vlegel 't overspringen van korrels in de leeggemaakte
72) Haksel is kort gesneden stroo; het wordt, vermengd met krachtvoer als boonen, meel of
haver, vooral gebruikt voor de voedering van paarden.
73) Toch wordt op Zegershof niet op dezen dèn gedorscht, als reeds blijkt uit de plaats der
dorschmachine.
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vakken te voorkomen. Op de plaai staan zes posten tot stut van de balken; ze blijven
zichtbaar tegen den graanstapel als de schuur is gevuld en geven in dat geval nog
duidelijk de grenzen der vakken aan. Op het plan zijn ze aangegeven.
De dèn vervult hier nog alleen de functie van doorrit. Aan de zijde van het
dorschhuis komen de geladen wagens door de ‘schuurpoort’ - r - naar binnen en
vervolgen, nadat hun last in een bepaald vak is uitgestort, door de mestvaalt hun
weg naar buiten. Dit is de reden, waarom één der deuren - rr - van deze afdeeling
‘schuurdeur’ wordt genoemd. Omdat de dorschmachine den doorgang zou versperren,
moest ze van den vloer worden verwijderd en in een vak geplaatst. Dit wijst er op,
dat bij oudere schuurvormen der villa den dèn geen doorrit was. We zullen zien, dat
deze toestand inderdaad elders nog regel is.
Ten einde de graanschuur zooveel mogelijk aan haar bestemming van
korenbergplaats te doen beantwoorden, wordt ook de ruimte boven den dorschvloer
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voor dit doel aangewend. Deze bergplaats heet daarom ‘overdèn’. Op voldoende
hoogte is een zoldering van legerhouten aangebracht, zoodat de doortocht van
hooggeladen voertuigen onbelemmerd blijft. Op fig. KU-80 geeft doorsnede C een
beeld van deze constructie. Men ziet daar, dat de overdèn wordt gedragen door
balken tusschen de posten en den muur. Hij ligt lager dan de hoofdbalk.
Nog moet worden opgemerkt, dat naast ‘dèn’ ook de uitspraak ‘din’ burgerrecht
bezit. De laatste wordt vooral in het centrum van Zuid-Limburg vernomen.

Het dorschhuis.
Op Zegershof wordt het dorschhuis aangeduid met het woord ‘manege’. Daar bevindt
zich nl. de rosmolen, waarvan het gangpad der paarden en de spil op den plattegrond
zijn geprojecteerd. Op de grootere bedrijven der zuidelijke provincies is dit werktuig
overal ingevoerd, toen de vlegel werd vervangen door de dorschmachine. De kleine
boer alleen dorscht nog op de ouderwetsche manier. Een afzonderlijke afdeeling
voor den rosmolen (deze wordt daar steeds manege genoemd) is zelfs in nieuwe
hoeven van het villatype een zeldzaamheid. Bijna geregeld is die machinerie geplaatst
onder een afdak naast de schuur, maar buiten het plein. Zie fig. KU-80, KU-324,
KU-31074).
Daar het dorschhuis een oppervlakte beslaat van ongeveer 10 × 15 M., kan het
bovendien gemakkelijk plaats verleenen aan het rijtuig. Ook dient het nog als tijdelijke
opslagplaats van hulpmeststoffen.

De paardenstal.
De paardenstal bestaat uit twee afdeelingen, gescheiden door een gang. Hij biedt
gelegenheid tot huisvesting van tien paarden. Ter weerszijden der gang loopt een
muur van 1.40 M. hoogte, waarachter zich de kribben bevinden. Van deze gang uit
bereikt men de knechtenkamer, die volkomen van den stal is afgescheiden, wijl haar
muren tot den zolder zijn opgetrokken. Ze is dus inderdaad een vertrek, met een vloer
van 6 × 3.50 M., zoodat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van eenige
onmisbare meubelen.
In de zooeven genoemde gang bevindt zich, behalve een trap naar den hooizolder,
een drietal kisten s, t, u, resp. meel-, haver- en hakselkist. De cirkeltjes in de laatste
twee stellen de uitmonding van kokers voor, die van den zolder naar de beide kisten
leiden. Door deze kokers wordt het met behulp van de daartoe bestemde machine
gesneden en ten deele hier bewaarde haksel, benevens haver (korrels), in de kisten
gestort om te dienen tot voeder der paarden. In den zolder is verder voor elk dier
74) De rosmolen is een krachtwerktuig, dat den arbeid der paarden door middel van een drijfwiel,
conische tandwielen en een lange horizontale, op den grond liggende koppelas, overbrengt
naar het mechanisme der dorschmachine. In den nieuwsten tijd wordt de rosmolen hier en
daar vervangen door den motor. Op afb. 16 ziet men de paarden bezig de dorschmachine,
die op den dorschvloer staat, te drijven door middel van den rosmolen. De boerderij staat
te Eede in Zeeuwsch-Vlaanderen.
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een luik aangebracht (op het plan door stippellijnen geprojecteerd), om van die
plaats uit het hooi in de ruif boven de krib te kunnen werpen. De drinkbakken zijn,
gelijk steeds in moderne paardenstallen het geval is, onder de krib geplaatst en
evenals deze van beton vervaardigd. De wijze, waarop het water wordt toegevoerd,
is reeds tevoren vermeld.

De schapenstal.
Het geheele jaar door zijn hier de schapen bij goed weer overdag buiten, maar des
nachts steeds binnen. Alleen sneeuw en vorst brengen verandering in dien regel. De
stal voor deze dieren bezit in verband met hun groot aantal de aanzienlijke
oppervlakte van 200 M.2. Hij wordt luchtig en koel gehouden door een draaibaar
hek - v -, dat den naam ‘schaapsstalpoort’ draagt75). De bodem, in het midden
ongeveer één meter diep, loopt op in de richting van deze poort en

75) Als bekend is, gedijen schapen het best bij een lage temperatuur der omgeving. Een koestal
daarentegen mag noch voor mest-, noch voor melkvee te koud zijn. Voor dit laatste is een
temperatuur van 60°-65° Fah. aanbevelenswaardig; voor het eerste mag die nog iets hooger
zijn. Een lage temperatuur heeft een nadeeligen invloed op de melk- en vleeschproductie.
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ook van mestdeur w, met het oog op 't in- en uitrijden der mestkarren76). Uit het plan
blijkt verder, dat de stal door middel van een luik - x - in verbinding staat met den
paardenstal. Daardoor is het mogelijk met weinig arbeid den paardenmest in den
schapenstal te brengen, zoodat langzamerhand het gebruikte strooisel met de excretiën
der schapen en de andere specie tot een aanzienlijke hoeveelheid aangroeit. Deze
massa wordt, als die uit de vaalt, tweemaal per jaar over het land gebracht.

De varkensstal.
Ook de varkensstal staat in verbinding met de pas behandelde afdeeling en wel door
middel van een tweetal groote deuren. Langs dezen weg worden de vaste uitwerpsels
der varkens met behulp van kruiwagens in den schapenstal gebracht. In het geheel
zijn er vijftien afzonderlijke hokken, waarin de dieren worden gemest of jongen
werpen. De loopvarkens zijn overigens 's zomers dag en nacht in de weide.
Onder den vloer, die evenals de zaadzolder boven deze afdeeling van beton is
vervaardigd, ligt een gierkelder, aangeduid door ij. De andere stippellijnen op deze
plaats in het plan stellen bovengrondsche gootjes voor, langs welke de gier naar den
kelder wordt geleid. Vloeren en goten bezitten een helling, die een behoorlijke
afstrooming der vloeistof waarborgt. Naast en met het groote reservoir verbonden,
bevindt zich ook hier op de binnenplaats een kleine put, waarin de gierpomp is
geplaatst.

De poort.
Met dezen naam wordt aangeduid de vrij aanzienlijke ruimte tusschen den voorgevel
van het woonhuis en den eindgevel van den varkensstal. Zij vormt de verbinding der
binnenplaats met de buitenwereld. Er boven bevinden zich de reeds vroeger genoemde
vertrekken. Aan de zijde van het plein is de ruimte open; slechts aan het front kan
ze door een dubbele deur - zz -, ook ‘poort’ geheeten, worden afgesloten. Uit een en
ander volgt, dat deze naam tweeërlei beteekenis heeft: ruimte en deur. Het verband
waarin het woord voorkomt, is evenwel - bekend verschijnsel in de taal - gewoonlijk
toereikend om misverstand buiten te sluiten. Voorbeelden zijn: ‘de legerhouten boven
de poort’; ‘een muur, waarin een poort’. Mocht dat somwijlen niet het geval zijn,
als in een technische beschrijving toch mogelijk is, dan komt de uitdrukkingswijze
in den tekst aan dit bezwaar tegemoet.

De binnenplaats.
Het thans beschreven gebouwencomplex omsluit een binnenplaats, die ruim 35 M.
lang en 23 M. breed is. Geheel met veldkeien gevloerd en voorzien van een flauwe
76) Zie voor de richting der karren en den weg dien de wagens volgen, de pijlen bij de respectieve
doorgangen; verder voor het dwarsprofiel van den schapenstalbodem de doorsnede.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

helling naar het midden, biedt dit plein wel een properen aanblik in vergelijking met
de mestpoelen, die men gewoonlijk in Zuid-Limburg op deze plaats aantreft. Juist in
het centrum ligt een kleine put - z -, afgesloten door een ijzeren rooster, ter opneming
van het regenwater dat op de binnenplaats en op de daken der gebouwen valt. Want
slechts aan de zijde der nog te noemen schop bevinden zich dakgoten. Hiermee in
verband staat het sterk oversteken der dakranden, een maatregel die ten doel heeft
de muren vrij te houden van het afstroomende water: voor de hooge leemen ‘moeren’
van het oud-Zuidlimburgsche huis eertijds een zeer rationeele bouwwijze. Zelfs aan
de buitenzijde van het gebouw zijn slechts langs het front - waar zich de poort bevindt
- dakgoten aangebracht; ook het daarin zich verzamelende water vloeit weg.
De centrale put voert door een ondergrondsche buis zijn inhoud onder de schuur
door naar buiten af. De hof blijft dus ook in regenachtige tijden zindelijk - en
gemakkelijk te betreden. Hier bevindt zich ook de eenige regenbak. Deze ontvangt
zijn water van de overkapping der schop en een deel van het schuurdak; een
dakoppervlak trouwens, dat een vertikale projectie geeft van ruim 300 M.2. Uit het
plan blijkt, dat de bedoelde schop een overdekte ruimte vormt naast de schuur, aan
de zijde van den dèn. Ze draagt de naam ‘karschop’ en dient tot
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berging der voertuigen, waaraan ze haar naam ontleent. De voorkant is open; daar
rust de kap op zes houten pilaren. Een afzonderlijke afdeeling vormt nog het
‘waschhok’, dat geheel afgesloten aan het einde der schop tegen den koestal is
geplaatst. De dienst van dit vertrek volgt uit zijn benaming.
Op de hoeken van het front en bij al de doorgangen, waar voertuigen passeeren,
staan zware ‘schampers’ om de muren te vrijwaren van aanraking met de wielen
der forsche Limburgsche karren - zie voor deze afb. 1777) - en kolossale oogstwagens.
De zwarte cirkels duiden steenen schampers aan, de overige zijn van hout. De eerste,
voornamelijk die bij de poort, zijn op onderstaande afbeelding duidelijk te
onderkennen.
Dikwijls, doch ver van algemeen wordt in Limburg de binnenplaats ‘den hof’
genoemd; wèl wordt overal in de provincie - dus niet uitsluitend in het vruchtbare
lössgebied - het woord hof gebezigd ter aanduiding van een boerenhuis met landerijen.
Behalve de behandelde hoeve zelf, zijn recente voorbeelden ‘Boekenderhof’ te Baarlo,
‘Camperhof’ te Reuver. Als het geheel klein en onaanzienlijk is, spreekt men van
‘hofje’.

Afb. 15. Gezicht op ‘Zegershof’ bij Thorn.

Afb. 16. Rosmolen voor den dorschvloer van een boerderij te Eede.

Eerder werd gewezen op de doelmatige inrichting van Zegershof als
bedrijfsgebouw. De heer H. Hendricks, pachter, kon daaromtrent nog de volgende
bijzonderheden meedeelen. Deze, die tevoren twintig jaren te Swalmen heeft geboerd,
exploiteert sedert 1899 den Zegershof. Zijn vroegere boerderij was 3 H.A. kleiner
en toch kan de ander worden bewerkt met minder personeel: het verschil bedraagt
twee vaste arbeiders. Voor het overgroote deel is zulks een gevolg van de voorbeeldige
vereeniging van verschillende verbeteringen in stal- en schuurinrichting, slechts
voor een klein deel van de mooiere verkaveling der landerijen.
77) Deze karren zijn in het zuiden van ons land veel in gebruik; men ontmoet ze tot op de Veluwe.
Eén van de beide exemplaren op afb. 17 stelt een oud model voor; de afbeelding is ontleend
aan kaart 282, archief Rekenkamer, Rijksarchief Arnhem: Teekening van de plaats, waar 's
konings tolhuis te Tiel placht te staan en de aangrenzende gebouwen, 1563.
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Afb. 17. Limburgsche karren. A: Recent model. B: 16e eeuwsche kar.

Het huis in zuid-limburg.
Hypothese van Gallée omtrent de afkomst der Zuidlimburgsche hoeve.
In zijn bekend boek ‘Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners’ schildert Gallée
den thans bekenden huisvorm als een ‘klein kasteel’, wegens de weinige ingangen
in den buitenmuur ‘zeer geschikt om voor een verdedigbaar verblijf te worden
ingericht’. Na te hebben betoogd, dat het plan: ‘waarschijnlijk van romeinschen
oorsprong’ is, motiveert genoemde onderzoeker dit laatste nog nader op blz. 75 van
zijn tekst:
‘..Ik wil hierbij de aandacht vestigen op het feit, dat juist binnen den romeinschen
grenswal dit boerenwoning-type algemeen gevonden wordt. Het schijnt dus ook door
de Germanen practisch bevonden te zijn en ook op andere plaatsen, waar de Romeinen
het gebracht hebben, door de bevolking nagevolgd te zijn. Ammianus Marcellinus
althans prijst de bewoners van de Mainstreek, dat zij accuratius ritu romano hunne
erven bouwen..’78).
78) Ammiani Marcellini. Rerum Gestarum Libri. Lib. XVII Cap. 1:7. De plaats luidt in haar
geheel: ‘ut enim rebus amat fieri dubiis et turbatis, hinc equitum nostrorum adcursu, inde
navigiis vectorum militum impetu repentino perterrefacti, evadendi subsidium velox locorum
invenere prudentes, quorum digressu miles libere gradiens, opulentas pecore villas et frugibus
rapiebat, nulli parcendo, extractisque captivis, domicilia cuncta, curatius ritu Romano
constructa, flammis subditis exurobat’. De Nederlandsche Ammianus-kenner dr. C. Brakman
Jz. vertaalt de passage aldus: ‘Gelijk nl. pleegt te geschieden in hachelijke omstandigheden
en in dagen van oproer, waren de vijanden eensdeels door de aankomst der ruiters, anderdeels
door den plotselingen aanval der infanterie, op vaartuigen overgebracht, hevig verschrikt:
alleen kenners van het terrein vonden snel gelegenheid te ontsnappen. Door hun heengaan
konden onze soldaten vrijelijk rondgaande de hoeven rijk voorzien met vee en veldvruchten
plunderen, terwijl zij niets spaarden. Nadat zij vervolgens de inwoners als gevangenen voor
den dag gebracht hadden, legden zij de woningen die tamelijk zorgvuldig naar Romeinsch
model gebouwd waren, na ze aan de (van onderen aangebrachte) vlammen te hebben
prijsgegeven, in de asch’.) Mededeelingen omtrent den woningbouw der Alamannen geeft
dr. Schmidt. (W. Sieglin, Quellen und Forschungen, Berlin 1915: Prof. Dr. Ludwig Schmidt.
Heft 29. II, 3 pag. 317, 318). ‘Die Häuser waren überwiegend Holzbauten mit Strohdächern.
Vgl. Herodian VII, 2, 4: Ammian XVIII, 2, 15: saepimenta fragilium penatium. Symmachus
or. II, 10: vilibus culmis contecta gurgustia; II, 14: ignaram (regionem) vetustatis urbium
ac virgeis domibus et tectis herbidis indecoram. - Die Häuser, die Julian 357 links von
unteren Main antraf, waren dagegen curatius ritu Romano constructa; man hat hierunter
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Hier blijkt alzoo, dat Gallée Ammianus' woorden beschouwt als een aanwijzing, dat
Romeinsche invloed op den woningbouw zich in de betrokken streek heeft doen
gelden, zoodat ze indirect zijn opvatting kunnen steunen. Maar zelfs als die
beïnvloeding vaststond, dan nog zou onbeantwoord zijn de vraag: Heeft de
geschiedschrijver, die ook met waardeering spreekt van het akkerland der Alamannen,
wel bedoeld de boerderijen in kwestie79) als villa's te kenschetsen?
wohl stehen gebliebene, von den Alamannen bezogene römische Bauerngüter zu verstehen.
Dasz die Alamannen im Bauwesen wohlerfahren waren, zeigt die ihnen von Julian auferlegte
Verpflichtung, zur Wiederherstellung der zerstörten Römerstädte carpenta et materias ex
opibus suis suorumque praebere, Ammian XVII, 10, 9. Die Gestalt der Hofanlagen der
merowingisch-karolingischen Zeit ist aus den Leges Alamannorum ersichtlich. Den
Mittelpunkt des Gehöftes bildete das einräumige Herrenhaus; gesondert von diesem standen
die Wohnungen der Unfreien und die Frauenhäuser. Daneben gab es Stallungen für das
Vieh, Scheunen, Speicher und Keller. Ob und inwieweit diese Form schon in die Frühzeit
zurückreicht, läszt sich nicht mit Sicherheit sagen. Das “altalamannische” Haus der neueren
Zeit hat damit keinen sichtlichen Zusammenhang’. Men bemerkt, dat Gallée's interpretatie
van Ammianus' karakteriseering der neergebrande Main-hoeven in wezen met die van dr.
Ludwig Schmidt overeenkomt. Vermeld zij nog, dat Gustav Freitag uit het relaas van den
geschiedschrijver schijnt te hebben afgeleid, dat de woningen der Alamannen gemetselde
muren bezaten: Zijn held Ingo zegt in den gelijknamigen roman: ‘Darzu leben sie (de
Alamannen) römischer als andere Landgenossen, in Steinhäusern wohnen dort auch die
Bauern..’
79) Deze gebouwen liet Julianus verbranden ter tuchtiging der Alamannen wegens hun houding
na den slag bij Straatsburg (Argentoratum), die plaats vond in de tweede helft van Augustus
357. (W. Sieglin. Quellen und Forschungen, Heft 29: Ludwig Schmidt, II, 3, pag. 272-275.)
De daarop volgende gebeurtenissen eischen, de expeditie tegen de Alamannen in de laatste
maanden van het jaar te plaatsen. De verwoeste dorpen lagen hoogstens 22 kilometers ten
oosten van Mainz; kort na zijn verrichting wordt de caesar door den eersten sneeuwval aan
de winterkwartieren herinnerd. De oogst was dus binnen, het afdorschen der granen
aangevangen, de dorschvloeren lagen bedekt met kaf en stroo, zelfs het vee was gestald: het
tijdstip had moeilijk gunstiger kunnen worden gekozen. In verband met deze omstandigheden
moet de beschrijving der brandstichting worden gelezen. De op een snel effect berekende
handelwijze der soldaten, die het vuur op de vloeren slingerden, bewijst de aanwezigheid
van ongedorscht koren, stroo of hooi licht brandbaar materiaal op balken of zolders. Dit
sluit niet buiten, dat er zich ook graan in de vakken heeft kunnen bevinden. Het feit, dat Amm.
de van overleg getuigende methode (flammis subditis) bij de brandstichting vermeldt, noopt
tot de gevolgtrekking, dat deze manier niet de gewone was. Men zie trouwens Tafel CLIII in
Lehmann-Hartleben: Die Trajanssäule, 1926; ook Petersen-Domaszewski-Calderini: Die
Marcussäule, 1896, Tafeln 52 XLVI, 53 XLVI, 110; hier worden de fakkels tegen de daken
gehouden. In elk geval is zeker, dat de oogst zich in, waarschijnlijk, haast zeker, dat deze
zich boven in de huizen bevond. Dit is overigens nog de gewoonte; in een uitgestrekt gebied
zit het hooi boven den stal en het graan boven den dorschvloer en in de vakken. Zeer bekend
is, dat de aanwezigheid dezer materialen het brandgevaar in boerderijen verhoogt. Daarom
worden o.a. in den jongsten tijd in het Oldambt de schuren aan de zijde van den dorschvloer
vensterloos gebouwd ‘opdat kwaadwilligen er geen vuur in kunnen werpen’ - woordelijke
mededeeling van één der betrokken landbouwers! Dat Amm. de bouwwijze of het model der
huizen in den zin van constructie en niet in dien van plan op het oog heeft gehad, is geheel
in overeenstemming met de sterkte en beduidende hoogte, die bouwwerken dienen te bezitten,
waarin aanmerkelijke hoeveelheden veldvruchten worden bewaard. Hij heeft zeker
gelegenheid gehad de gebinten waar te nemen, wijl deze binnen een half uur na het
aanbrengen van het vuur door het neervallen en verteren der dakbedekking zichtbaar worden
en dan instorten. Omtrent het vee der Alamannen nog de volgende opmerking: W. Sieglin,
Q.u.F., Heft 29: L. Schmidt II, 3, pag. 317: ‘Von ausgezeichneter Rasse waren die von den
Alamannen gezüchteten Ochsen; Theodorich weist die Noriker an, ihre boves minores quidem
membris sed idoneos ad laborem mit den pretiosores propter corporis granditatem sed
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Het in de volgende bladzijden beschreven onderzoek heeft niet kunnen leiden tot
bevestiging van Gallée's onderstelling in zake de afkomst der villa. Twijfel aan den
hoogen ouderdom van het huidige hoevetype was aanvankelijk gerezen door het
resultaat der studie van de boerderijen in het midden en noorden van Limburg. Daar
groeit in onzen tijd een huisvorm als de Zuidlimburgsche: deze kon product zijn van
een soortgelijk proces. Maar eerst het jaar 1927 zou het bewijskrachtige materiaal
brengen, dat alle Zuidlimburgsche hoeven doet kennen als leden van één familie.
Deze groep schaart zich achter haar stamvorm, het lange smalle bouwwerk met
blinde gevels en hoogen leemwand, dat gevonden werd in de gemeente Hulsberg in
de nabijheid van het Ravensbosch, bekend als terrein, waar Romeinsche landhuizen
zijn ontgraven. Als bedrijfsgebouw van den kleinen boer heeft het zich buiten de
dorpskommen nog juist kunnen handhaven tot dezen dag. En met een regelmaat als
die van het zich bij voortduring vernieuwende leven, heeft het steeds weer de
tusschenvormen geleverd, die ons een beeld geven van zijn ontwikkeling tot het
volslagen Zuidlimburgsche boerenhuis.

De oudere villa.
Het plan van Zegershof stelt in het licht, dat de jongste groote villa bestaat uit
vereeniging van een aantal afzonderlijk eenheden, waarvan woonhuis, schuur en
stallen de voornaamste zijn. Immers dorschhuis en mestvaalt, beide modern, zijn
respectieve onderdeelen van schuur en koestal, terwijl de bakoven der woning behoort.
Dat deze toestand niet van den nieuwsten tijd is, blijkt bij kennismaking met oudere
huizen. Dan treedt meteen aan den dag, dat aantal en groepeering der samenstellende
deelen aan wijziging onderhevig zijn, en hun inrichting, met

itineris longinquitate defecti der durchmarschierenden Alamannen zu vertauschen Cass.
Var. III, 50)’.
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name die van schuur en stal, in den loop des tijds niet onveranderd bleef. Duidelijk
komt dit reeds uit op het eerste van de volgende plans.

Fig. KU-80. Plan van ‘Den Heihof’ te Waubach. Vlg. afb. 18.

Sleutel bij Fig. KU-80.
A: Plattegrond.
1: poort; 2: goeie kamer; 3: keuken; 4: gang; 5: zitkamer; 6: slaapkamer; onder
5 en 6 kelder, boven 3, 4, 5 de vruchtenzolder; 7: waschkamer, waarboven hooizolder;
8: paardenstal met hooizolder, waarin luiken boven de kribben; 9: ‘bakkamer’, ze
is door een gevel van de paardenstal gescheiden; 10: varkensstal, met stroobergplaats
op legerhouten; 11: koestal, met hooi- en kafzolder; 12: ‘remise’, bergplaats voor
het rijtuig en de paardentuigen; 13: dèn; 14: ‘wisch’; 15: schapenstal, bestemd voor
± 100 dieren; door het gebruik van hulpmeststoffen is evenwel de schapenhouderij
overal sterk ingekrompen; 16: schoppe, voor de karren.
a: kelderdeur; b: hakselbak; c: bakoven; d: ‘machineketel’; e: voerbak; f:
‘varkenskooien’; g: ‘poortje’, overdekte ruimte, afgesloten door een deur h: ‘poortje’;
i: krib; m: luik in den zolder om kaf en hooi in de krib te kunnen werpen; n:
schuurpoort, o: plaats der dorschmachine; p: spil van den rosmolen; q: mestdeur
van den schapenstal; r: zool; s: mestvaalt, ‘de mes’; t: muur rondom s; de bovenkant
reikt tot den beganen grond; u: afvoergoot van het regenwater naar v: ‘poel’,
drinkplaats der koeien, die voor het drenken naar buiten worden gedreven; k: put,
die het water levert voor huishoudelijk gebruik.
C: Doorsnede der schuur; de 9 legerhouten van den overdèn liggen in de
lenterichting van den dèn.

Afb. 18. Gezicht op Den Heihof te Waubach.
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Afbeelding 18 geeft een voorstelling van Den Heihof, gelegen in de onmiddellijke
nabijheid der Duitsche grens. De onzuivere noklijn der schuur (rechts)
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verraadt reeds de eerste teekenen van bouwvalligheid. Het woonhuis handhaaft met
zijn witgepleisterden muur een oud-Limburgsche traditie, terwijl zijn dak zich over
den toegang naar de binnenplaats voortzet, tot het den hoogen zijmuur der schuur
ontmoet. Boven in de op die wijze beschutte poortruimte wordt op legerhouten
afgedorscht graan (vroeger hooi) bewaard. Deze ruimte is ook hier slechts aan het
front en niet aan de zijde van ‘de mes’ door een groote deur afgesloten.
De voorgevel der woning, naar de poort toegekeerd, bezit op den beganen grond
geen toegangsdeur. Wel bestaat er een verbinding tusschen de zolders over poort en
goeie kamer. De laatste is het pronkvertrek en vormt het voorste deel van het huis.
De keuken is zeer eenvoudig ingericht. Voor de ramen staat aan weerszijden een
‘kanapé’, een 3.50 M. lange houten bank met ‘lening’; vóór elk dezer meubelen is
een even lange tafel geplaatst. In de gang, ‘den neare’ of ‘den eare’ genoemd, die
dwars door het gebouw loopt, bevinden zich de trappen naar zolder en kelder. Het
laatste deel der woning, eindigend bij den blinden steilen achtergevel, op afb. 18
gemerkt met A, wordt ingenomen door een slaapvertrek.
Haaks tegen het woonhuis, maar niettemin volkomen er van gescheiden, ligt de
volgende vleugel der villa. Opmerkelijk in één van de hier zich bevindende afdeelingen
is de drie meters diepe bakoven, wiens hoogste capaciteit 25 tarwebrooden bedraagt.
Slechts eens per week worden ze gebakken, rond van vorm en ter zwaarte van ± 3
K.G.; hun voorkomen, duurzaamheid, kwaliteit en smaak zou iederen vakman tot eer
verstrekken. In de bakkamer staat bovendien de kookpot - machineketel - ter bereiding
van varkensvoer. De zolder is zeer doelmatig, vanwege de warmte van den oven,
ingericht voor kippenhok.
De derde zijde van het vierkant wordt gevormd door koestal en remise. Wel heeft
het dak over dit gedeelte aansluiting met den varkensstal, doch op dezelfde wijze als
bij de poort, blijft er een ruimte tusschen beide gebouwen open. Deze plaats, die
gelegenheid biedt den hof te verlaten, wordt gebruikt voor bewaring - op legerhouten
- van ‘schansen’ (takkebossen), het stookmateriaal in de bakkerij.
In den koestal staan elf koeien voor de lange, niet in bakken verdeelde krib, die
0.60 M. boven den vloer tegen de buitenmuur ligt. Aan de andere zijde staan drie
kortere kribben langs het bed van het jonge vee. De koeien worden hier het geheele
jaar door tweemaal per dag gemolken, 's morgens en 's avonds te zes uur. Haar
voeder bestaat uit meel, bieten, koeken, kaf, benevens een weinig hooi en stroo. De
gier wordt door een opening in den muur naar buiten geleid en vloeit door een buis
in de mestvaalt.
De dèn der schuur eindigt bij den schapenstal, zoodat hij geen doorrit is. Toch is
het zijn bedoeling al de zes vakken bereikbaar te maken, weshalve de dorschmachine
is geplaatst in het vak bij de schuurpoort, dicht bij den rosmolen. De zool heeft de
aanmerkelijke hoogte van 1.20 M. Vroeger werden de karren na gebruik op den
dorschvloer ondergebracht, doch thans in de later bijgebouwde schop. Op den
overdèn worden erwten, boekweit en klaverzaad (in het stroo) bewaard, nimmer
rogge, haver of tarwe: de wisch is de plaats voor granen. (Wegens de musschenplaag
verbouwt men hier zelden een gerstgewas).
De mestvaalt wordt beschermd door een muur, is in het geheel niet gevloerd en
ontvangt elke soort mest. Haar diepste gedeelte bevindt zich aan de zijde van den
koestal. Daar ligt de bodem 1.30 M. beneden den hof; met het oog op den uitrit loopt
hij op in de richting der poort.
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Sleutel bij fig. KU-324.
1: poort; 2, 3, 4: slaapkamers; 5: keuken; 6: kamer; 7: gang; 8: ‘zaal’; 9: keuken;
10: zitkamer; onder 2 tot en met 10 een zeer groote kelder; 11: waschkeuken; 12:
serre, waaronder een kelder, stookplaats voor verwarming der serre; 13:
knechtenkamer; 14: gang; 15: koestal met hooizolder; 16: runderstal met stroozolder;
17: stookhuis, ‘stokes’, waarboven het kippenhok; 18: kleine bakoven; 19: bakoven;
20: varkensstal; 21: paardenstal; 22: afdeeling voor landbouwwerktuigen; 23: schop;
24: wusch; 25: dèn met overdèn; 26: wusch; 27: dèn met overdèn; 28: wusch; 29:
bergplaats voor krachtvoer; 30: rosmolen; 31: werkpaardenstal met hooizolder; 32:
stal voor rij- en koetspaarden, met hakselzolder, thans gewone paardenstal; 33:
remise voor de rijtuigen van den heer.
a: de mes, diep 1.80 M.; b: mes; c: zijkput; d: den hof; e: mes, thans ‘poel’ voor
het drenken der paarden; f: muur ter hoogte van 1.20 M., vroegere grens van de
mes; g:
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Fig. KU-324. Plan van ‘Nieuw-Ehrenstein’ te Kerkrade. Vlg. afb. 19.

kookpot, ‘varkenspot’; h: muur ter hoogte van 2.30 M. aan de buitenzijde van a; i:
trap naar den hakselzolder; k: voedergang, ‘vrie’ of ‘voerrie’ (= voerderij); kr: krib;
m, n, o: schuurpoorten; p: luik om hooi op den hooizolder te brengen; boven
staldeuren q en r bevindt zich een dergelijk luik; s: zool van leem; w: waterbak.
Nieuw-Ehrenstein is gebouwd in het jaar 1753. Op kaart no. 142 der verzameling
in het rijksarchief te Maastricht komt deze groote hoeve voor. Blijkens dit document,
dateerende uit 1775, is één der bakovens naderhand bijgebouwd. Deze bevond zich
te voren op eenigen afstand van het front, als uit teek. 46 valt af te leiden; zie villa
N-E.
De plattegrond geeft met uitzondering van afd. 31, den toestand in den tijd toen
‘de heer’ nog het huis bewoonde80). Thans wordt de hoeve geëxploiteerd door twee
boeren. Om deze reden zijn knechtenkamer en een deel van den aangrenzenden stal
15 tot woning voor één der gezinnen, ingericht, de werkpaardenstal benevens wusch
28 in koestallen veranderd en is de remise een bergplaats van landbouwwerktuigen
geworden.
Bij deze boerderij, waarvan met zekerheid kan worden aangenomen dat ze aan
de hoogste eischen der 18e eeuw beantwoordde, valt in de eerste plaats op, dat ze
niet den langen dorschvloer kent. Hier zijn twee korte dèns, die gezamenlijk de
aangrenzende vakken bedienen. De middelste wusch (26) bestaat uit drie vakken;
men beschouwe de muurankers op afb. 20, welke de plaats der balken en dus de
vakken aangeven. De beide andere hebben er één minder. De genoemde afbeelding
geeft een beeld der schuur van de bovenverdieping van het kasteelachtige woonhuis
uit gezien, welks voorkant - zie afb. 19 - een prachtig uitzicht biedt op een uitgestrekte
hellende weide.
In onzen tijd wordt het hier gevonden dorschvloertype aangeduid als ‘dwarsdèn’.
Dit geschiedt in streken waar de schuurvorm van Thorn en Waubach niet geheel is
ingeburgerd, zoodat men zich rekenschap geeft van het onderscheid. Een dorschvloer
in de lengterichting wordt dan ‘voordèn’ genoemd. Ter verduidelijking zijn de
80) Afd. 31 is geteekend zooals ze zich thans vertoont, dus niet met haar vroeger interieur van
paardenstal, om te doen uitkomen, dat deze nieuwe koestal in tegenstelling met den oudsten
een voergang (‘vrie’ = voerrie, d.i. voerderij) bezit.
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wisschen op fig. KU-80 en KU-324 gestippeld, waardoor het planverschil te beter
uitkomt.
Een zaak, die op Nieuw-Ehrenstein mede aandacht vraagt, is de omstandigheid
dat slechts één koestal - de vroegere paardenstal 31 - een voergang voor de krib
bezit, zoodat aannemelijk schijnt, dat oude stallen de voedergang niet kenden. Ook
op het naburige Oud-Ehrenstein is de ‘koukrub’ (krib) tegen den buitenmuur
geplaatst; maar tot zekerheid wordt deze tegenstelling eerst, als we bij nader
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Afb. 19. Gezicht op ‘Nieuw-Ehrenstein’ te Kerkrade.

onderzoek in primitieve boerderijtjes haar steeds tegen den buitenmuur vinden en
geregeld ter hoogte van ruim 0.60 M. boven het stalbed.
In hoofdzaak wijkt Nieuw-Ehrenstein dus slechts door zijn schuurinrichting af van
de eerstbehandelde villa's. Het komt in dit opzicht overeen met het pas vermelde
Oud-Ehrenstein, dat reeds in de Middeleeuwen wordt genoemd. Van deze kasteelhoeve
ziet men op afb. 21 de beide schuurpoorten, waarachter zich een dwarsdèn bevindt81).
Ofschoon veel ouder - van verandering der boerderijgebouwen is hier geen sprake,
wat bleek bij monstering der bijzonder dikke muren - is het plan van schuren en
stallen op Oud-Ehrenstein in groote lijnen als bij zijn jongeren naamgenoot, de
schietgaten82) buiten beschouwing gelaten. Dit blijkt ten deele ook uit afb. 22, die van
de poort uit een blik over den hof verleent.
Denzelfden toestand, doch met een andere groepeering der samenstellende deelen,
vinden wij terug in de boerderij bij het kasteel Hoensbroek. Dit gebouw, gedurende
den langen tijd van zijn bestaan zoo goed als onveranderd, verschaft ons schitterende
gegevens omtrent het 17e eeuwsche boerenhuis op zijn hoogsten trap van
ontwikkeling.

Afb. 20. Schuurpoorten van ‘Nieuw-Ehrenstein’.

81) Toch bezitten vrij oude kasteelhoeven soms reeds de voordènschuur, bijv. Den Bokkenhof te
Schimmert. De muur langs den dorschvloer is hier zelfs grootendeels nog van leem
opgetrokken; slechts een grondmuur van 1.00 M. hoogte is uit groote mergelblokken
vervaardigd. Deze hoeve is niet door een gracht omringd.
82) Zie voor de schietgaten in de graanschuur van Oud-Ehrenstein afbeelding 23. Daar op zijn
er twee zichtbaar in den muur onder de letters S. In de stallen bevindt zich hier één rij vee,
terwijl de krib tegen den buitenmuur ligt; de stallen bezitten dus de inrichting van die op het
volgende plan, fig. KU-310.
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Afb. 21. Schuurpoorten van ‘Oud-Ehrenstein’.

Afb. 22. Gezicht op den hof van ‘Oud-Ehrenstein’.

Afb. 23. Schietgaten (S) in de graanschuur van ‘Oud-Ehrenstein’.
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Fig. KU-310. Plan der kasteelhoeve ‘Hoensbroek’ met ‘Den Voorhof’. Vgl. afbeeldingen 24 en 25.

De kasteelhoeve ‘Hoensbroek’.
Sleutel bij Fig. KU-310.
1: brug; 2: poort; 3: ‘kabinet’, zitkamer; 4: keuken; 5: portaal, den neare (ea als
in heer, ook wel als in père); 6: goeie kamer, ze ligt hooger dan de andere vertrekken,
vanwege den kelder; boven 3 - 6 zeven slaapkamers, waarover weer een droogzolder,
al de genoemde vertrekken vormen te zamen de woning van den boer; 7: paardenstal
voor twaalf werkpaarden, hier boven de vruchtenzolder; 8: stierenstal of ossenstal;
9: koestal; over 8 en 9 een hooizolder; 10: ‘runderstal’, de ruimte er boven behoort
bij 11; 11: wisch; 12: din met overdin; 13: wisch; 14: plaats voor werktuigen,
waarover een zolder voor ongedorscht koren als bij 10; 10-14 te zamen de schuur,
hier achter ligt de rosmolen; 15: schapenstal met hooizolder; 16: stal voor rij- en
tuigpaarden, de ‘rijstal’ van den heer; 17: koestal met hooizolder; 18: wisch; 19:
din; 20: wisch; 18-19-20 vormen te zamen de ‘tiendschuur’ van den heer; 21: remise;
22: stookplaats van den kookpot, 23: koestal met hooi- en kafzolder; 24: bergplaats;
25: smidse; 26: poort, de muren zijn 0.90 M. dik, die van de boerderijgebouwen 0.50
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M.; 27: poort; 28: brouwerij, ‘banpanhuis’; 29: wachtlokaal; 30: poort; 31:
varkensstal; 32: bakhuis, tevens stookplaats van den varkensketel; 33: bakoven; 34:
ganzenstal; 35: toren, het gelijkvloersche deel is zomerhuis (de pijl bij het cijfer 35
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wijst de plaats aan, waar deze niet op het plan voorkomende toren zich zou moeten
bevinden - zie overigens de situatieteekening, fig. KU-311); 36: gemetselde brug met
drie bogen, vroeger ophaalbrug; 37: kasteel, waarvan 38 het oudste gedeelte vormt:
dit is de 165 voet hooge ronde toren met 3 meters dikke muren op afb. 24. Volgens
Slanghen is de oude burcht te Hoensbroek gebouwd door ridder Herman Hoen in
het jaar 1360. De ronde toren is het eenige overblijfsel van deze burcht. Afbeelding
24 geeft een gezicht op het kasteel van het punt P op fig. KU-311 uit.
a: deur naar het kabinet (3), thans verdwenen; b: toegang tot den kelder; c: krib,
waar boven de ‘reup’ (ruif); d: krib; e: stalbed, 0.20 M. hooger dan de vloer; f:
‘beddekoets’, een groote bak op een hoogte van een meter boven den stalvloer,
slaapplaats voor de inwonende knechts; g: meelbak; h: schietgaten, totaal 21 in stal
en woning; ze zijn in twee rijen geplaatst, resp. 1.50 M. en 4.00 M. boven den vloer
en hier aangeduid door x; i: rosmolen; k: zool met pla; me: mes, diep 1.00 M.; m:
drinkplaats voor de paarden, bij den vijver; n: trap naar den hooizolder; o: ladder;
p: luik om hooi naar beneden te kunnen werpen; r: schietgaten, in dit gedeelte van
het gebouw bevindt er zich slechts een zevental, - eveneens aangeduid door x; u: hof
van de pachthoeve, de ‘voorhof’; v: hof der hoeve van den heer; w: vijver rondom
het kasteel; zie voor deze verder fig. KU-311.
Dit geweldig bouwwerk, uitgezonderd een deel van het kasteel, is gegrondvest in de
jaren 1640 tot 164483). Het beslaat een oppervlakte van 0.5985 H.A., terwijl de
gezamenlijke vijvers 1.6270 H.A. groot zijn. Drie ophaalbruggen, ter plaatse van de
letters B op den plattegrond, verleenden in vroeger tijd over de beide bassecours
toegang tot het kasteel. Dit laatste is sedert 1887, toen de grafelijke familie zich
vestigde op het huis Haag bij Geldern, onbewoond en verwaarloosd; vandalisme
heeft er sporen nagelaten, doch herstel is te wachten84). De brouwerij met de
afdeelingen in de richting der remise zijn in 1927 door brand verwoest. Afb. 25 geeft
een beeld van de ruïne, maar getuigt nog van de reusachtige afmeting van het geheel.
Boven de lijn Z - X op het plan ligt aan den voorhof het bedrijfsgebouw van één
der eertijds bij het kasteel behoorende pachthoeven, ‘Den Voorhof’. Dit gebouw was
vroeger van de overige gescheiden door den vijver, welke naderhand op deze plaats
werd gedempt. Voor de ophaalbrug kwam toen poort 27 in de plaats die naar den
tweeden hof leidt, waar zich de gebouwen van den kasteelheer bevinden, de
tiendschuur, de stallen, de remise, enz.

83) In deze jaren stichtte Adriaan Baron van Hoensbroek grootendeels de tegenwoordige
gebouwen. Deze historische gegevens en andere zijn ontleend aan Henry Pijls: Hoensbroek,
uitg. Bern. Claessens, Sittard.
84) Het kasteel met ongeveer 23 H.A. weiland is in 1927 gekocht door een vereeniging, die het
gebouw zou herstellen. Daarin is men thans geslaagd. Deze 23 H.A. behoorden vroeger bij
Den Voorhof. De andere goederen werden verkocht in de jaren 1916-1920.
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Fig. KU-311. Situatieteekening van het kasteel ‘Hoensbroek’.
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Afb. 24. ‘Hoensbroek’, gezien uit het punt P op de situatieteekening.

Van het gansche complex boezemt ‘Den Voorhof’ ons de meeste belangstelling
in . Het woonhuis bezit de oud-Zuidlimburgsche indeeling. Reeds een bloote
vergelijking met een der volgende plans - KU-326 - bewijst dit. De plattegrond van
beide woningen is gelijk; het onderscheid in bovenbouw mag niet in 't geding worden
85)

85) Volgens den heer H. Pijls te Schinnen waren de pachters der grafelijke familie in den ouden
tijd steeds ‘halfwinnaars’ of ‘halfens’, zoals men in het Limburgsche dialect zegt. Deze naam
wordt heden nog gebruikt voor pachters van groote hoeven. Zij kregen den halven knop en
al het kaf en stroo. De heer ontving den halven knop en een zekere som gelds voor weiland,
knolgewassen en veevoeder (veepacht). Verder moest de halfwinner voor den heer ‘karweiën’,
d.i. karrevrachten doen. Of ze nog andere diensten verschuldigd waren, is niet bekend;
waarschijnlijk moesten ze de tiendgarven in de tiendschuur afdorschen. Later werd de pacht
anders geregeld. (De vroegere graven van Hoensbroek waren in het genot van de tienden,
d.w.z. dat de tiendheffer recht had op één van elke tien schooven in de heerlijkheid. De garven
werden veelal onder persoonlijk toezicht van den tiendheer op het veld gedeeld en daarna
door den tiendplichtige naar de tiendschuur gebracht, waar ze werden afgedorscht. - Te
Amby staat nog de hoeve ‘De Tiendschuur’.) Het oudste huurcontract van Den Voorhof behalve deze behoorden er nog twee groote hoeven bij het kasteel - is van 1801. Deze
‘pachtzedulle’ geeft aan dat de hoeve groot was ‘aen ackerlanden: 40 - 3 - 10; aen weijden:
11 - - - 29; Bempden: 10 - 3 - 18; Coolhoff: 1 - - - 34; te saemen 63 - 7 - 91. Hierinne is de
Schaepsdriesch met begreepen’. ‘Bempden’ of beemden zijn hooilanden, nu moerassig,
omdat de Geleen en andere beken het mijnwater niet kunnen afvoeren. Den voorhof was dus
ruim 63 bunders groot. De hoeve werd verhuurd voor 12 jaren; de verpachting geschiedde
‘stilo ferreo zonder eenige remissie en wel dusdanig dat wegens miswas, hagelslag,
muijsenbeet, kriegsverderf, fouragieleveringen en op wat mogelijke maniere ofte wijse
schaeden ontstaen konde en den zelven naem hebben mag, den aenpachter te dier oorsaeke
van zijnen beloofden pacht geenen quitslag ofte remissie van den heere verpachter zal konnen
of mogen vraegen’ - enz. De pacht bedroeg ‘dertig guldens maestrichter cours’ per bunder;
voor den schaapsdriesch behoefde niets te worden betaald. De pachter mocht geen ander
gronden beakkeren, zou elk jaar ten minste een derde deel der landerijen goed bemesten;
hij mocht geen vruchten bij die van deze verpachting ‘inschuren’, moest boomen en hagen
snoeien, maar geen vruchtboomen. Jaarlijks moest hij planten twaalf appel- of pereboomen
van de eerste kwaliteit op zijn kosten, en eveneens vijftig beste wilgen; verder beemden en
hagen van onkruid, ‘breemen’ en ‘biesen’ zuiveren, slooten schoonhouden. Hij zou jaarlijks
500 leverbare schansen genieten, mits daarvoor betalende per honderd een gulden en
daarvoor gehouden zijn ‘te bakken het gewonelijke armenbrood’. Ook was het hem
gepermitteerd zijn bier op ‘het Brouwhuis van het casteel Hoensbroek te Brouwen’. Ten
slotte zou de pachter ‘gehouden zijn te zorgen, dat door hem of van sijnentwegen de onderste
poorte behoorlijk word geopent bij nacht off avont als sulx voor het casteel vereijscht wordt
op dat den accès en dienst van het selve vrij blijve’.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

gebracht, wijl het geen fundamenteel verschil vormt. Ook deur a in den gevel der
pachterswoning van Hoensbroek, dichtgemetseld nadat het kasteel was verlaten,
ontbreekt op plan KU-326. Hieruit kan worden afgeleid, dat de aanwezigheid dezer
deur slechts verband hield met de functie van den boer als poortwachter.
Op het woonhuis volgen de stallen, door een gevel van het eerste gescheiden.
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De oorspronkelijke leemen hooizolders zijn gedeeltelijk vervangen door steenen
plafonds: hun ouderdom bracht te dikwijls de noodzakelijkheid van herstel. In
haaksche richting sluiten de volgende afdeelingen zich bij de vorige aan. De schuur,
hoog en breed, heeft een geweldigen inhoud, zoodat één dorschvloer voldoende is.
Bij geringere hoogte en afstand der muren zouden de vakken kleiner, zou dus een
derde wisch vereischt zijn en daarmee een tweede din. Bovendien is er vakruimte op
den zolder van afdeeling 14, die het laatste deel der schuur vormt. Uit afb. 25 blijkt,
dat deze van den lageren schapenstal is gescheiden door haar achtersten gevel, die
hoog en steil oprijst onmiddellijk links van beide met S gemerkte poorten van
laatstgenoemden stal. Met deze afdeeling eindigt de eene vleugel van het gebouw.
De andere, klein en onaanzienlijk, bevat als voornaamste deelen varkensstal en
bakkerij.
Omtrent de bouworde dezer hoeve kunnen alzoo de volgende kenmerkende punten
worden vastgesteld:
1. De poort ligt tegen den kop (voorgevel) der woning;
2. de volgorde der afdeelingen is: woning - grootveestallen - schuur - schapenstal;
3. woonhuis en stal zijn gescheiden door een gevel;
4. de schuur staat haaks op den stal en bezit een dwarsdèn;
5. bakoven en varkensstal zijn gescheiden van de overige afdeelingen der boerderij.

Afb. 25. De bedrijfsgebouwen van ‘Hoensbroek’ na den brand van 1927.

De Limburgsche schuur.
Het huidige Limburg kent twee verschillende schuurvormen. De kasteelhoeven
Hoensbroek, Nieuw- en Oud-Ehrenstein leverden voorbeelden van schuren met
dwarsdèn, te Thorn en Waubach vonden wij den voordèn.
Welke vorm is de oudste? We zijn geneigd de meest rationeel gebouwde, die met
voordèn, als jongste aan te merken, doch een bewijs daarvoor is haar doelmatiger
inrichting niet. Immers ze zou oorspronkelijk kunnen zijn, maar door een onbekende
oorzaak langzamerhand verdwenen om opnieuw te verschijnen, toen deze stimulans
door veranderde omstandigheden zijn kracht had verloren.
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De eenige weg om zekerheid te erlangen, is het laten spreken van de feiten. Bij
voorbaat is duidelijk, dat het moeilijk zal vallen een kleine schuur te bouwen met
behoorlijken voordèn. Dus zoeken wij in het centrum van het gebied der kasteelhoeve
een kleine afzonderlijk staande schuur en vergelijken haar vervolgens met een andere,
die zeer oud is en vanwege haar afmeting zonder bezwaar het aanbrengen van een
voldoend breeden voordèn zou toelaten, maar er geen bezit. Het resultaat dezer
vergelijking wordt weergegeven door fig. KU-367 I en II.
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Fig. KU-367 I. Plattegrond en doorsnede der schuur eener oude kasteelhoeve.

Sleutel bij Fig. KU-367 I.
1: wissche; 2: din met overdin; 3: kafhok en stroobergplaats, vroeger tevens
dienende tot stalling van varkens en jongvee, als de veestapel tijdelijk abnormaal
groot was; 4: bergplaats; 5: voormalige brouwerij (banpanhuis), door een gevel
(onder den balk van steen, daar boven van leem) van het overige deel gescheiden;
over 3, 4, 5 liggen zolders ter hoogte van 2.30 M. en 2.90 M. boven den grond,
waarop evenals in de wisschen, ongedorscht koren wordt geborgen. De lengte van
schuur A bedraagt buitenwerks 49.80 M., de breedte 10.30 M., terwijl de muren 0.90
M. dik zijn en 2.00 M. diep gefundeerd.
Figuur KU-367 I en KU-367 II geven resp. een voorstelling van de reeds uit afb. 21
en 23 bekende schuur van Oud-Ehrenstein en van een primitieve leemen schuur te
Hoensbroek. Ondanks het onderscheid in omvang en plastisch materiaal, bewijst
hun overeenkomstige constructie, dat beide bouwwerken identiek zijn. Dat bij B een
muur de functie van den stijl in D heeft overgenomen, vormt geen wezenlijk verschil.
De kleine schuur heeft een lengte van ruim 12 M. bij een breedte van ongeveer 5
M.; ze bestaat uit drie vakken, waarvan het middelste den dorschvloer bevat. Een
dergelijk gebouw dat vier vakken telt, zoodat één der wisschen er twee inneemt, staat
te Hunnecum. De afbeeldingen er van, 26 en 27, welke de steile gevels en de
schuurpoort goed doen uitkomen, geven niettemin een eenigszins vertroebelde
voorstelling van de vroegere gewone Limburgsche schuur, wijl de kap voor kort met
pannen is gedekt. Een eveneens op zich zelf staand gebouw wordt weergegeven door
afb. 28, waar het stroodak nog aanwezig is, doch de gevels een verandering hebben
ondergaan. Ook hier staat de schuurpoort tusschen de beide wisschen midden in de
lange zijde.
Thans bezitten wij zekerheid, dat de schuur met dwarsdèn de oorspronkelijke
Limburgsche graanbergplaats vertegenwoordigt, hetzij opgenomen in de villa, hetzij
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als een los van boerderij-afdeelingen opgericht bouwwerk. Maar tevens rijzen vragen:
Hoe kon in deze schuur zich de voordèn ontwikkelen? Of is de laatste van elders hier
ingevoerd?
Haar beantwoording brengt aanvankelijk moeilijkheden mee. Een afzonderlijk
staande schuur is uit den aard der zaak zóó geplaatst, dat de kar op gemakkelijke
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Fig. KU-367 II. Plattegrond, doorsnede en gevel van een leemen schuurtje.

wijze den dorschvloer kan binnenkomen. Zie bijv. afb. 26, waar de schuurpoort aan
het wagenpad ligt. De gezochte oorzaak werkt dus niet in op het vrij staande gebouw.
Bij een groote villa lijkt de dwarsdèn niet minder logisch. De schuren van Den
Voorhof en de Ehrensteins liggen in betrekking tot het binnenplein juist zoo, als het
pas genoemde schuurtje ten opzichte van den weg. Bij alle kan een geladen kar of
oogstwagen van buiten uit zonder eenige moeite het open vak tusschen twee wisschen
bereiken, terwijl het inrijden op haast onoverkomelijke bezwaren zou stuiten, indien
zich achter dezelfde schuurpoorten een voordèn bevond.

Afb. 26. Leemen schuur in Hunnecum.

Afb. 27. Achtergevel van 26.
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Toch blijkt ten slotte deze zaak eenvoudig te zijn. De oplossing komt ons tegemoet
bij het vraagstuk van de wording der kleine villa. Hier zijn de toestanden bij de
beperkte ruimte op de binnenplaats geheel anders, dan in de pas genoemde
omvangrijke hoeven; de kar met schooven beladen, komt meestal niet verder, dan
vóór of onder de poort. Ze passeert deze slechts geheel om den inhoud der vaalt naar
buiten te brengen. Het graan wordt de schuur binnengedragen.
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Afb. 28. Oude schuur te Hoensbroek.

Boven werd de voordènschuur tegenover de andere geprezen als ‘meest rationeel
gebouwd’. Deze hoogere waardeering eischt eenige verklaring.
Vooraf zij gezegd, dat in vele streken van ons land de - overigens verschillend
geconstrueerde - schuur met inrij langs de vakken, die met den inrij tusschen de
vakken heeft verdrongen. In elk terrein verliep dit langs een eigen lijn, maar steeds
was de oorzaak: het streven, gemak bij den arbeid te vereenigen met het meest nuttige
gebruik der ruimte in het gebouw. Ook in Limburg.
Reeds bleek uit de plans van groote dwarsdènschuren, dat berging van massa's
ongedorscht koren hier de noodzakelijkheid meebrengt van een tweeden dorschvloer;
zie de beide groote ‘poorten’ op afb. 20 en 21. Zulk een noodzaak treedt op, als het
gebouw vergrooting eischt terwijl het reeds een maximale breedte heeft bereikt, die
bepaald wordt door de langste der voor het overbruggen van den afstand tusschen
de muren geschikte en beschikbare balken. De lengte hiervan is natuurlijk niet
onbeperkt. De schuur van Den Voorhof bijvoorbeeld toont de ongewone breedte van
± 12 meters, zoodat haar balken daaraan evenredige proporties bezitten. Vooral
vroeger was hout van dergelijke afmeting slechts zelden voorhanden wegens de
moeilijkheid van het vervoer.
Is de breedte dezer korenbergplaats dus binnen bepaalde grenzen beperkt, ook
tegen sterke opvoering der hoogte bestaan bezwaren. Haar lengte kan echter naar
behoefte worden vermeerderd. Die behoefte treedt te spoediger op naarmate zij
smaller is gebouwd en haar vakken derhalve kleiner zijn. De lange schuur is evenwel
oorzaak van ongerief bij den arbeid, en verspilling van tijd en werkkracht door de
aanwezigheid van een tweeden dorschvloer, die toch onmisbaar is wegens de
(practische) onbereikbaarheid der verste vakken van den eersten vloer uit. Zonder
in meerdere bijzonderheden te treden kunnen die nadeelen niet verder worden
uiteengezet. De schuur met meer dan één dèn zij hiermee kort gekenschetst als
irrationeel in vergelijking met haar opvolgster. Overigens wordt zulks bevestigd
door den waarneembaren evolutiegang. Vele groote schuren van het oude type zijn
reeds omgebouwd tot den nieuwen vorm. Een voorbeeld er van vinden wij op fig.
KU-83, die het plan geeft van een oude schuur te Linne. Het profiel van den voordèn
is op de vergezellende doorsnede gearceerd, terwijl tusschen de gestippelde lijnen
in den plattegrond zich voorheen de dèn bevond.
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Fig. KU-83. Plan van een tot voordèn- omgebouwde dwarsdènschuur. A: Plattegrond; B: Doorsnede.

A geeft dus het plan eener zeer oude schuur, die oorspronkelijk vanwege haar
bijzondere breedte bij een groote capaciteit slechts één dwarsdèn bezat, doch tevens
aan haar voorkant bergplaatsen voor kaf en stroo86). Men zie de hierop berekende
constructie bij B, welke demonstreert, dat de lange, uit twee stukken bestaande balk
ter plaatse van de lassching door een gemetselden pilaar wordt

86) Voor den dienst deer bergplaatsen zij verwezen naar het op A betrekking hebbende deel van
het onderschrift bij fig. KU-367. Waarschijnlijk heeft vroeger ook in deze hokken pluimvee
onderdak gevonden of werd er de varkenskudde ondergebracht, die overdag in de bosschen
werd gehoed en daar voedsel (o.a. eikels) zocht.
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ondersteund. De ongewone breedte van het bouwwerk en de aanwezigheid der van
den wisch afgescheiden bergplaatsen, maakte een verandering in voordènschuur
zeer gemakkelijk. Uiteraard bracht deze gebeurtenis het aanbrengen mee van zool
ij en de daarop geplaatste posten z, die derhalve niet tot het oude plan behooren. De
vakken a, waar zich vroeger een schapenstal bevond, zijn tegelijkertijd aan het
gebouw toegevoegd, en dit gedeelte bewijst dan ook door de buiten de mediaanlijn
staande steenen pilaren x en zijn nieuwere kapconstructie, een lateren tijd van
ontstaan.
Toch bestaat een aan den voordèn onafscheidelijk verbonden nadeel: het feit, dat
hij een grooter deel der schuurruimte voor zich opeischt dan de oudere vloer, zoodat
de graanberging bij zijn invoering ongunstig wordt beïnvloed. Het onderstaand
overzicht, samengesteld aan de hand der hier behandelde schuur, kan dit
verduidelijken. Tot goed begrip der zaak dient het volgende vooraf te gaan.
Deze schuur telde oorspronkelijk vier vakken, waarvan één werd ingenomen door
den dwarsdèn, zoodat ter weerszijden van den laatste zich resp. één en twee
graanvakken bevonden. Daar de ervaring heeft geleerd, dat de wisch tusschen een
paar dwarsdèns met het oog op den arbeid hoogstens drie van deze soort vakken
groot mag zijn, zou bij verlenging der schuur met twee graanvakken het aantal dèns
met één vermeerderen en de omvang van het geheel dus toenemen met drie vakken.
Bij behoud van het oude type zou dit gebouw bij zijn tegenwoordige grootte derhalve
twee dèns hebben geëischt; ware het vervolgens opnieuw en hoogstens met vier
vakken vergroot geworden, dan zouden er drie dorschvloeren noodig zijn geweest,
enz.
Als reeds werd opgemerkt is bij het bedoelde overzicht uitgegaan van de
zevenvakkige schuur op plan KU-83, waarbij wordt ondersteld, dat alle pilaren juist
even ver van elkaar zijn verwijderd. Gegeven derhalve een inwendige schuurlengte
van 27.8 M., een breedte van 11.3 M. en een gemiddelde hoogte van 7 M. boven het
geheele grondvak (d.i. een weinig lager dan halverwege den afstand bovenkant-balk
tot feers (nokbalk, nok), ter compensatie nl. van de schadelijke ruimte bij de nok), dan zal elk vak dus een volume bezitten van (27.8 × 11.3 × 7): 7 = 314.14 M.3. Eén
dwarsdèn dezer schuur meet verder tot de legerhouten van den overdèn 4 × 3.4 ×
11.3 = 153.68 M.3, en de tegenwoordige voordèn 4 × 3.4 × 27.8 = 378.08 M.3, zoodat
de voordèninhoud per vak 378.08: 7 = 54.01 M.3 bedraagt. Voor practisch gebruik
kunnen derhalve als volume van een schuurvak, een dwarsdèn en een voordènvak
de respectieve waarden 314, 154 en 54 M.3 worden genomen om te dien tot grondslag
der voorgenomen vergelijking.
De thans volgende staten zullen aantoonen, welke verandering de door de
dorschvloeren ingenomen ruimte ondergaat, als bepaalde groote dwarsdènschuren
zouden worden verbouwd tot het nieuwe type zonder wijziging van haar afmeting.

Dwarsdènschuren A, B, C.
Naam der
schuur.

Aantal
Aantal dèns; SchuurvolumeTotaal
vakken met elke dèn 154 in M.3
volume der
3
inbegrip der M.
dèns in M.3
dènvakken;

Percentage
der dènruimte
van het
schuurvolume.
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A.

elk vak 314
M.3
4

1

1256

154

12.2

B.

7

2

2198

308

14.0

C.

11

3

3454

462

13.3
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Dezelfde na verbouwing tot voordènschuren.
Naam der
schuur.

Aantal
Aantal dèns; SchuurvolumeVolume van
vakken; elk elke voordèn in M.3
den voordèn
3 per vak 54
vak 314 M.
in M.3
3
M.

A.

4

1

1256

216

Percentage
van
dènruimte
van het
schuurvolume.
17.2

B.

7

1

2198

378

17.2

C.

11

1

3454

594

17.2

Een vergelijking der uitkomsten leert, dat ten opzichte van graanberging de
voordènschuur bij het oudere type achterstaat. Wijl deze omstandigheid echter in
beteekenis afneemt naarmate de gebouwen breeder zijn, wordt hiermee tevens
duidelijk, dat de invoering der eerste aanlokkelijk werd sinds in den nieuweren tijd,
die het korengewin der akkerbouwbedrijven in zoo aanzienlijke mate zag stijgen, de
bergplaatsen er van overal in omvang toenamen. Bovendien valt de nu bekende
eenige zwakke zijde dezer schuur in het niet bij het reeds genoemde nadeel van
gescheiden vloeren.
Het bovenstaande moge toereikend zijn tot vestiging van het inzicht, dat een groote
Limburgsche schuur met voordèn, waarin onafhankelijk van hun aantal steeds alle
vakken van dien èènen vloer uit kunnen worden bediend (zowel bij het aanvankelijk
voltassen, als bij het geleidelijk ledigen tijdens het afdorschen der schooven en de
hiermee gepaarde berging van kaf en stroo), ver de voorkeur verdient boven een
andere van overeenkomstige capaciteit87).
Het behandelde bouwwerk bewijst, dat de dwarse dorschvloer aan den voordèn
voorafging. Maar reeds in een vroegere periode had de Limburgsche schuur - die
van Den Voorhof bewijst het - een grootte en constructieve volmaaktheid bereikt,
die in allen deele het aannemen van een breeden, tot binnenrijden geschikten voordèn
zouden hebben veroorloofd88). Op hun beurt zijn deze feiten echter een aanwijzing,
dat de wording van deze dèn niet van de groote graanschuur is uitgegaan, doch haar
87) Vanzelfsprekend is, dat deze beschouwing betrekking heeft op den tijd, waarin het graan
door de arbeiders op de boerderij in den loop van herfst en winter met den vlegel werd
afgedorscht, of zooals nog vaak geschiedt, met behulp van rosmolen en dorschmachine. De
nieuwste dorschmethode, waarbij een machine, gedreven door stom- of motorkracht al het
graan van een groot bedrijf direct na den oogst in enkele dagen afdorscht en het zaad
geschoond aflevert, heeft aan de groote korenschuur veel van haar vroegere beteekenis
ontnomen. De inrichting van dit deel van het bedrijfsgebouw wordt steeds meer een zaak
van lager orde. Voor de hooischuur geldt deze opmerking natuurlijk niet.
88) Reeds is gewezen op de bezwaren, die het binnenrijden van een voordèn door poorten in de
lange zijde der schuur zou meebrengen. Vooral als het wagens gold zouden de moeilijkheden
bijzonder groot zijn, tenzij dien voordèn ten koste der wisch, een zeer ongewone breedte
ware toebedeeld! De bekende schampers zijn reeds een bewijs, dat ook in de bestaande
omstandigheden het inrijden van een schuurpoort stuurmanskunst eischt, terwijl toch het
voertuig tot het oogenblik van stilstand de richting bewaart, die het tijdens het passeeren
dier toegangsdeur heeft. Men stelle zich voor, wat in het onderstelde geval gebeuren zou.
Een voordèn gaat dus onvoorwaardelijk gepaard met een schuurpoort in den gevel.
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veeleer door een ander gebouw is geïnspireerd. Ware het anders, we zouden er
oudere moeten aantreffen!
Inderdaad toont juist het plan der kleine villa, als eerder reeds met andere woorden
is gezegd, een onkenmisbare tendentie tot ontwikkeling der voordènschuur. Hierna
zal dit blijken.

De kleine villa. Haar overeenkomst en verschil met de groote.
Groot is het onderscheid in omvang tusschen bouwwerken als Nieuw-Ehrenstein en
de onaanzienlijke hofjes, die dikwijls niet kunnen bogen op één paard. Een typisch
oud exemplaar dezer kleine villa's vinden wij te Tervoorst, een gehucht in de nabijheid
van Nuth. Overal in Zuid-Limburg zijn ze aanwezig; ook ver over de oostelijke grens,
vooral in den Eifel, waar zeer groote hofsteden schaars worden aangetroffen.
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Fig. KU-326. Plan van een kleine villa te Tervoorst. Vlg. afb. 29, 30.

Sleutel bij Fig. KU-326.
A: Plattegrond.
1: poort met ‘bermhouten’ - legerhouten -, waarop hooi wordt bewaard; 1Apoortje; 2: goeie kamer; 3: ‘hoes’, keuken en woonvertrek; 4: ‘opkamer’,
slaapvertrek; 5: neare; 6: ‘koustal’, van de woning gescheiden door een gevel; op
de bermhouten wordt hooi gestapeld; 7-8-9: te zamen varkensstal, elke afdeeling
heet ‘varkenskou’; 10: ‘'t hinnes’, kippenhok; 11: schuur. De op eenigen afstand
achter het huis gelegen bakoven is niet op het plan aangegeven.
a: mes, diep 0.50 M.; b: luif; c: schouw; d: beddekoets; e: en ee: eerste en tweede
deur naar den gewelfden kelder onder de opkamer; f: trap naar den zolder; g: trap
naar den opkamer; h: zijkgoot, de zijke vloeit weg naar een kuil in den ‘hof’, deze
is de boomgaard achter het huis; i: trap, waarlangs het hooi op de bermhouten wordt
gebracht en evenzoo naar beneden; kk: koukrub; k: pomp in de overdekte waterput,
die zich onder het poortje bevindt, boven dit laatste en boven den varkensstal bevindt
zich 't hekselzolderke, dat bereikt wordt langs de trap in den koestal door dh: deur
boven in den muur, die hooizolder en hakselzolder scheidt; m: ‘huuske’, privaat; n:
din; boven deze wordt koren ‘gebermd; o: zool, hoog 0.20 M., met plaai; p: wisch,
waarin het graan op den grond wordt gebermd: de schuur wordt op vele plaatsen
‘berm’ genoemd; r: ‘hondekou’, hondenhok; s: gat in den muur, 2.10 M. boven den
grond ter verlichting en ventilatie van den hooizolder; t: vensters met tralies en
luiken, de bevolking brengt dit in verband met vroegere vrees voor inbraak; u:
‘kippekou’, afdak voor de kippen om voor den regen te schuilen; v: schuurpoort.
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B: Doorsnede bij P - Q. Uit deze blijkt, dat het woonhuisdak aan de zijde der luif
of ‘luve’ in aanzienlijke mate oversteekt, meer dan de andere daken. (De gestippelde
lijn D rondom de mes geeft meteen de ‘dakdrup’ aan, de dakrand, waar het
regenwater afdruipt).
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Van den rijweg af gezien, lijkt dit hofje een gewoon steenen gebouw. Oorspronkelijk
van leem opgetrokken, zijn voor eenige jaren het front, benevens de achterzijde van
het woonhuis (zie doorsnede) in baksteen vernieuwd, doch overigens verkeert alles
in den ouden staat. Op afb. 29, waar men van de poort uit langs luif en mes in het
poortje ziet, valt de gepleisterde leemen muur van woning en stallen duidelijk in het
oog89).

Afb. 29. Hofje te Tervoorst bij Nuth.

Afb. 30. Het hofje op afb. 29 uit den boomgaard gezien.

Aan deze villa zijn vier hoofddeelen te onderkennen: 1. hoofdgebouw, bestaande
uit woning en koestal; 2. schuur en poort; 3. kippenhok; 4. varkensstal met poortje.
Te zamen vormen zij een volkomen gesloten vierkant. De voorgevel van het woonhuis
en de lange zijde der schuur zijn naar den weg gekeerd. Slechts op één plaats bestaat
een inwendige verbinding tusschen twee der samenstellende gebouwen; blijkens het
onderschrift van den plattegrond betreft dit de communicatie van twee zolders.
Opmerkelijk is de groote hoogte van beide eerstgenoemde deelen (sub numero 1
en 2) vergeleken met die van varkensstal en kippenhok. Op afb. 30 komt dat verschil
ten deele uit. De hooge achtergevel van den koestal geeft te kennen, dat hier het
hoofdgebouw eindigt. Elders nemen wij hetzelfde waar.
Thans bepalen wij onze aandacht bij het front. De poort, hoewel evenzeer onmiddellijk
tegen de woning gelegen, neemt ten opzichte van deze toch een andere plaats in, dan
bij al de vorige boerderijen. Te Thorn, Waubach, Kerkrade en Hoensbroek voert de
weg naar de binnenplaats langs den kop van het woonhuis. Maar deze kleine villa
heeft in tegenstelling met al de genoemde hoeven een bouworde, waarbij de poort
niet vóór dien gevel, maar naast het woonhuis ligt, terwijl de bermhouten boven
poort en dorschvloer één geheel vormen90). Het is duidelijk, dat de poortruimte hier
een onderdeel vertegenwoordigt van de schuur. Deze is haaks tegen de lange zijde
89) De kalk, waarmee de leemen muren zijn bestreken, wordt gewoonlijk ‘pleister’ genoemd.
Gepleisterd wil dus meteen zeggen, dat de muren helder wit zijn. Bij den grond is een smalle
strook donker gekleurd om spatten minder in het oog te doen vallen.
90) De bermhouten over poort, din en koestal zijn op het plan door dubbele gestippelde lijnen
aangegeven. Ze liggen van balk tot balk, dus in de richting der lengteas van elke afdeeling,
evenals dat bij den voordèn het geval is.
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der woning geplaatst en het hooge schuurdak zet zich ongebroken voort over poort,
din en wisch, welke laatste aan het einde door een gevel - ij - wordt afgesloten.
Niet minder opvallend is de inrichting van den dorschvloer. In verband met zijn
plaats - men lette op de evenwijdigheid van schuurgevel en zool - is hij een zuivere
dwarsdèn. Maar de smalle schuurpoort - v -, waardoor de garven naar binnen worden
gedragen, staat op een zeer ongewone plaats: recht tegenover zool en plaai! Zoodra
deze kleine schuur vergrooting eischt en daarbij afdeeling 10 tot zich trekt, zal zij
een zwenking van 90 graden moeten ondergaan, want belendende gebouwen verbieden
elke verlenging in de richting van de lengteas. Haar reeds nu buiten de stijlen
aanzienlijk verbreede gevel (ij) wordt bij dit proces aan den weg gebouwd ter plaatse
van letter X. Om den afstand tusschen oogstkar en wisch te bekorten, zal hier - bij
X - te zijner of te gelijker tijd een nieuwe schuurpoort ontstaan, zoodat de oude
dwarsdèn met behoud van zijn tegenwoordi-
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ge plaats en plaai dan automatisch in een zuiveren voordèn is herschapen. De nieuwe
schuurgevel zal - mits op de ouderwetsche manier opgetrokken - geheel het uiterlijk
toonen van die op afb. 31, de schets van een leemen schuur te Heerlen, wier stand
(en plan) met den hier geschilderden toekomstigen staat overeenkomt.

Afb. 31. Gevel van een oude voordènschuur.

In het algemeen bestaat alzoo de planovereenkomst tusschen kleine en groote
villa's slechts in een bij beide te constateeren wederzijdsche, doch ongelijke
begrenzing van poort en woning. Wijl de leden der laatste groep in rangschikking
van haar afdeelingen onderling een sterke verscheidenheid toonen, geheel in
tegenstelling met de eerste, ligt voor de hand, dat de kleine villa de kenmerken van
den stamvorm het best zal hebben bewaard. De feiten zullen de juistheid dezer
gevolgtrekking ten volle bevestigen. In het volgende kunnen wij inderdaad kennis
maken met eenige der laatste exemplaren van het voormalige Zuidlimburgsche huis.

Fig. KU-321. Plan van een kleine hoeve te Schimmert. Vgl. afb. 32.

De stamvorm der villa
Sleutel bij Fig. KU-321.
1: kamer; 2: ‘hoes’, thans gewoonlijk ‘keuken’ genoemd; 3: ‘koustal’, het hooi
op de ‘beiershouten’ - legerhouten - komt eerst van den dèn af over de plaai in de
wisch en vandaar boven den stal; 4: wisch, van den stal gescheiden door een muur
tot den balk; 5: dèn met overdèn; 6: neare, dienende om de wisch te bereiken; 7:
bakoven, rustende op grondhouten, opgetrokken van steen en beschermd door een
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dak, dat zich uitstrekt tot aan de stippellijn; de oven ligt verder in den hof (boomgaard
en tuin), dan het plan aangeeft.
a: schuurpoort; b: poortje; c: leemen zool met plaai, hoog 1.20 M.; de plaai wordt
hier gewoonlijk pla genoemd; d: ‘zijkkoel’, diep 0,80 M.; de gier wordt er uitgeschept
en naar den hof gedragen ter bemesting van vruchtboomen en ook wel op de mest
in m geworpen; e: schouw (phon. sjouw); f: luif; m: meskoel, mes, diep 0.80 M.; D:
lijn van den dakdrup.
Het hier geschetste hofje is een der late en schaarsche vertegenwoordigers van de
villa in wording. Het plan geeft den toestand vóór het jaar 1887, toen is de
schuurpoort verkleind en op de plaats der oude karschop een nieuwe koestal
bijgebouwd. Uit afbeelding 32 blijkt, dat de nieuwe - niet op het plan aangegeven stal als een schop tegen den steilen achtergevel der schuur is geplaatst. Boven zijn
toegangsdeur is door het openstaande luik zelfs het pas binnengebrachte hooi
zichtbaar.
Het geheele huis had leemen muren en was met stroo gedekt. Het laatste is
gebleven, doch de eerste zijn in genoemd jaar door steen vervangen met uitzonde-
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ring van het door een belendend gebouw beschutte deel; zie afb. 3291). Het nieuwe
metselwerk ontving de traditioneele pleistering met donkere strook langs den voet.

Afb. 32. Kleine hoeve te Schimmert; dezelfde als plan KU-321.

Dèn en wisch - met tusschengelegen neare - vormen te zamen weer de schuur.
Deze is haaks tegen het hoofdgebouw geplaatst. In haar achterzijde staat een deur,
die gelegenheid biedt langs den kortsten weg den bakoven te bereiken. Deze toestand
komt overeen met dien te Tervoorst, waar het poortje denzelfden dienst bewijst. De
schuurpoort is echter verder van den rijweg verwijderd, maar toch naar hem
toegekeerd. In elk geval is deze stand gunstiger voor het binnenbrengen van den
oogst, dan een bouwplan, waarbij de dorschvloer in de lengterichting van het huis
zich achter de wisch zou bevinden.
Ook in zake de constructie bestaat een gewichtig punt van overeenkomst met de
kleine villa: woonhuis en stal zijn door een gevel volkomen gescheiden en niettemin
onder hetzelfde dak gelegen. Als hoofdkenmerken van dit hofje treden dus een vijftal
zaken op den voorgrond; deze zijn:
1. Het huis staat met den kop naar den weg gericht;
2. de afdeelingen zijn geplaatst in de orde: woning - stal - schuur;
3. woonhuis en stal zijn gescheiden door een gevel;
4. de dorschvloer is een dwarsdèn en vormt het laatste vak van het gebouw; wijl
dèn en wisch door een hooge pla zijn gescheiden, is er een door legerhouten
overdekte neare aanwezig voor het bereiken der wisch;
5. de bakoven ligt afzonderlijk in den hof, op aanmerkelijken afstand van het huis
verwijderd.

Met mathematische zekerheid is het uitgangspunt van deze bouworde vast te stellen.
Zelfs als dit voorafgaande huis niet meer bestond, dan nog zou het in groote lijnen
te beschrijven zijn. De stamvorm bezat een schuur, die de haaksche verbinding met
het hoofdgebouw niet kende, zoodat alle afdeelingen één ongebroken, rechtlijnig
geheel vormden. Vóór ons evenwel nader met hem bezig te houden, eischt het
merkwaardige verband tusschen plans KU-326 en KU-321 onze volle aandacht.
De analyse leert met volkomen duidelijkheid het onstaan der kleine villa uit de te
Schimmert gevonden bouworde. Werd reeds omtrent het eerste plan (KU-326) gezegd,
dat de schuur haaks tegen het woonhuis was geplaatst, thans kunnen we verder gaan
en constateeren, dat daar de geheele schuur op zeker tijdstip naar voren is vèrplaatst;
m.a.w.:
91) Uit deze afbeelding blijkt mede, dat het geraamte van den leemen gevel nog aanwezig is.
Het moest tijdens de verandering blijven staan, wijl anders de gevel bij het vernieuwen had
moeten worden afgebroken.
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Oorspronkelijk stond zij bij huizen van het Tervoorstsche type juist als te
Schimmert. Zij is opgeschoven tot den rijweg en op deze plaats onder omkeering van
haar vorige plan weer opgebouwd. Het door de schuur verlaten terrein werd door
varkenskooien bezet en de eindmuur van den stal tot gevel opgetrokken. Om plaats
te vinden voor de trap, waarlangs nu het hooi boven de koeien moest worden gebracht,
diende de zijkkoel uit den stal te worden verwijderd. Deze trap, die in den zolder een
ruime opening eischte, deed de bergruimte voor hooi inkrimpen, zoodat een deel er
van elders werd ondergebracht. De aangewezen plaats daarvoor was de overdèn
van den voortreflijk gelegen dorschvloer, die hier een nieuwe functie verkreeg en de
oude ten deele verloor. De vergroote neare werd dèn, de vroegere dorschplaats
karschop en poort92). Haar geboorteacte echter bewaarde deze poort in legerhouten
en hooistapel, stille getuigen, die leidden tot ontraadseling van het wordingsproces
der kleine villa.
Thans zullen wij kennis maken met eenige resten van het oude Zuidlimburgsche
huis. De volgende plans geven een beeld van zijn bouw en constructie.

92) Bij groote hoeven handhaafde zich de afzonderlijke karschop. Bij de kleine villa was er geen
plaats voor, zoodat de dorschvloer de kar opnam.
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Fig. KU-325. Plan van een kleine hoeve te Hunnecum, verbouwd ± 1886.

Sleutel bij Fig. KU-325.
A: Tegenwoordig plan.
1: slaapkamer; 2: id.; 3: hoes; 4: neare; 5: kamer; 6: koustal 7: din met overdin;
8: varkensstal; 9: hinnes; 10: huuske; 11: bakhoes met oven.
a: deur der trap (van 10 treden) maar den kelder onder 4 en 5; b: deur naar de
zoldertrap; c: schouw; d: nearendeur; dd: voordeur; f: koukrub; g: schuurpoort; e:
zijkgoot; k: zijkkoel; m: meskoel of mes; p: voorgevel; h: achtergevel o: gevel tusschen
5 en 6; s: ‘stoep’ of luif.
B: Plan van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
1: neare, tegelijk din; 2: hoes; 3: kamer, waaronder de kelder; 4: koustal onder
een afdak achter 3 aangebouwd.
a: trap naar den kelder, die dezelfde lengte en breedte bezit als de kamer; b: trap
naar den zolder, die zich (nog) uitstrekt over 1, 2, 3; c: ‘t vuur’ onder de schouw,
die bij den vloer begint; het vuur was bereikbaar door een deur onder in de schouw,
welke deur thans door het in gebruik nemen van een kachel is verdwenen, zoodat de
schouw - zie A - thans tot den vloer is afgesloten, evenals op plans KU-326 en
KU-321.
Voor het eerst ontmoeten wij hier een huis, dat geen haaksche verbinding van eenig
onderdeel met de overige afdeelingen kent. De middelste gevel - o - scheidt den zolder
boven het woonhuis van de bermen over stal en dorschvloer. Deze bermen zijn één,
wijl tusschen de laatste deelen een ‘onderslag’ staat. Tengevolge van het ontbreken
der wisch wordt boven de koeien naast hooi, soms ook graan geborgen. Het is
duidelijk, dat dit kleine boerenhuis is ingericht voor gebruik van een beperkte
oppervlakte bouwland, daar oogstbergplaats en din ongewoon klein zijn. De laatste,
tevens dienende tot karschop, draagt te zamen met zijn overdin den naam ‘schuur’.
Niet lang geleden is een der leemen muren van het hoofdgebouw door metselwerk
vervangen. Bij vergelijking van den ouden plattegrond (B) met den tegenwoordigen
kan worden geconstateerd, dat vijf der stijlen zijn verwijderd, zoodat hun balken
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rusten in den nieuwen muur93). Gevels en voorkant konden deze herstelling voorloopig
ontberen.
Het bouwwerk telt een zevental vakken, elk gevormd door de ruimte tusschen twee
opeenvolgende stijlenparen in de muren. Uit plan B blijkt verder, dat het huis vóór
zijn verbouwing korter was, wijl neare (tegelijk din) en koestal toen

93) Voor het ‘slot’ (twee pinnen in den balk aan den buitenkant van den stijl) zijn muurankers
in de plaats gekomen. Het beginsel is dus onveranderd.
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de eindvakken vormden, terwijl de schuur niet bestond. Kamer en hoes waren niet
door een portaal gescheiden; de eerste kon slechts van het tweede vertrek uit worden
bereikt en geen van beide bezat een eigen buitendeur. Dat dit huis in de eerste periode
van zijn bestaan zeer oude kenmerken toonde, wordt bewezen door het volgende
plan.

Fig. KU-320. Plan van een zeer oude hoeve te Arensgenhout, gemeente Hulsberg.

Beteekenis der aanduidingen in plan KU-320:
1: neare met toegangsdeur in den achterkant; 2: kamer; 3: ‘'t hoes’ (oe als in
boer); 4: ‘kemmerke’: kamertje, slaapvertrek; 5: neare; 6: koustal; 7: din met overdin,
te zamen de schuur; een wisch bestaat niet, terwijl zich bij V een later ingebouwde
varkenskou bevindt, die vroeger als afzonderlijk gebouwtje naast den mestput stond;
8: karschop, geplaatst onder 't naar beneden verlengde schild boven den muur, die
de achterste smalle zijde van het huis afsluit; 9: bakoven, verder in den hof gelegen
(nl. 20 M. achter de karschop - zie pijl), dan de plattegrond aangeeft.
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Afb. 33. Gezicht op een hofje te Arensgenhout. Hetzelfde als plan KU-320.

a: trap naar den kelder van tien treden; b: plaats der zoldertrap; c: schouw; d:
nearendeur, ook ‘boetedeur’ (buitendeur) genoemd; e: zijkgoot; f: koukrub met
kribbeboom, waarvan de beide koeien zijn bevestigd; g: schuurpoort; x: bermhouten,
in de breedterichting van het huis geplaatst en slechts halverwege den din
overdekkend; h: ‘hoesdeur’; i: ‘kamerdeur’; k: zijkkoel, ook ‘zijklook’ (phon.);
vroeger in den stal; m: meskoel; n: opening in den gevel ter verlichting en ventilatie
van den zolder, 5 M. boven het maaiveld; p: gevel of voorgevel; s: ‘stoep’, hier nooit
luif genoemd; z: luik in den leemen vloer, waaronder de oorspronkelijke? keldertrap.
Dit hofje met hooge witte leemen moeren en gevel behoort door zijn inrichting tot
een achter ons liggend tijdperk94). Een gemetselde muur is op eenigen afstand

94) ‘Moeren’ zijn de tot het dak oprijzende lange zijden van het huis; ze hebben de hoogte der
stijlen. Een ‘gevel’ sluit een smalle zijde van het huis af, mits hij tot aan de nok loodrecht is
opgetrokken; vgl. E op fig. KU-367 B. Hij kan als bekend is, ook binnen staan. Opgemerkt
dient te worden, dat dikwijls een smalle zijde, die niet recht tot de nok omhoog gaat, eveneens
gevel wordt genoemd, doch in den grond der zaak is dit onjuist; in dat geval is het begrip
‘smalle zijde’ aan het zuivere begrip toegevoegd. In dezen tekst wordt voorloopig het woord
in z'n oorspronkelijke beteekenis gebruikt. Een ‘onderslag’ ten slotte, is een inwendige
scheidswand, die niet hooger gaat dan tot den balk, bijv. de wand tusschen neare en kamertje
aan de eene en den koustal aan de andere zijde op plan KU-320; ook die tusschen neare en
hoes, hoes en kamer, enz. De termen onderslag, moer en gevel blijven gehandhaafd als steen
het oudtijds gebezigde materiaal - leem en hout - vervangt. Omtrent het pleisteren der
leemwanden nog het volgende: Elk jaar geschiedde dit opnieuw. Daardoor werd en bleef
het leem bedekt met een laag calciumcarbonaat, die door zijn onoplosbaarheid en dichtheid
en mede door de witte kleur het opnemen of verlies van te veel water voorkwam en daardoor
den wand voor de destructieve werking van een drietal zaken behoedde, nl. 1. het nat, zelfs
week worden en dan wegspoelen van het leem bij aanhoudenden regen; 2. het verbrokkelen
van den natten wand bij vorst door uitzetting van het opgenomen en bevriezende water; 3.
het verbrokkelen door tallooze scheurtjes ontstaan tengevolge van overmatig uitdrogen bij
zonnebrand: immers de witte kleur ging sterke verhitting tegen.
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naast den achterwand opgetrokken om den last van het dak over te nemen en het
meest bouwvallige deel voor instorten te behoeden. Op den plattegrond is hij
opzettelijk weggelaten evenals de projectie van den dakdrup, om de lijnen van het
plan te doen uitkomen.
Zeer opvallend is het feit, dat alleen aan de voorste smalle zijde een gevel staat.
Opmerkelijker nog is de verbindingsdeur tusschen neare en koestal, die in
Zuid-Limburg altijd ontbreekt. Haar aanwezigheid moet een gevolg zijn der
omstandigheid, dat beide afdeelingen (met 4) bij den bouw van het huis één geheel
vormden.
Reeds het bestaan dezer deur en de geringe afmeting van afdeelingen 4 en 5 mogen
bijkans gelden als bewijs van de juistheid dezer opvatting. Tot zekerheid wordt ze
echter, als wij ons rekenschap gaan geven van de beteekenis van het ongewit zijn
der deur (K op afb. 33; ze is geschilderd), die uit den koestal rechtstreeks toegang
geeft tot de stoep, terwijl toch nearendeur en schuurpoort juist als de leemwand, op
de bekende manier zijn gepleisterd. De ongewitte deur is aangebracht in een tijd,
toen aanwending van leem als bouwmateriaal practisch reeds in onbruik was geraakt;
ze kwam, toen - na inbouwen van den onderslag tusschen neare en stal - het uitmesten
van den laatste via verbindings- en nearendeur bezwaarlijk bleek te zijn. Deze
verbindingsdeur vormt alzoo in verband met de andere gegevens het middel ter
onderkenning van den vroegeren toestand, waarin de nearendeur tevens koestaldeur
was, en afdeelingen 4 en 5 zich niet van den stal hadden afgescheiden. Beteekent het
woord neare oorspronkelijk voederplaats?
Nog een derde bijzonderheid wijst op den hoogen ouderdom van dit huis en de
oorspronkelijkheid zijner geheel uit den tijd zijnde inrichting: het portaal naast het
hoes was voor kort, het hoes zelf tot diep in de 19e eeuw nog ‘in drek’, d.i. voorzien
van een leemen vloer. Slechts de neare aan den gevel (afd. I), sedert langen tijd van
elke betekenis ontbloot en nimmer gebruikt, is op dit punt onveranderd gebleven.
De schuur bestaat als te Hunnecum, uit één vak. Graan en hooi worden op overdin
en koestalzolder geborgen. De laatste geeft - ook op plan KU-325 B - mede plaats
aan het hinnes; zie het luik (toegang voor het pluimvee) onder den dakdrup op afb.
33.
Ten slotte zijn hier een poort en een poortje. Deze namen dragen de hekken, die
van den weg af respectievelijk toegang gaven tot mestput en stoep. Ze bevinden zich
op dezelfde plaats, waar de poort der villa te Tervoorst is gebouwd, een overeenkomst,
die ook geldt voor mestput en bakoven. Bij alle verschil in bouwtrant is de algemeene
situatie daar dus niet anders dan hier.
Samengevat zijn de kenmerken van het gebouw in zijn oudsten toestand de
volgende:
1. Het huis staat met den kop naar den weg gericht;
2. de volgorde der afdeelingen is: woning - koestal - schuur; de laatste kent geen
wisch, is door een onderslag van den stal gescheiden en bestaat slechts uit een
gedeeltelijk met bermhouten overdekten dorschvloer;
3. de bakoven ligt afzonderlijk in den hof;
4. de varkensstal vormt een afzonderlijk gebouwtje naast den mestput;
5. woonhuis en stal zijn niet door een gevel, doch door een onderslag gescheiden;
het huis bezit alleen aan de voorste smalle zijde een gevel;

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

509
6. over woonhuis en stal ligt een zolder (vruchtenzolder), niet gescheiden van en
aansluitende bij de een weinig lager gelegen bermhouten over den din;
7. tusschen kamer en hoes bevindt zich geen neare; ze zijn gescheiden door een
onderslag en staan met elkaar in verbinding door de kamerdeur;
8. een neare geeft toegang tot de kamer; een tweede neare - tevens koestal - tot
het hoes;
9. de kelder ligt geheel beneden het maaiveld onder de kamer, heeft dezelfde
breedte als deze en bezit een tweetal toegangen;
10. de schoorsteen staat tusschen hoes en kamer;
11. de ingangen zijn aangebracht in de lange zijden van het huis.

De ontwikkelingsgang van het Zuidlimburgsche huis.
Uit het moderne standpunt gezien, vertegenwoordigt de kleine hof te Arensgenhout
het Zuidlimburgsche huis in zijn oorspronkelijken vorm. Slechts één zijner kenmerken
blijkt in den loop des tijds zich te handhaven: de scheiding der vakken bestemd voor
woning, stalling en afdorschen van veldvruchten. Dit kenmerk moet nauw
samenhangen met een vroeg stadium.
Het ontbreken van inwendig geplaatste gevels bewijst, dat hun eerste dienst bestond
in afsluiting der einden van het huis. Wanneer het oeroude gebouw te Arensgenhout,
als te Hunnecum het geval is, reeds een gevel tusschen zijn afdeelingen had gekend,
dan bestond niet de zekerheid, waarmee wij thans gewapend zijn. Immers een gevel
op deze plaats, zou kunnen wijzen op een latere vereeniging van oorspronkelijk
gescheiden deelen. Woning, stal en schuur vormden dus in een lang afgesloten periode
een aaneengesloten rechtlijnige vakkenreeks, waarvan het woonhuis de kern was.
De zolder over het gebouw werd onbetwijfelbaar gebruikt ter bewaring van
ongedorscht koren en hooi. Niet alleen de aanzienlijke lengte van het stijlendeel
boven het zoldervlak - de groote ruimte derhalve van hier tot het dak - bewijst dit,
maar ook de naam ‘vruchtenzolder’. ‘Vruchten’ zijn oorspronkelijk alle veldgewassen
zooals ze worden geoogst95). Op plan KU-320 maakt inderdaad de hooibewaarplaats,
op KU-325 B de overdin nog deel uit van dien zolder. Zelfs een groot deel der voor
oogstberging bestemde schuurruimte op Hoensbroek en Oud-Ehrenstein bevindt zich
boven een zolder. Deze feiten schenken de overtuiging, dat eeuwen geleden de zolder
van het Zuidlimburgsche boerenhuis werd volgetast met ongedorschte oogstproducten.
Toen zich naast den din een gelijkvloersche wisch had ontwikkeld, veranderde de
vruchtenzolder met behoud van zijn ouden naam in zaadzolder.
Sommige vakken van het gebouw waren door een onderslag gescheiden. Eén
hiervan groeide langzamerhand uit tot gevel: die tusschen woonvakken en stal. Dit
was het gevolg der bewaring van het afgedorschte graan boven hoes en kamer.
95) Dus niet alleen zaad, ooft, of andere voor consumptie bestemde plantendeelen. In Friesland
zegt men bijv. van een op het veld staand gewas: ‘Dat is een mooie vrucht’; van grasland:
‘Dat stuk heeft een beste vrucht’. Ook: ‘Dat stuk heeft een verkeerde vrucht’, als men te
kennen wil geven, dat het grasbestand veel minderwaardige of schadelijke plantensoorten
bevat. Ook in het Nederlandsche woord ‘vruchtgebruik’ komt de ruime beteekenis van vrucht
voldoende uit.
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Naarmate de groeiende schuren de zolders hadden ontlast, deze leeger en killer
waren geworden, moest het zaad meer dan vroeger - toen het stroo door zijn
hygroscopische eigenschap absorbeerend kon werken - beschermd worden tegen
nadeelige inwerking van uit den stal opstijgenden waterdamp96). De onderslag tusschen
dorschvloer en wisch - de latere zool - evenwel, werd lager met toeneming van de
stevigheid der huizen; op plans KU-321, KU-319 en KU-326 is zijn hoogte resp.
1.20 M., 0.80 M. en 0.20 M. Deze waarneming leidt ons op het spoor der juiste
beteekenis van het onderhavige constructiedeel - den onderslag.
Het zwakke geraamte van vertikale en horizontale balken - stijlen en rijhouten der hooge leemen wanden was niet bestand tegen overmatigen winddruk. Het huis
won in hooge mate aan sterkte, als tusschen eenige stijlenparen een onderslag

96) De slechte invloed van vocht en gassen op granen en andere zaden is bekend. Zelfs op een
goeden zolder moest graan voor de bakkerij bestemd eens per week worden omgeschept.
Voorheen, toen de in eigen bedrijf gewonnen tarwe en rogge tot brood werden verwerkt,
was kennis van de wijze, waarop zaad langdurig kon worden bewaard, gemeengoed. Slechte
invloeden benadeelen ook de waarde er van als zaaikoren.
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stond. Deze vulling verleende het veel grooteren weerstand tegen zijlingsche
luchtstroomen. Het innig verband tusschen constructie en indeling bij dit bouwwerk
blijkt uit fig. KU-367 II, waar bij E onder den balk tusschen de stijlen twee schuins
naar binnen en beneden gerichte posten zijn aangebracht. Een loodrechte stand zou
het invoegen van vlechtwerk (waarop het leem wordt aangebracht) zeer
vereenvoudigen; doch de stijlen mogen zelfs bij grooten winddruk hun vertikalen
stand niet verliezen! Vandaar de doeltreffende schoring door deze schuinsche posten
onder den balk welke den gevel in staat stelt den sterksten zijwind te trotseeren. Zij
belet kapseizen der einden van 't gebouw, terwijl de resisteerende onderslag een
bezwijken der middelmoot - inwaaien der muren - voorkomt97). Druk in de richting
der lengteas van het huis, die min of meer frontaal een gevel treft, wordt
geneutraliseerd door hoog tegen de stijlen in de muren geplaatste schoorposten. Op
afb. 26, waar één der drie aanwezige is aangeduid door P, kunnen ze goed worden
waargenomen98).
Uit den aard der zaak vormden de noodzakelijke onderslagen de scheiding der
verschillende afdeelingen, zoodat het bouwwerk in het bezit kwam van afzonderlijke
vakken voor woning, stal en schuur. Deze toestand leidde tot het aanbrengen der
toegangen in de muren en het ontbreken er van in de gevels. Bij de gegeven constructie
toch waren deuren veel gemakkelijker in de eerste te bouwen, dan in de laatste,
vanwege de schuinsche posten onder den gevelbalk. Ook vensters ontbraken
aanvankelijk in de voorgevel wijl hier achter een neare lag. Onder deze
omstandigheden ontwikkelde zich automatisch de ‘voorkant’ met deur- en
lichtopeningen, de zijde van het huis, waarlangs de stoep zich uitstrekte en de mestput
werd gegraven. Een inwendige verbinding tusschen woning en stal bestond, zoolang
de laatste tevens neare was, maar verviel toen het portaal zich afscheidde en
vervolgens tusschen de woonvakken kwam; men vergelijke plan KU-320 met KU-325
A.
Thans rijst de vraag op welke wijze de wisch ontstond. Dat het Zuidlimburgsche
huis deze oorspronkelijk niet kende - reeds waarschijnlijk door de groote zolderruimte
boven het woonhuis der oude hoeven - wordt bewezen door plans KU-325 en KU-320,
waar geen gelijkvloersche korenbergplaats bestaat.
97) Een onderslag, door arceering aangeduid, vindt men in B bij plan KU-326.
98) Zeer duidelijk ook komen deze schoorposten uit bij het leemen huis A op achterstaande teek.
39. Ze bevinden zich daar in den muur ter plaatse, waar deze de gevels ontmoet. Ter
vergelijking bestudeere men de recente afb. 26. Hier toont de muur in het geheel drie
dergelijke schoren; ook de analoge schuinsche gevelposten ontbreken niet. Men vergelijke
ook afb. 27, 28, 32. Het woonhuis B op teek. 39 bezit reeds een grondmuur, waarschijnlijk
bestaande uit mergelblokken, zoodat de schuinsche schoren daar, der traditie getrouw, in
de leemwand op de plaat (rijhout) over den grondmuur zijn aangebracht. De slechts uit twee
vertrekken bestaande woningen, die we hier ontmoeten, zijn dagloonershuizen, geen
boerderijen. Zij bezitten evenals deze, opvallend hooge muren bij een geringe breedte. Een
dergelijk klein dorpshuis, het best vergelijkbaar met A op teek. 39, stond nog in 1920, juist
onbewoonbaar verklaard, te Amstenrade: zie afb. 35. Een overeenkomstig beeld als teek. 39
geeft teek. 40. Eén der objecten bezit hier steenen muren tot aan het dak. Teek. 39 en 40 zijn
gedeelten van kaart 115 Rijksarchief Maastricht: Photagraphie van een kaart berustende
op het kasteel Borgharen: ‘Kaart van Borgharen, Limmel en de Beck en een gedeelte van
Maastricht, behoorende bij een proces over het “droit d'aubaine” uit de 16e eeuw, dat de
heer van Valkenburg beweerde te bezitten op de goederen van personen verdronken onder
Borgharen op terrein, waarover geschil bestond tusschen die van Valkenburg en de heer
van Borgharen. Anno 1500.’
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Het feit, dat legerhouten niet zelden ‘bermhouten’ worden genoemd en in kleine
huizen voor wisch ook de namen ‘berm’ en ‘bermstee’ gebruikelijk zijn, vormt de
leidraad bij de beantwoording dier vraag. In sommige deelen van Limburg is een
berm - zie afb. 34 - een ronde, met stroo bedekte stapel schooven, die op veld of erf
blijft staan ingeval de schuur een onvoldoende capaciteit bezit. Terwijl voorheen in
kleine hoeven de geheele oogst boven de balken kon worden geborgen, was dit bij
grootere bedrijfsgebouwen buitengesloten, wijl hun zolders in verhouding minder
ruimte boden. Om dus de bermen aan weersinvloeden te onttrekken werd hier de
dorschvloer vergroot, zoodat het tegelijk voor graanberging kon dienen. Daartoe
werd het dinvak over 't terrein der stoep aanmerkelijk verbreed: het begin der
haaksche verbinding van hoofdgebouw en schuur! Een voorstelling van den toestand
door die verbreeding ontstaan, geeft plan KU-321
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als afd. 5 en 6 in gedachte worden verwijderd en de nieuwe schuurpoort zou
aangebracht zijn ter plaatse van de verbindingsdeur tusschen afd. 4 en 6. Deze
huisvorm, die mogelijk nog ergens bestaat, komt voor op teek. 41, deel van kaart
3127 A.R.

Afb. 34. A: Berm (tarwe, rogge, gerst of haver), diameter bij den voet 6.40 m. B: Onvoltooide berm.
C: Stroo voor het vervaardigen van ‘bermdekke’ en ‘spits’.

Teek. 39. Gedeelte van kaart 115 Rijksarchief Maastricht, anno 1500.

Teek. 40. Gedeelte van kaart 115 Rijksarchief Maastricht, anno 1500.

Afb. 35. Oud leemen huis te Amstenrade; geen boerenhuis.

De aanleg tot die bouworde zetelde reeds in haar uitgangspunt. Bij beschouwing
van plan KU-320 blijkt de overdin - hangende aan en niet rustende op de balken slechts halverwege den dorschvloer te overdekken terwijl zijn legerhouten een rechten
hoek vormen met het mediaanvlak van het gebouw. Hun ligging bleef dezelfde toen
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de bovengeschetste verbreeding zijn beslag had gekregen, en is ook bij plan KU-321
- het logisch vervolg er van - bewaard gebleven.
De eigenaardige constructie van den overdin op plan KU-320 stond overigens in
nauw verband met de inrichting van het geheel. Het onoverdekte deel van den
dorschvloer was de plaats, waar het hooi over den onderslag heen op den
koestal-zolder werd gebracht en naderhand voor de voedering weer naar beneden
geworpen; ook de schooven volgden tijdens den dorscharbeid dezen weg nadat ze
bij den oogst in den neare aan den voorgevel waren omhoog gebracht en op den
zolder getast. Men ziet, dat de hier bestaande, thans overal verdwenen bouw van
den overdin niet slechts in volmaakte harmonie is met de opvatting, dat bij den
stamvorm der villa het ongedorschte graan op den woonhuiszolder werd geborgen
- daarom ook stond het gebouw met den kop naar den weg gericht -, maar tevens,
dat het verdwijnen van den neare aan den gevel het directe gevolg is geweest der
veranderde functie van den vruchtenzolder99).
Reeds werd gewezen op het feit, dat de op teek. 41 voorkomende verbreeding

Teek. 41. Gedeelte van kaart 3127 A.R.: Kaart van het huis en den hof ooste, den hof te Sittard, en
het St. Josephsbosch. 18e eeuw ‘A: Huijs, koolhoff en Ledige plaats’ uit het bijschrift.

van het dènvak de haaksche verbinding van schuur en hoofdgebouw inleidde. Bij
vergrooting der bedrijfsafdeelingen werd namelijk het proces herhaald en een
volslagen dèn vóór den ouden geplaatst, zoodat het geheel de indeeling kreeg van
plan KU-321. Wijl op dit plan de wisch een vak van het hoofdgebouw vormt, waaraan
de nieuwe vloer haaks is verbonden, was het ontstaan van een neare het onvermijdelijk
gevolg dezer verbindingswijze: de breedte van een vak was

99) In verband hiermee zij opgemerkt, dat het ‘kabinet’ (afd. 3) op plan KU-310 als neare ook
bestond in de aan deze voorafgaande pachterswoning. Door de uitzonderlijke omstandigheden
handhaafde die neare zich bij de vernieuwing der gebouwen, doch kreeg een andere
bestemming.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

512
immers grooter dan zijn lengte. Bij latere breedere huizen van dit type werd de
dorschvloer weer rechtlijnig achter de wisch gebouwd, zoodat de neare kon vervallen;
zie plan KU-319.

Fig. KU-319. Plan van een hofje te Vilt. Omtrent dit gebouw mag niet onvermeld blijven dat: 1. de
scheiding van woonhuis en koestal (varkensstal en hinnes, waaronder dan ook de kelder is gelegen,
bevinden zich op de plaats der vroegere kamer) hier nog onvolkomen is; een venster, 1.30 m. boven
den vloer in den scheidenden onderslag, bood indertijd gelegenheid van de kamer uit den stal te
inspecteeren;
2. dat boven deze afdeeling, waarin het bedoelde venster nog aanwezig is, stroo wordt bewaard, een
herinnering aan den tijd, waarbij ook het onafgedorschte graan op den zolder van het woonhuis werd
geborgen.

Toch moest ook onder deze omstandigheden een volgende vergrooting weer tot
de haaksche bouworde leiden, daar het geheel ten slotte te lang werd; men houde
in het oog, dat een grootere schuur gepaard gaat met langere stallen - zie Den
Voorhof. Een andere oplossing is ondenkbaar behalve één, die inderdaad reeds vroeg
bij de grootste boerderijen is toegepast: het afzonderlijk plaatsen der schuur tegenover
en met haar voorkant naar het front van het hoofdgebouw gekeerd. Men vergelijke
Den Voorhof met de latere teek. 45. (Te zijner tijd zal blijken, dat de op dit
kaartgedeelte aangetroffen rangschikking - een evenwijdige stand van de schuur en
hoofdgebouw - tot hetzelfde eindresultaat voert).
De oorspronkelijk bestaande gegevens: 1. het gescheiden zijn der elementen van
het huis, 2. de aanwezigheid der toegangen aan den voorkant leidden bij dit lange
smalle bouwwerk dus onvoorwaardelijk tot een haakschen vorm. Evenals bij de hoeve
te Schimmert, is deze bouworde te constateeren bij de hoofdafdeelingen van Den
Voorhof. Straks zullen wij haar terugvinden als tweede ontwikkelingsphase van een
villa in de gemeente Hoensbroek. Het hofje te Schimmert demonstreert haar door
den haakschen stand van den dorschvloer tegen het hoofdgebouw, bij Den Voorhof
heeft het proces zich door de groote afmeting der afdeelingen over de gansche schuur
voltrokken. In den grond der zaak komt dit laatste neer op volkomen afscheiding der
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schuur van den koestal. Hierbij ontvangt de eerste een tweede wisch, die den
dorschvloer in haar midden brengt.
Het huis te Tervoorst is een primitieve villa. De stand van zijn voorgevel aan den
weg, de ligging van den koestal onder één dak met de woning, zijn gansche inwendige
bouw en overeenkomstige plaats op het erf, zijn onwraakbare getuigen van
samenhoorigheid met de huizen te Schimmert, Hunnecum en Arensgenhout. Bij alle
verschil in voorkomen bestaat er algeheele gelijkheid in wezen.
Op Den Heihof - plan KU-80 - is in de volgorde der afdeelingen geen overeenkomst
met deze vroege vormen te bespeuren; slechts de inrichting van woning en koestal
bleef volkomen oudlimburgsch. De eerste ligt parallel aan den weg en de kar rijdt
langs haar voorgevel de poort door en den hof op. Bakoven en varkensstal zijn
opgenomen in de gebouwenreeks. De koestal ligt geheel verwijderd van het woonhuis.
Er zijn vier afzonderlijke stallen, benevens afdeelingen voor het rijtuig en voor
huishoudelijke werkzaamheden. In één woord: Den Heihof is niet slechts een groote
hoeve, doch schijnt ook het resultaat der bedoeling een rationeel bedrijfsgebouw te
stichten. Hij is een villa in wier plan ervaringen tot uiting zijn gekomen100).
Houdt dit nu in, dat deze hof beschouwd moet worden als een afstammeling der
kleine villa? Als een verbeterde vorm daarvan, waarbij het woonhuis een zwenking
had gemaakt, die de poort voor zijn gevel bracht en zijn achterzijde aan den weg,
zoodat het geheel door de ruime binnenplaats ook voor groote bedrijven een passend
gebouw kon zijn?

Links:
Teek. 42. Gedeelte van kaart 111 Rijksarchief Maasricht: ‘Carte figuratieff, gemaeckt ende gedelinieert
door G.M. Booten ingevolge metinge van H. Jentis van alle landen, weijdden en bempden in den
ommeganck der thienden alle gelegen onder de banck van Bergh, anno 1572’.

In het minst niet! De landmeterskaarten manen ons in verband met de
waarnemingen in het land zelf en onze kennis van den ontwikkelingsgang van andere
100) Toch is deze villa niet in letterlijken zin een huis ‘aus einem Gusz’; er zijn duidelijk sporen
van verbouwing waar te nemen, De laatste beoogde als geregeld het geval is, restauratie,
gepaard met verbetering en vergrooting.
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hoevetypen, tot groote bedachtzaamheid in de conclusies, tot verzamelen en toetsen
van een rijk feitenmateriaal aleer hier het antwoord te geven.
De feiten door dit onderzoek aan het licht gekomen zijn de volgende: In den
huidigen tijd vinden wij: 1. de kleine volslagen villa, benevens de villa als
doorsneeboerenhoeve en als kasteelhoeve, 2. enkele exemplaren van den stamvorm
dezer gebouwen, 3. eenige overgangsvormen in de richting der kleine (bijv.
Schimmert) en der groote hoeve (Den Voorhof).
Op landmeterskaarten zijn huizen als te Schimmert en Arensgenhout nog in de
18e eeuw talrijker dan thans, zoodat de kleine en middelgroote boerderij toen minder
algemeen den villavorm bezat101); de grootste daarentegen toont bijna

101) Zeer leerrijk is bijv. kaart 111 Rijksarchief Maastricht. Ze is een kadastrale kaart van een
gedeelte van de bank Berg met lijst van de bezitters der perceelen land. De huizen zijn alle
als op teek. 41. Ze hebben op een paar uitzonderingen na een geveldeur, doch zijn alle van
steen gebouwd, wat veel verklaart (de muren nl. toonen dezelfde kleur als die der kerken te
Houthem, St. Gerlach); de neare is hier dus aan den gevel geplaatst. De kaart dateert uit
het jaar 1572.
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zonder uitzondering de carrégroepeering. Een afwijking van dien regel vormt bijv.
‘Heeren Anstel’ op teek. 50, waar de gebouwen in open hoefijzervorm gerangschikt
zijn, verbonden door een muur met poort. Maar ‘Clooster Anstel’, ‘Boeren Anstel’,
‘Nieuw-Ehrenstein’, ‘Terwensder Hof’ en ‘Oversten Hof’ zijn alle volslagen villa's102).
Een vergelijking van den tegenwoordigen toestand met dien in de 18e eeuw voert
tot de gevolgtrekking, dat de Zuidlimburgsche boerderij een evolutie heeft
doorgemaakt, waarbij voorname hoeven het eerst den eindpaal bereikten. Onder de
gevonden aanwijzingen, dat het ontstaan der groote villa een groeiproces is geweest,
stelt er één in bewijskracht de andere geheel in de schaduw. Het betreft een
aanvankelijk kleine hoeve, die langs den weg van vergrooting geleidelijk in een vrij
omvangrijke villa is veranderd. Haar geschiedenis geeft een juist inzicht in den aard
der factoren, die na het ‘Schimmertsche stadium’ - term, waarmee gevoeglijk de
haaksche bouworde kan worden gekenschetst - de verdere ontwikkeling der
Zuidlimburgsche boerderij beheerschten. De huidige inrichting van het bedoelde
gebouw wordt weergegeven door plan KU-323, zijn groei door schema 1.

Fig. KU-323. Plan van een hoeve te Hoensbroek. Vgl. afb. 27.

Sleutel bij fig. KU-323.
A: Plattegrond.
1: kamer; 2: hoes; 3: neare; 4: kelder, waarboven de opkamer; 5: melklokaal
(modern); 6: kukenstal; 7: varkensstal; 8: wuusch of berm; 9: din, er boven hooi op
den overdin; 10: ‘krotenstal’ voor bieten, op de legerhouten hooi; 11: koestal met
stroozolder; 12: varkensstal, boven deze 't hinnes; 13: paardenstal met
vruchtenzolder; 14: koestal met stroozolder; 15: poort; 16: karschop; 17: strooschop;
18: ‘bakhoes’ met ‘den oven’.
a: beddekoets; b: schouw; c: kelderdeur; d: ontroomer, centrifuge voor handkracht,
e: schuurpoort; g: koukrub; f: grup, de diepte bedraagt 0.15 M., de breedte 0.25 M.;
h: waterreservoir met pomp; k: trap maar den vruchtenzolder; v: ‘voorkomp’,
hakselbak; m: huuske; n: mes; nn: ‘beerput’, gierkelder van 25 M.3 inhoud; p: koelbak
voor de melk, deze wordt verkocht voor consumptie; r: luif, s: poortje, naast de poort.
102) Zie voor de hier genoemde hoeven de in de volgende bladzijden ter sprake komende
kaartgedeelten. Sommige dragen thans andere namen, een enkele is verdwenen.
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B: Schets van het oorspronkelijke huis op dezelfde schaal als A. a: woning; b:
stal; c: dorschvloer, schuur.
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Schema 1. Schema der ontwikkeling van een villa te Hoensbroek.- Dezelfde als plan KU-323.

Sleutel bij schema 1.
h: woonhuis; k: koestal; d: dorschvloer, din; w: wisch, berm; p: paardenstal; c:
krotenstal; v: varkensstal; m: melklokaal; po: poort.
Deze villa ligt op een afgelegen erf onmiddelijk aan en met haar woonhuisgevel naar
den onverharden Koumensweg gericht. Hier is de uit plan KU-326 bekende
verplaatsing der schuur naar den kop van de woning achterwege gebleven. De eerste
heeft zich in het Schimmertsche stadium verbreed. alvorens het huis zijn lengtegroei
- in de richting van den hoefijzervorm - ging hervatten. De sporen dier verbreeding
zijn volkomen duidelijk en laten een ruwe dateering toe. Bij een restauratie van een
aantal jaren geleden waren de oude gebonten van dit eertijds smalle deel nog
aanwezig. Na de verbreeding der schuur toonde het geheel een groote overeenkomst
(in vorm) met Den Voorhof; men vergelijke daartoe fig. KU-310 en schema 1 fase
V. Zelfs de plaats van het bakhuis is overeenkomstig en het lijdt geen twijfel - hoewel
het onbewijsbaar zal zijn -, dat oudtijds afdeeling 30 op plan KU-310 de eenige poort
op dit punt is geweest.
Van het vroegere boerderijtje aan den Koumensweg geeft schema 1 dus het schema
van zijn geleidelijke ontwikkeling. De oude kern is nog volkomen herkenbaar; ze is
van het type der bekende hofjes te Hunnecum en Arensgenhout. Het woonhuis bleef
tot heden vrijwel onveranderd en de eerste stal behield zijn functie tot het jaar 1899.
Deze stal voor twee koeien is juist het bewijs, dat de oorspronkelijke hoeve klein
was. De eerste schuur is na de herhaalde uitbreiding beurtelings paardenstal en
varkenskooi geweest. Dat het woonhuis gedurende het geheele proces zijn vroegere
afmeting heeft behouden, is te danken aan de mergelblokken, waarmee waarschijnlijk
reeds bij aanvang van den groei der bedrijfsafdeelingen de muren zijn hersteld.
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In 1922 is hier het eindpunt der ontwikkeling bereikt. De bijgebouwde stallen zijn
uit den aard der zaak langs den mestput geplaatst. Thans blijkt, dat deze put een rol
speelt in de laatste periode van de wording der villa. In oorsprong een gevolg van
de constructie van het huis, wordt de aanwezigheid der ‘mes’ naast den koestal ten
slotte een factor van beteekenis bij de vormvoleindiging van het geheel. Evenals deze
stal, behooren die van paarden en varkens voor gemak bij den arbeid - het uitmesten
- zich met hun voorkant in de nabijheid der vaalt te bevinden. De laatste zal dus een
dwingenden invloed oefenen op de plaats der
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Afb. 36. Gezicht op een villa aan den Koumensweg bij Hoensbroek.

stallen, en bij vernieuwing van het huis weer indirect op die van woning en schuur.
De wijze waarop die invloed tot uiting komt, wordt op haar beurt bepaald door den
omvang van den veestapel, de oppervlakte van het akkerland - kortom de grootte
van het gebouw - en door de ligging der landerijen.
Afb. 36 toont de villa in haar huidigen staat. De Koumensweg ligt tusschen het
front en de op de afbeelding zichtbare heg. Het poortje - toegang tot de luif - is
geopend. De poort, overgenomen van het reeds bestaande Zuidlimburgsche huis,
ligt krachtens het doorgemaakte groeiproces der hoeve naast de voorzijde der woning,
slechts door het poortje er van gescheiden. Hoewel breeder dan bij de kleine villa,
is ook hier de binnenplaats ongeschikt voor bepaalde verrichtingen: een smalle luif
vormt de eenige verbindingsweg tusschen de afdeelingen. Langs dezen weg kan de
wagen de schuur onmogelijk bereiken; de poort dient uitsluitend voor in- en uitrijden
van mestkar en melkwagen.
Reeds zijn schoppen (16, 17) tegen den achterkant der schuur gebouwd, gevolg
van gebrek aan vakruimte. Bij toekomstige vernieuwing der boerderij zal het woonhuis
evenwijdig aan den rijweg worden geplaatst. De poort komt dan automatisch voor
den gevel en de binnenplaats verkrijgt een breedte gelijk aan de lengte der woning.
De schuur neemt den stand, die in verband met locale gegevens het meest doelmatig
zal zijn, d.i. loodrecht op de richting van de Koumensweg. Ze ontvangt met het oog
op de ligging der landen een voordèn met inrijdeur in beide gevels. De stallen voor
de verschillende soorten vee zullen het overige deel van het erf innemen, waarbij er
voldoende ruimte beschikbaar blijft om (indien hij niet geheel vervalt) den bakoven
plaats in het complex te verschaffen. Ten einde het laatste op de hoogte van den tijd
te brengen, zullen hoogstwaarschijnlijk nieuwe afdeelingen in navolging van moderne
bedrijfsgebouwen worden ingevoegd, zoodat het geheel opnieuw de gedaante van
een - thans omvangrijker en meer regelmatig gevormden - vierhoek aanneemt.
De hier ontworpen schets van het nog onbereikte stadium dezer hoeve herinnert
ons eensdeels aan het reeds verouderde plan van den Heihof, anderdeels aan dat
van den jongen Zegershof. Na de demonstratie, die haar verleden ons gaf van het
ontstaan der groote Zuidlimburgsche villa, moet de schildering van haar toekomst
wel uitermate geschikt zijn, om alle geheimzinnigheid welke dit boerderijtype
schijnbaar omhult, te doen verdwijnen. Dat betrekkelijk kort geleden vele huizen een
dergelijk proces hebben doorgemaakt, treedt aan den dag bij kennisneming van den
inhoud van 18e eeuwsche landmeterskaarten. Duidelijk bewijzen deze, dat inderdaad
voor twee eeuwen de huidige toestand bij lange na niet bestond. Hier volgen eenige
voorbeelden; slechts een enkele opmerking is toegevoegd.
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Geen twijfel staan de feiten toe omtrent de afkomst der groote Zuidlimburgsche
hoeve. Zij is een navolging van vroegere huizen, ontstaan langs de lijn der
Koumensche boerderij, een navolging gepaard met langzame verbetering en
veranderde groepeering der afdeelingen. Dat de eerste villa's groote gebouwen
waren, volgt uit het proces zelf. Thans vraagt haar kleinere soortgenoot als
evolutie-product een korte beschouwing. Het uitgangspunt van beide groepen moge
hetzelfde Oud-Zuidlimburgsche huis zijn geweest, haar ontwikkelingsmogelijkheden
waren verschillend. Met behulp van plan KU-323 kan deze zaak worden toegelicht.
Bij de boerderij te Schimmert, plan KU-321, ligt het wagenpad aan den buitenkant
der mestvaalt. Daar is ruimte voor de kar om van den weg af den dèn te naderen.
Zóó was oorspronkelijk ook de toestand bij plan KU-323. Toen deze

Teek. 43: gedeelte van kaart 3127 A.R.; zie onder teek. 41. Uit het bijschrift: ‘A: Het huijs en Hoff’.
‘C: Halfmans Gaardt’. - Teek. 43 geeft het huis van den hof ooste, teek. 41 dat van ‘den Hofe te
Sittert’.

Teek. 44. Gedeelte van kaart 3119 A.R.: Kaart van drie perceelen akkerland gelegen bij het dorp
Amby door A. Wilmar 1774. - Het kaartgedeelte stelt voor een vijftal erven aan de dorpsstraat van
Amby bij de kerk.
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Teek. 45. Zie onder teek. 45a.

Teek. 45a. Deze en no. 45 zijn gedeelten van kaart 438 Rijksarchief Maastricht: ‘Kaart figurative
van de gemeende het St. Servaes Broek door J.P. Cramer, 1776’. - De ‘Dollert’ ligt aan de Jeker.

Teek. 46. Gedeelte van kaart 142 Rijksarchief Maastricht: ‘Carte topographique de la Seigneurie de
Clooster-rode. Dédiée à Mr. Marbais Prieur dudii lieu 1775’ door Lambert de Ruvignij - Op dit
kaartdeel komen voor Clooster Anstel en Nieuw-Ehrenstein; deze villa is gemerkt N.E.

Teek. 47. Gedeelte van kaart 142 Rijksarchief Maastricht; zie onder teek. 46 - De plattegronden, op
het origineel rood gekleurd, zijn hier ter wille van de duidelijkheid gestippeld, evenals op andere
reproducties.

Teek. 48. Gedeelte van kaart 142 Rijksarchief Maastricht; zie onder teek. 46 - Hierop ‘Terwensder
Hof’ waarbij de overbouwde poort nog ontbreekt. D.w.z. dat hier een poort met een door een dak
overdekte ruimte er achter ontbreekt. ‘Overbouwd’ is hier dus niet gebruikt in de beteekenis van het
bekende germanisme der beoordeelingsleer (nl. overbouwd = te fijn gevormd, overdreven fijnheid
van lichaamsbouw). Deze villa en den andere heeten op de topografische kaart resp. Winselaar en
Overstenhof.
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Teek. 49. Gedeelte van kaart 142 rijksarchief Maastricht; zie onder teek. 46 - Hierop den ‘Buck hof’,
op de topografische kaart aanggeduid als Boekerhof. Van de huizen te Ham, een gehucht in de
gemeente Kerkrade - buurtschap Blijderheide - is slechts één een volslagen villa.

Teek. 50. Gedeelte van kaart 142 rijksarchief Maastricht; zie onder teek. 46 - Het op dit kaartdeel
voorkomende huis ‘Heeren Anstel’ komt niet voor op de topografische kaart en is dus verdwenen. In
1775 was het zeer waarschijnlijk oud. Het gebouwencomplex is niet gesloten. De poort bestond in
een hek, dat zich bevond in een muur, die hier door een dubbele lijn, op het origineel door een roode
is aangeduid.
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hoeve werd vergroot, verplaatste zich de schuurpoort naar den achterkant der schuur;
deze bleef nu voor kar en wagen bereikbaar langs den rand van het erf (schema 1
stadium III). De omstandigheden veroorloofden het: de breede hof schonk vrijheid
van beweging.
Geheel anders was de toestand in bebouwde kommen, waar de erven elkaar
begrensden. Smal aangelegd als de laatste waren, gevolg van opeenhooping der
huizen en hun stand met den kop naar den weg gericht, ontbrak de ruimte voor
verleggen van het wagenpad, zoodra de mestvaalt door vergrooting der stallen een
geëvenredigde verwijding eischte103). De toegang tot de schuur langs dezen put
ondervond nu belemmering. Het correctief lag voor de hand: de schuur werd aan
den weg gebouwd. De dorschvloer kwam naast het poortje voor de luif. Het gevolg
bleef niet uit; deze toegang smolt samen met den dèn, die thans de eenige verbinding
vormde tusschen binnenplaats en weg - vergelijk plan KU-323 met KU-326 - en
daarmee zijn vroegere functies ten deele inboette. De oorspronkelijke ‘schuurpoort’
werd ‘poort’, doch de overdèn bleef. Tusschen poort en wisch ontving de schuur een
nieuwen vloer, dien we op plan KU-326 leerden kennen als afdeeling n, den voordèn
in embryo. Wat de wisch hierbij aan lengte verloor, werd door verbreeding vergoed.
Was de kleine hoeve na deze wijziging van haar plan in wezen slechts een
modificatie van het Schimmertsche stadium, niettemin had zij hiermee door de tevens
veranderde plaats van den varkensstal reeds den U-vorm verkregen; dit laat zich
zonder moeite afleiden uit plan KU-326 door verwijdering van afdeeling 10. Snel
moest de nieuwe toestand leiden tot carrégroepeering van het geheel. Bij vergrooting
toch is onder deze omstandigheden het kwadraat spoedig volgebouwd. Juist de
geringe afmeting der deelen speelt hier een groote rol. Vermeerdering van het aantal
varkenskooien is o.m. voldoende om den villavorm te benaderen; dat zij niet achter
den koestal worden gebouwd, spreekt vanzelf: haar plaats is aan den mestput. Daarna
zal elke volgende uitbreiding het carré te voorschijn roepen; vergrooting der schuur
gepaard met zwenking, een nieuwe hoenderstal, het inbouwen van den bakoven
desnoods, zullen dit bewerkstellingen, want in al deze gevallen volgt onvermijdelijk
de sluiting van het vierkant104).
Is eenmaal dit stadium bereikt, dan blijkt de kleine villa inderdaad gunstige
eigenschappen te bezitten. Déze zijn het waarschijnlijk ook, die haar zóó snel
algemeen hebben gemaakt, dat haar voorgangsters den tijd was gegund zich in enkele
exemplaren buiten de bebouwde kommen te handhaven. Want zij moge als
bedrijfsgebouw een vroegrijp en onvolmaakt product zijn met haar beperkte ruimte
op de binnenplaats, als bouwwerk bezit zij onmiskenbare voordeelen, juist in de
leembouwperiode. De sluiting der deelen verleent het geheel den grootsten weerstand
103) De hoeveelheid door een volwassen rund bij overwegende hooivoedering in een winterhalfjaar
geproduceerde mest (zonder gier of stroo) bedraagt ongeveer 5 M.3. Deze massa heette in
Friesland oudtijds een ‘schar dong’; ze kon worden geladen in een 5-tons praam, een
‘bollepream’. Wanneer, als in Limburg gewoonlijk het geval is, de koeien op stroo worden
gestald dat steeds vernieuwd wordt, dan is ze grooter. Bovendien ontvangt de put de specie,
die uit varkens-. paarden- en kippenstal wordt gewonnen, terwijl hij vroeger slechts tweemaal
per jaar werd geledigd, zoodat bij zijn aanleg rekening diende te worden gehouden met de
grootte van den veestapel.
104) Bij beschouwing van teek. 47 valt op, dat bij de onvoltooide vormen (nl. rechts en links op
de copie) en ook bij de kleinste villa's een afzonderlijk staande bakoven voorkomt; bij de
overige is deze aan- of ingebouwd.
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tegen winddruk uit alle richtingen. De vier zijden van het kwadraat steunen elkaar
wederkeerig. De hooge leemen muren zijn dan het minst onderhevig aan
vormveranderingen door windstooten teweeggebracht, zoodat hun constructie kan
worden vereenvoudigd. Bovendien brengt die geslotenheid een betrekkelijk kleine
buitenvlakte der gebouwen mee, die het onderhoud vergemakkelijt. Immers inwendige
scheidingen lijden niet door verschillen in vochtigheidstoestand, waarvan muren en
buitengevels ondanks zorgvuldige pleistering met kalk en bescherming door het
overstekende dak, steeds eenigermate zijn onderworpen105). Afbeelding 37 geeft een
voorstelling van den ouden oversteek.

105) Aan den voorkant, boven de stoep, is de oversteek het grootst; hij is daar op bijzondere wijze
geconstrueerd - zie B fig. KU-326 - en steekt vaak 1.00 M. tot 1.40 M. over. Dit gedeelte heet
‘wurm’, ‘dakdrup’, ‘oversteek’, zelden ‘luif’ en ‘luve’. De laatste naam is overgegaan op de
stoep, omdat de eigenlijke luif haar beschermt.
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In overeenstemming met den geschetsten ontwikkelingsgang is ten slotte het gebruik
van het woord ‘hof’ in Zuid-Limburg. Bij de groote hoeve, waar de bedrijfsgebouwen
langs den omtrek van het erf waren geplaatst, moest de binnenplaats synoniem
worden met den hof. De dubbele beteekenis van dit woord in betrekking tot het erf,
verliest hierdoor haar schijnbare ongerijmdheid. Want bij de kleine villa bleef de
hof wat hij steeds was geweest: boomgaard, kooltuin of grasveld (‘wei’) achter het
huis. De oppervlakte, die het gebouw besloeg te zamen met zijn binnenplaats, was
hier practisch gelijk aan die van het huis te Schimmert met inbegrip van luif en
mestput. Men vergelijke teek. 47. Alle daarop voorkomende hoeven waren in 1927
door den mijnbouw verdwenen. Maar duidelijk doet de kaart uitkomen, dat de huizen
nà aan den weg zijn geplaatst, de hof achter de woningen is gelegen en de erven
elkaar begrenzen.

Afb. 37. Huis in Zuid-Limburg met grooten oversteek.

Schema 2.
A. Moergebint. Boven: Vooraanzicht.
Onder: Perspectivische voorstelling van drie door de wurmen verbonden moergebinten. Het oogpunt
ligt op ± 5× de hoogte der stijlen boven hun voet.
B. Armgebint. Boven: Vooraanzicht.
Onder: Perspectivische voorstelling van drie verbonden armgebinten, gezien uit een hoog gelegen
punt.
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Het huis in Noord-Limburg
De oude hoeve in dit gebied
Naast vele punten van overeenkomst bestaan er aanmerkelijke verschillen tusschen
de boerenhuizen in het lössgebied en die in het overige deel van Limburg. De
overeenkomst betreft benamingen en gebruik der afdeelingen, het verschil de
constructie van de gebouwen. Het gebint der oudste hoeven - twee stijlen verbonden
door een balk - bezit in laatstgenoemde streek karbeels, en de muren zijn er op
aanmerkelijken afstand buiten de stijlen geplaatst. Ook het kleine huis is
dientengevolge dus breeder. Schema 2 brengt beide constructies in beeld: de
vakruimte is daarop aangeduid door V, de buitenstijlruimten zijn gemerkt met U,
eenige der karbeels met K. Het oude Zuidlimburgsche gebint zal in het vervolg worden
betiteld als ‘moergebint’ (A), het andere (B) als ‘armgebint’. Het eerste blijft zelfs
na aanbrengen der horizontale ‘wurmen’ over den kop der stijlen (zie schema 2)
steeds instabiel en kan de schoorposten niet ontberen. Het armgebint daarentegen
is reeds door overeenkomstige verbinding aan één of meer andere van denzelfde
bouw practisch onwankelbaar; het kent slechts één zwakke zijde: de lage ligging van
den balk. Als skelet van hooge gebouwen kan het deswege - voornamelijk in streken
met veelvuldig zeer krachtige winden - zonder verdere versterking niet dienen, doch
overigens mag het zonder voorbehoud onberispelijk heeten.
Bij de doorsneden, die de eerstvolgende plans vergezellen, valt niet alleen de
aanwezigheid van het armgebint te constateeren, maar bovendien een van de
Zuidlimburgsche constructie afwijkende onderbouw der kap. De grootste dezer
hoeven - plan KU-91 - bezit een afzonderlijk staande schuur, bij de beide andere is
deze, zooals bij de kleine boerderijen steeds het geval is, aan het hoofdgebouw
verbonden. De gegeven plans betreffen zeer oude huizen.

Fig. KU-90 en KU-87. Plattegronden met resp. doorsneden bij X en IJ van twee oude hoeven te Blerik.

Sleutel bij Fig. KU-90 en KU-87.
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A (gebouwd 1640, vergelijk afb. 38).
Plattegrond: 1: ‘hoes’ (oe als in boer), woonvertrek; 2: ‘kamer’; 3: ‘slaapkamer’;
4: ‘kelder’, diep 1.50 M., er boven ‘opkelder’ of ‘kemmerke’, een slaapvertrek; 5:
‘geut’ of ‘stort’, dienende voor huishoudelijke werkzaamheden als wasschen en
boenen; 6: ‘stal’, waarover
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een zolder, bestaande uit ‘bermhouten’ met een groot aantal dwars er over gelegde
dunnere sparren, waarop hooi wordt gezet; op den lageren zolder tusschen stijlen
en muur ter weerzijden komt stroo; de bodem van den stal ligt 1.00 M. beneden het
maaiveld en is dus een ‘potstal’; 7: ‘dèn’ of ‘schuurdèn’, overdekt door bermhouten,
waarop haver en rogge worden gestapeld (ongedorscht), de houten liggen van balk
tot balk en de buitenstijlruimten blijven hier open, zoodat men van den dèn af het
dak kan zien; 8: ‘bermstee’, graanvak; 9: paardenstal met stroozolder; 10:
knechtenkamer (oorspronkelijk paardenstal), hier boven wordt hooi voor 't paard
geborgen; 11: ‘schop’, afdak voor karren en brandhout.
a: put, diep 6.00 M., vroeger opgebouwd van lange, ‘witte’ turf; b: ‘koets’,
bedstede’ de slaapplaats in afd. 10 draagt denzelfden naam; c: plaats der ‘koebakken’
voor de voedering der koeien; t: trap naar den diepen stal; d: ‘staldeur’; f:
verbindingsdeur tusschen stal en dèn; g: ‘schuurdeur’; afd. 7, 8, 9, 10 vormen te
zamen de ‘schuur’; h: gat in den graanstapel boven den dorschvloer; k: ‘paardenbak’,
krib; m: ‘zool’, hoog 0.20 M. tusschen dèn en vak; s: ‘schouw’; aa: aanrecht met
pomp, deze staat in ondergrondsche verbinding met den put en is evenals het aanrecht
lang na den bouw van het huis geplaatst. Ook afd. 3 is naderhand bijgebouwd.
Doorsnede. a: ‘stiel’, rustende op een gemetselde ‘stiep’, die soms uit natuursteen
bestaat - zie doorsnede onder B; b: ‘balk’; c: ‘arm’, karbeel’ a-c-b-c-a: te zamen
een ‘gebont’; d: ‘wurm’, waarop de kepers rusten; e: ‘keper’; op de kepers liggen
horizontale latten, waarop het stroodak rust, dat met ‘witsen’ - wilgenteenen - daarop
wordt vastgebonden; z: ‘naald’, nokspar, ook ‘feers’ genoemd; i: bermhouten boven
den stal; ii: bermhouten over den dèn, hooger gelegen dan de andere; g-h bodem
van de stal; m-n grens tusschen ‘houtgebakken’ en ‘zongebakken’ steen in den muur,
waarin de stijlen staan.
B. Plattegrond: beteekenis van cijfers en letters als in plattegrond onder A.
Doorsnede: beteekenis der aanduidingen als in de doorsnede onder A. Opgemerkt
dient te worden, dat de bermhouten over stal en dèn bij B in hetzelfde vlak liggen.

Fig. KU-91. Plan van een hoeve te Blerik, gebouw 1728. Vgl. afb. 39.

Sleutel bij Fig. KU-91.
A. Plattegrond van het hoofdgebouw.
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1: hoes; 2: kamer; 3: slaapkamer; 4: kelder, diep 2.00 M., met opkelder er boven.
5: stort; 6: stal, diep 1.00 M., op de legerhouten wordt hooi gestapeld; 6-v
‘voerplaats’, gelijkvloersch onderdeel van den stal; 10: knechtenkamer, slaapvertrek;
11: varkensstal; 12: karschop.
a: pomp, in verbinding staande met den (ouden) verder gelegen put, een nieuwe
put voedt de pomp in de stort; b: koets; c: koebakken voor de vijf melkkoeien ter
weerszijden van de staltrap; het zijn uithollingen in den rand der voerplaats; cc:
plaats der losse koebakken voor het jonge vee, dat is opgesteld langs den zijmuur;
d: trap in het hoes naar den zolder; e: keldertrap; t: staltrap van voerplaats naar
den stalbodem; g: gelijkvloersche ‘gang’ langs de ‘troggen’ van den varkensstal;
de muur, welke deze gang scheidt van den potstal, is omstreeks 1920 tot den balk
opgetrokken, zoodat te voren varkens- en koestal één
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geheel vormden; op doorsnede B - B is deze muur gestippeld aangegeven; f: staldeur;
s: schouw.
B - B. Doorsnede van den stal.
C - C. Doorsnede der schuur. h-p-h: ‘schier’ (phon. sjier), scheer; d: wurm; e:
keper; z: naald; m: zool, hoog 0.20 M.
D. Plattegrond der schuur. 7: dèn met bermhouten voor graanberging; 8: bermstee;
9: paardenstal; 12: karschop; 7a: eenig deel der schuur behalve 7, 9, 12, dat niet
met ongedorscht graan wordt volgezet.
Bij beschouwing van bovenstaande plans is een duidelijk gemarkeerd huistype te
onderkennen. De grootere hoeve wordt vertegenwoordigd door no. KU-91, waar de
schuur niet aan het hoofdgebouw is verbonden. Het laatste heeft de woningdeur in
den voorgevel, de staldeur in den achtergevel, terwijl de lange zijden een toegang
bezitten naar stal en stort. De schuur is bestemd voor het afdorschen en bewaren
van koren.
In de kleine huizen wordt het bij den dorscharbeid verkregen stroo op de
buitenstijlruimten van den stal geborgen, vervolgens als strooisel verbruikt, en dan
van tijd tot tijd als lange mest naar het bouwland vervoerd. Vroeger werd een andere
methode gevolgd. Toen werd - ook op de groote boerderijen - de potstal slechts
tweemaal per jaar geledigd: in September, den tijd van zaaien der rogge, en in Maart.
Ter verkrijging van geschikte graslandmest bracht de boer in November voor den
aanvang der winterstalperiode op den bodem een dikke laag humusrijke aarde om
de gier vast te houden en haar zooveel mogelijk het wegzinken in den ondergrond
te beletten. Na het uitspitten der bovenste massa ten behoeve van het akkerland, werd
deze aarde in April over het weiland gestrooid. De mestproductie ging ook tijdens
de zomermaanden door, wijl het grootvee gedurende den weidetijd vóór den nacht
weer binnen kwam. Nòg blijven alleen langs de Maas de koeien des zomers den nacht
over in de weide. In het koude jaargetijde woonde en woont het rundvee natuurlijk
overal ononderbroken in den stal, al is den aanvang dezer periode langzamerhand
aanzienlijk vervroegd.
In het onderschrift van plan KU-90 en KU-87 werd gesproken van ‘zongebakken
steen’. Dit merkwaardige bouwmateriaal heeft in deze streken een hoogst belangrijke
rol gespeeld in den tijd, toen de leemwand geleidelijk plaats maakte voor den
duurzamen steenen muur. Het bestond uit gedroogde leemblokken, die in grootte
gewonen baksteen nabij kwamen106). Ter onderscheiding draagt deze hier nog altijd
den naam ‘houtgebakken steen’. Kortweg spreekt men ook van ‘zonnebak’ en
‘houtbak’. Bij plan KU-87 bestaan de zijmuren met uitzondering der fundamenten
geheel uit zonnebak, terwijl de gevels van metselsteen zijn opgetrokken. Plan KU-90
evenwel bezit aan den buitenkant slechts weinig van het eerste materiaal: het deel
van den achtergevel, hooger dan 1.80 M. boven den grond. De reden is, dat wegens
ouderdom in later tijd herstellingen zijn geschied, waarbij o.a. afd. 3 is bijgebouwd.
Ook de muur tusschen hoes en stal is reeds tot de bermhouten door echte steen
vervangen, waarna de vrijgekomen zonnebak werd aangewend om dezen muur tot
de nok te verhoogen, een bijzonderheid, die niet voorkomt bij het jongere huis KU-87.
106) De gem. afmeting van Waalsteen en Groninger steen bedraagt in cM. 21 × 10.3 × 5.4, die
van Friesche steen (drieling) 19.5 × 9.5 × 5. De vormen zijn grooter, wijl de steen tijdens
het bakken krimpt.
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Hier bestaan beide dwarsmuren van stal boven 0.30 M. van het maaiveld, nog geheel
uit zongebakken steen. IJverig wordt door de koeien aan deze wanden gelikt en diepe
holten zijn de resultaten er van107).

Afb. 38. Voorgevel van een oude hoeve te Blerik. Dezelfde als plan KU-90.

Als algemeene regel omtrent de constructie van oude huizen in deze streek geldt,
dat het leemblok daar werd aangewend, waar zijn gebruik uitsluitend voordeel en
niet tegelijk bezwaren meebracht. Alleen de gevels (ook wanneer ze niet tot de nok
zijn opgetrokken worden hier de smalle zijden van het huis gevel genoemd), de
fundamenten, den voet der potstalmuren bouwde men uit het beste materiaal, en
steeds begon eerst 30 centimeters boven den beganen grond de zon-

Afb. 39. Gezicht op een oude hoeve te Blerik. Dezelfde als plan KU-91.

107) Veel meer dan verveling, is de bekende behoefte van herbivoren aan zouten en prikkelende
stoffen de oorzaak dezer gewoonte. Hier zij herinnerd aan den Am. bizon, die vele
dagmarschen aflegde om aan zoutrotsen te lekken. Een brok roode baksteen in de weide
liggend, wordt door koeien op den duur geheel weggelikt.
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nebak. Afb. 40 toont een exemplaar van zulk een steen; zijn afmeting bedraagt 24 ×
11.5 × 6 cM. Hij is afkomstig uit de bovenlaag van den brandmuur van hoeve KU-90.
Deze is, zooals ook bij buitenmuren gebruikelijk was, gemetseld met leem, terwijl de
houtbak wel met dezelfde stof gekit, doch naderhand tegen inwateren met kalk werd
gevoegd.

De ontwikkelingsgang der groote hoeve
Nadat het kleine huis in dit gebied den uit fig. KU-90 en KU-87 bekenden vorm had
aangenomen, ontwikkelde de groote hoeve zich in de richting der villa. Gemakkelijk
is de lijn van dit proces te volgen, een zekere aanwijzing, dat het eerst in den nieuwen
tijd een aanvang heeft genomen.
Bij beschouwing van plan KU-91 blijkt, dat de vrij staande schuur der oude
boerderij een dwarsdèn bezat, zoodat haar groote deur zich in de lange zijde bevond,
terwijl die van het hoofdgebouw in den achtergevel stond. Een logisch gevolg van
dezen toestand was het hier te constateeren feit, dat de twee gebouwen een haakschen
stand ten opzichte van elkaar innamen: beide lagen dan gunstig aan het wagenpad
op het erf en het geregeld terugkeerende dragen van stroo van den dorschvloer uit
naar de koeien, vorderde onder deze omstandigheden de geringste hoeveelheid
arbeid: stal- en schuurdeur waren immers naar elkaar toegekeerd.

Afb. 40. Zongebakken steen. A: in liggenden toestand. B: Staande op den zijkant.

Deze wijze van groepeering zou echter een verandering ondergaan. De langzaam
intredende verbetering van den potstal leidde tot vèrstrekkende gevolgen. Zij bracht
de staldeur in de lange zijde van het huis, zoodat ook de stand der schuur veranderde,
die nu evenwijdig aan het eerste werd geplaatst. De nieuwe bouworde - straks leeren
we die kennen - vormde op haar beurt het begin van de ontwikkeling tot villa. Vóór
ons evenwel met dit belangwekkende proces bezig te houden, eischt de evolutie van
den ouden stal een korte beschouwing.
De verandering van den potstal, dien we bij de behandeling van het Brabantsche
huis nader zullen leeren kennen als voormalige gemeenschappelijke woning van alle
soorten vee met uitzondering der schapen108), schijnt in de groote bedrijven langs de
108) Op kleine bedrijven werden veelal geen schapen - evenmin paarden - gehouden. Zoo al, dan
werden de weinige, die er waren, 's nachts ook in den potstal ondergebracht. Slechts op
grootere en groote bedrijven waren aanzienlijke kudden schapen aanwezig ter exploitatie
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Maas reeds vroegtijdig te zijn ingetreden. De verzorging van koeien, paarden en
varkens bracht het geheele jaar door in deze streken veel arbeid mee, aanmerkelijk
meer, dan in grasrijke gebieden. Zelfs grootere hoeven dan plan KU-91 bezaten
slechts vóór de melkkoeien, die rijkelijke porties ontvingen, een vrije voederplaats,
op wier rand de draagbare met sop gevulde bakken werden neergezet. Voor het
verzorgen van het overige vee moest de boerin met deze bakken het bed betreden,
waar ze op den oneffen bodem herhaaldelijk werden omvergeworpen. Ook bij koeien
waren dergelijk ongelukken niet buitengesloten, weshalve men van lieverlede de
losse ‘koebakken’ verving door uithollingen in den rand van het hooge terrein vóór
de dieren. Deze vaste bakken, van steen of cement vervaardigd, zijn thans algemeen
in gebruik en hebben den ouden naam behouden: ten oosten der Maas heeten ze
‘troggen’.
Langzamerhand werd de voerplaats langs den zijmuur doorgetrokken, zoodat ook
de mestvarkens langs een gelijkvloerschen ‘gang’ konden worden bereikt. Voor dit
doel moesten de paarden den nu verkleinden stalkuil verlaten. Zij kwamen door dien
maatregel in aanmerkelijk betere conditie, want de bedompte ruimte met de hooimassa
er boven en de broeiende organische substantie op den bodem, was vooral voor
paarden een hoogst ongeschikt verblijf109). Op het verhoogde deel werden
varkenshokken ingericht en het stalgebouw bevatte thans alleen rundvee op het oude
bed: de koeien in een dwarsrij opgesteld aan de voerplaats, vaarzen en kalveren
langs den tegenover de varkens gelegen zijmuur.

van grond, die voor andere doeleinden ongeschikt was. Het hoofddoel der schapenhouderij
was mestproductie; daartoe verbleven de dieren des nachts in een schaapskooi.
109) Een potstal is een ideale broedplaats voor vliegenlarven. Het aantal vliegen in zoo'n stal is
dikwijls verbijsterend. De paarden lijden nog het meest onder deze plaag door hun dunnere
huid, grootere gevoeligheid en levendig temperament. Ze staan haast nooit stil, rusten dus
niet en komen daardoor in mindere conditie. Bovendien is het vochtige, urinehoudende stroo
zeer nadeelig voor de hoeven.
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Het was dit stadium, waarin de stal van plan KU-91 verkeerde bij zijn ontdekking
in 1921. In hoofdzaak toont deze hoeve dus nog het zuivere oude type. Zeer lang
geleden zijn de paarden reeds naar de schuur verhuisd. De varkens bleven, maar
één der buitenstijlruimten met nog een smalle strook is ter opneming hunner hokken
op voerplaatshoogte gebracht. Thans - zie het onderschrift van het plan - is dit
gedeelte volkomen van den potstal afgescheiden. De verbouwing beoogde de
temperatuur in de nieuwe afdeeling te doen stijgen, ten einde de mestperiode te
verkorten. Gedurende den tijd, waarin geen hooi op de bermhouten lag, was de stal
vaak te koud110).
Hoe de volgende evolutie zal verloopen is te voorzien op grond der waarnemingen
in dit gebied. In dezen stal is de mogelijkheid buitengesloten om zonder ingrijpende
wijziging ook aan de rij jongvee een gang te verschaffen. Daartoe zou die rij kunnen
worden verplaatst naar den achtergevel. Dan verdwijnt de bestaande staldeur; een
nieuwe komt in den muur, waaraan nu het jongvee is opgesteld. Langs den achtergevel
wordt vóór de koppen een smalle gang gebouwd, die bereikbaar is langs de
varkensgang.
Een andere, meer waarschijnlijke oplossing is de volgende: De bestaande
varkenshokken worden opgeruimd en het jonge vee krijgt een plaats vóór het
vrijkomende verhoogde deel na wegbreken van den boven bedoelden scheidsmuur.
Het veld van den potstal krimpt dan niet verder in, terwijl de atmosfeer verbetert.
Een geheel nieuwe varkensafdeeling wordt achter of ter zijde van het gebouw
geplaatst.
Het motief tot de reeks veranderingen - een streven naar vergemakkelijking van
den arbeid onder opvoering der bedrijfsresultaten - werkt volgens de ervaring door,
tot het hoornvee het terrein alleen bezit. Treedt hier deze toestand in, dun zal de
staldeur van plaats veranderen. Eén blik op den plattegrond leert het ons, want ook
in het tweede geval zal het binnenkomen langs den weg der oude staldeur door een
rij vee worden belemmerd. Met de verplaatsing van het jongvee - ook vergrooting
van den runderstapel heeft dit gevolg - zal de staldeur in den zijmuur worden
aangebracht. Een andere mogelijkheid bestaat niet. Deze deur komt in de lange zijde
en het aanzien van het huis verandert.
Vele malen echter voltrok zich het hier geschetste proces langs meer directen weg.
Het toeval dient geloofd, dat te Blerik deze lijn niet is gevolgd, zoodat nog heden ten
dage de staldeur daar op de oorspronkelijke plaats wordt aangetroffen. Steeds zijn
het de paarden geweest, die het eerst den potstal ruimden. Het wonen daar
veroorzaakt bij deze dieren behalve het reeds genoemde euvel, een verhoogde
geschiktheid tot kouvatten; ook een lichte graad van dampigheid verergert. De
frissche maar tochtige schuur is eveneens een ongeschikt verblijf, als ze na zwaren
veldarbeid vermoeid en bezweet te huis komen. Vandaar, dat op boerderijen met een
groot aantal werkpaarden hun stal door een tot de bermhouten reikenden dwarsmuur
werd afgescheiden. Hij sloot dus den potstal naar achteren af, en ook in dit geval
kreeg deze zijn uitgang in den zijmuur. Bij zeer oude gebouwen is deze toestand nog
een enkele maal aanwezig. Zie plan KU-341.
110) Voor het rundvee is de afscheiding der varkens bovendien voordeelig. Vele koeien verdragen
deze dieren niet; ze worden onrustig in hun nabijheid. Waarschijnlijk is die afkeer een gevolg
van den hinder, dien ze ondervinden van den varkensgeur.
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Een zeer belangrijk bijgebouw van groote hoeven in deze streek was van oudsher de
terloops reeds genoemde schapenstal. Dit onderdeel, dat bij kleine boerderijen steeds,
bij middelgroote als plan KU-91 dikwijls ontbrak, stond oorspronkelijk afzonderlijk
op het erf. Zijn plaats was afhankelijk van den stand van hoofdgebouw en schuur.
De nabijheid van den potstal was voor hem gewenscht, om bij diens overvulling
daaruit mest te kunnen opnemen.
Een voorbeeld van zulk een hoeve, waarvan in dit gebied geen enkel exemplaar
meer voorkomt, vinden wij als schets K.K. op teek. 51. Ze stelt een boerderij voor,
die eenige eeuwen geleden zich in de nabijheid van St. Odiliënberg bevond. De
schapenstal is aangeduid door S. Teek. 52 geeft een nog fraaier vertegenwoordigster
van dit type, gemerkt met letter B. Het huis heeft een geveldeur, in wier nabijheid de
put zichtbaar is. Ook bij dit hoofdgebouw, kenbaar aan den hoogen
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schoorsteen, staat de staldeur in den achtergevel, blijkens haar afwezigheid in de
lange zijde, de plaats van schuur en schapenstal en het bijschrift: ‘1 't mesthoff met
de plaetse van de huijsinghe’. Op dezen hof en wel bij het cijfer 1, komt uit den aard
der zaak bedoelde deur uit. In verband met dit gegeven zijn de groote toegangen van
schuur (in de lange zijde) en schapenstal S (in den voorgevel) zeer gerieflijk geplaatst,
hoewel het eerste bijgebouw door de plaats van het tweede, geen haakschen stand
ten opzichte van het woonhuis heeft. Bij nauwlettende beschouwing valt niettemin
een naar achteren convergeerende richting van hun lengteassen te bespeuren, zoodat
de groepeering niet ongunstig kan worden genoemd.
Toen bij deze hoeven het straks genoemde proces der afscheiding van het
paardenverblijf, gepaard met verplaatsing der potstaldeur naar den zijmuur zich
had voltrokken, ondervond de schuur de eerste gevolgen dezer verandering. Door
den grooter geworden afstand van schuur- en staldeur (men stelle zich slechts voor,
dat op plan KU-91 de laatste bij X wordt aangebracht), schoof zij op tot haar
voormuur in één lijn kwam met den stalgevel. Thans had het geheel den U-vorm
aangenomen, zonder dat er sprake was van een onderlinge verbinding der gebouwen.
Wij vinden deze groepeering op teek. 51 bij hoeve L.L., op teek. 53 en in onzen tijd
o.a. nog bij een oude boerderij te Linne. Op beide kaartgedeelten is
duidelijkheidshalve de vrijwel parallel aan het hoofdgebouw staande schapenstal
door S aangegeven.

Teek. 51. Gedeelte van kaart 238 Rijksarchief Maastricht: ‘Caerte figurative van de situatie van groot
en klein paerdelar,’ 1727 door G. Coolen, gesw. Landmeter.

Teek. 52. Gedeelte van kaart 298 Rijksarchief Maastricht: ‘Caerte figurative der landen, weijden,
hoff ende beemden aangaende die hoeve bij de capelle St. Catharina, behoorende aen de capellaenen
van Venlo, heeren van Averbode, door C. Lowis, landmeter bij sijne Con. Maj. ende prince van Luyck,
1677.’ - De in dit opschrift bedoelde hoeve is de boerderij door mij op teek. 52 gemerkt met letter B.
De huizen liggen te Well, 23 kilometers ten noorden van Venlo.
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Teek. 53. Gedeelte van kaart 298 Rijksarchief Maastricht; zien onder teek. 52.

Deze bouwwijze bracht evenwel niet enkel voordeel. Wijl de schuur bij haar
opschuiven naar voren den stalgevel vrij moest laten om het hooi door het
‘hooivenster’ daarin, van den wagen af op den stalzolder te kunnen brengen, diende
zij tevens in zijwaartsche richting te worden verplaatst. Dit veroorzaakte op haar
beurt een grooteren afstand tusschen koe- en schapenstal: de laatste mocht in geen
geval den toegang tot de schuur en de vrije beweging van voertuigen op het erf
belemmeren. Des winters, als herhaaldelijk mest uit den potstal in den schapenstal
werd overgebracht, deed dit bezwaar zich in hooge mate gevoelen. De nieuwe
groepeering kon zich dus onmogelijk handhaven. Slechts twee oplossingen, die het
genoemde nadeel ophieven, waren mogelijk: òf de schapenstal die geringer lengte
bezat dan de schuur verwisselde met deze van plaats - een voor-
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beeld levert hoeve GG op teek 54 -, òf beide bijgebouwen kwamen onder rechtlijnige
verbinding als één geheel tegenover het hoofdgebouw te staan, zoodat alle deuren
aan weerszijden met elkaar correspondeerden. Deze vorm geeft H.H., eveneens op
teek. 54. Ook in dit tweede geval kon de afstand tusschen de deelen van het complex
zoodanig worden geregeld, dat de ondoelmatigheid van het voorafgaande stadium
was opgeheven.
Aan de laatste bouwwijze zou de komende tijd behooren. Voortaan was de stand
der schuur evenwijdig aan en recht tegenover het hoofdgebouw. Onvoorwaardelijk
werd dit beginsel toegepast bij vernieuwing der hoeve. De samenvoeging van schuur
en schapenstal tot één geheel bracht bovendien een aanmerkelijk kostenbesparing.
Ook als de eerste later of tegelijk een voordèn ontving, was de parallelstand niet
minder rationeel. Eén of twee deuren in den dorschvloermuur veroorloofden dan de
gewenschte communicatie met de stallen. Duidelijk zijn ze, evenals de inrijdeur in
den gevel, te onderkennen bij de schuur van G.G. op teek. 54.

Teek. 54. Gedeelte van kaart 238 Rijksarchief Maastricht: Zie onder teek. 51.

Teek. 55. Gedeelte van kaart 3109 A.R.: Zie onder teek. 56.
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Teek. 56. Gedeelte van kaart 3109 A.R.: Kaart van de limietscheiding der eigendommen van den
prins van Oranje en den heer van Pallandt onder Vlodrop, 1693 door H. Janssen.

Het bovenstaande leert, waarom bij groote boerderijen in dit gebied de nieuwe
groepeering regel werd. Mogen de landmeterskaarten uiteraard geen aanwijzingen
der oorzaken geven, het resultaat bevestigen zij met verrassende duidelijkheid.
Behalve bij de genoemde boerderij H.H. op Coolens kaart, vinden wij dien
parallelstand reeds vroeg op teek. 55. De eerste, in 1776 vernieuwd en op
overeenkomstigen voet weer opgetrokken, komt later ter sprake; afb. 41 geeft haar
huidigen staat. Het nieuwe type, dat eenmaal ook door de hoeve op afb. 42 werd
vertegenwoordigd en slechts uit twee groote gebouwen bestond, bezat het volgende
plan:

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

526
A: Een hoofdgebouw, bestaande uit 1. woning, 2. potstal voor rundvee met
varkensafdeeling er naast, 3. paardenstal; beide staldeuren stonden in de naar de
schuur toegekeerde lange zijde;
B: een evenwijdig aan het eerste liggend gebouw, bevattende schuur en schapenstal,
waarvan de eerste een dwars- of een voordèn bezat; ter zijde op het erf stond als
onaanzienlijk bijgebouw geregeld de van eeuwen her dateerende karschop.

Afb. 41. Gezicht op een hoeve te St. Odiliënberg. Dezelfde als H.H. op teek. 54.

Afb. 42. Gezicht op ‘Mulkenhof’ te Blerik.

Onder de recente hoeven is de op afb. 42 voorkomende Mulkenhof een der weinige,
die uiterlijk haast geheel aan het hier geschetste plan beantwoorden. De potstal is
naderhand opgehoogd en de dwarsmuur tusschen deze en den paardenstal tot 1.30
M. boven vloerhoogte afgebroken, omdat de laatste in een diepe mestvaalt is
veranderd. Deze ruimte dient thans ter opneming van den langen mest uit den koestal.
Achter en ter zijde van het gebouw zijn nieuwe varkenshokken getimmerd. Men ziet
ze op afb. 42 als een laag aanhangsel van het huis. Rechts daarvan staat de parallel
geplaatste schuur, die één geheel vormt met den schapenstal en nu ook den
paardenstal bevat. De steenen schop tegen den naar ons toegekeerden schuurgevel
is voor kort bijgebouwd. De oude korschop is echter nog aanwezig; afb. 43 toont
haar primitieve constructie. Tegenwoordig zijn zulke bergplaatsen - van deugdelijker
makelij - steeds naast de schuren geplaatst. Als derhalve de nieuwe schop, benevens
de lage varkensstal tegen het hoofdgebouw in gedachte worden verwijderd, dan geeft
afb. 42 een juist beeld van het boven beschreven hoevetype wat den vorm, niet wat
zijn interieur en het gebruikte bouwmateriaal betreft. Want tijdens het ontstaan der
genoemde kaarten vond de leemwand in deze streek nog veelvuldig toepassing; de
niet zichtbare schuurgevel op afb. 41 heeft er o.a. een rest van bewaard; zie afb. 44.
Tusschen het lössgebied en de Geldersche grens wordt dit type in min of meer
gewijzigden staat te zamen met den kleinen - in oorsprong identischen - boerderijvorm
aangetroffen. Men houde hierbij in het oog, dat de schapenstallen steeds sneller
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verdwijnen door het gebruik van hulpmeststoffen en de cultiveering van woeste
gronden; als mestproducent heeft het heideschaap geen beteekenis meer.
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Afb. 43. Oorspronkelijk karschop op Mulkenhof.

De uiterlijk reeds aan een villa herinnerende hoeven als G.G. en L.L. op de kaart
van Coolen waren dus voorbestemd tot verdwijnen, wat in verband met haar
onvolmaakte inrichting geen verwondering kan wekken. Het is niet waarschijnlijk,
dat zij algemeen zijn geweest, maar als schakel naar den nieuwen vorm waren zij
destijds onmisbaar. Dat oude gebouwen in een overgangsperiode den tusschentrap
passeeren en bij vernieuwing direct den modernen snit aannemen, is een begrijpelijk
en alledaagsche verschijnsel. Zoo zullen wij ervaren, dat één der boerderijen van
het oudste type op Coolens kaart, het eerst tot villa is uitgegroeid.
Het nieuwe, boven omschreven plan zou het uitgangspunt vormen voor een verdere
ontwikkeling, die zich in onzen tijd in elk stadium aan het oog voordoet. De drijfveer
daarvan zetelde als voorheen in den stal en den stalarbeid. De hierbij gevolgde lijn
is een voortzetting der oude: de paardenstal verandert in varkensstal, terwijl de
eerste door een op zich zelf staand gebouw wordt vervangen - gewoonlijk dus niet
in de schuur komt, als op den Mulkenhof; vervolgens maken de varkensstallen zich
los van het hoofdgebouw en ten slotte krijgt de potstal een gelijkvloerschen bodem111).
Aan een der voorwaarden van den villabouw - een voldoend aantal afzonderlijke
eenheden - is dan voldaan. De lijn dezer ontwikkeling moge in dit ééne opzicht
herinneren aan de Zuidlimburgsche, haar uitgangspunt was een ander, dus ook het
eindresultaat. Want de noordelijke villa is minder massief, kent niet den mestput op
den hof en heeft onveranderd de verbinding van woning en koestal bewaard.

Afb. 44. Gerestaureerde gevel van een leemen schuur. Het ‘rijwerk’ is volgemetseld.

Maar uit den voorgevel verdween de toegangsdeur tot het hoes, evenals bij den
kleinere huisvorm (vergelijk plans KU-90 en KU-87 met KU-366). Verweg de meeste
woningen kennen haar niet. Deze omstandigheid is aan de hand der volgende
gegevens volkomen verklaarbaar. Straks worden enkele woorden aan die zaak gewijd.
De plattegronden KU-85, KU-89, KU-84, KU-88, KU-82 mogen na het voorgaande
een inzicht geven in het ontstaansproces der villa, die haar terrein steeds meer naar
het noorden uitbreidt. Met het oog op een gemakkelijke oriënteering omtrent den
dienst der verschillende afdeelingen zijn deze door middel van een sleutel kenbaar,
111) Hier is de groote lijn in het oog gehouden. Herhaaldelijk toch verdween de schapenstal weer
uit de schuur tengevolge van behoefte aan meer vakruimte voor granen; dan werd de
paardenstal achter den koestal wel tot schapenverblijf ingericht.
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en haar plaatsen in het geheel dus vergelijkbaar gemaakt; de sleutel geldt ook voor
no.'s KU-366, KU-322 en KU-341. Een tweede cijfer tusschen parentheses duidt de
vroegere functie van het betreffende deel aan, dus vóór een eventueele verbouwing.
Dat iets dergelijks voorkomt bij de meest demonstratieve plattegronden, zal spoedig
blijken. De regelmatig gebouwde hoeven zijn steeds als geheel volgens bestaande
eischen gebouwd, product van ervaring, opgedaan bij verandering - verbetering tot
doel hebbende - van oude. Deze pogingen leiden zelden tot een geheel bevredigend
resultaat. De nieuwe onderdeelen vormen met het ouderwetsche mechanisme geen
harmonisch geheel. Bij den bouw van zuivelfabrieken, wier geschiedenis slechts een
spanne tijds omvat, zijn reeds dezelfde ervaringen verkregen: hier blijkt het
doelmatiger een verouderde inrichting geheel te vernieuwen, dan te trachten haar
door verbouwing aan moderne eischen te doen beantwoorden. In zake
boerderijenbouw stuiten dergelijke overwegingen evenwel gewoonlijk af op een
bezwaar van dwingenden aard: de hooge kosten van een nieuwe huizinge in
verhouding tot de zuivere opbrengst van het bedrijf. Hier is verbouwing dus aan de
orde van den dag, waarbij noodzakelijke herstellingen of vergrooting van onderdeelen
dan de onmiddellijke aanleiding vormen.
Onder de plans zijn korte verklaringen gegeven.
Sleutel
1: ‘hoes’, soms ‘huus’, het woonvertrek, tegenwoordig ook ‘keuken’ genoemd.
Boven dit vertrek en andere ligt de ‘vruchtenzolder’; 2: ‘kamer’, zitkamer; 3:
‘slaapkamer’; 4: ‘goeie kamer’. of - als ze zeer groot is - ‘zaal’; ze is het mooiste
vertrek der woning; 5: ‘gang’, een enkele maal betiteld als ‘neare’; 6: ‘geut’, ‘goot’
of ‘stort’, tegenwoordig hier en daar reeds met den naam ‘bijkeuken’ aangeduid. In
deze afdeeling wordt gewasschen en het
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vaatwerk gereinigd; 7: ‘bakoven’, soms geplaatst in een afzonderlijk gebouwtje, het
‘bakhoes’; 8: ‘koestal’. Met het cijfer 8 worden alle onderdeelen van den stal
aangewezen. Zonder bijvoeging geeft het standplaatsen van het rundvee aan en
tevens, dat deze gelijkvloersch zijn, - dus even hoog liggen als gang en voerplaats;
8-p: ‘koestal’ met diepen bodem, dus een potstal; 8-g: ‘gang’ vóór de dieren; een
potstal bezit steeds een trap van deze gang naar den stalbodem. Dikwijls heet de
gang ook ‘vrie’ of ‘voerrie’; 8-v: ‘voerhuis’, ‘voerplaats’, plaats waar het veevoeder
wordt bereid. Ook dit gedeelte van den stal wordt wel ‘vrie’ genoemd. Boven de
verschillende onderdeelen van den koestal strekt zich de hooizolder uit; het hooi
wordt door het ‘hooivenster’ in de achtergevel of zijmuur omhoog gebracht; 9:
‘varkensstal’, deze bevat geregeld een aantal hokken; 9-v: ‘voerhuis’ van den
varkensstal; 10: ‘schapenstal’ met gelijkvloerschen bodem; 10-p: ‘schapenstal’ met
een bodem, die 0,50 M. tot 1.00 M. beneden het maaiveld ligt en alzoo op de
ouderwetsche manier is ingericht, zoodat hij een potstal is; 11: ‘paardenstal’; 11-v:
‘veulenstal’; verblijf voor een merrie met veulen; 11-p: ‘paardenstal’ met diepen
bodem; 12: ‘knechtenkamer’; soms ligt deze boven een andere afdeeling en is in dat
geval niet aangeduid, soms ontbreekt ze; 13: ‘schuur’. Met het cijfer 13 worden alle
delen der schuur aangeduid, dus: 13-v: ‘gebont’, vak; de gezamenlijke vakken heeten
‘bermstee’, ‘berm’ of ‘wisch’. Zie voor de andere beteekenis van ‘gebont’ het
onderschrift van plans KU-90 en KU-87. 13-d: ‘dèn’, ‘schuurdèn’; hij bezit steeds
een ‘overdèn’, hetzij hij een voor-, dan wel een dwarsdèn is; 14: ‘remise’. Als de
toegangsdeur smal is, dient de remise alleen voor het bergen van paardentuigen, is
ze breed, dan tevens als plaats van het rijtuig; 15: ‘karschop’, dienende voor het
bergen van karren, wagens, ploegen, eggen en soms van machines: ze is van voren
en ter zijde vaak open. Zie voor haar oorspronkelijken vorm afb. 43. 16: ‘hinnehok’,
‘kippenhok’; 16-e: ‘eendenstal’; 17: ‘kolenhok’; 17-s: ‘schansenschop’; 18: ‘schop’
voor opslag van hulpmeststoffen; ze is steeds later bij gebouwd; 19: ‘kelder’ voor
bewaring van aardappels of mangelwortels in de schuur, er boven zit steeds graan;
20: ‘strooschop’, hier wordt het stroo bewaard, dat niet op een zolder of in een vak
kan worden geborgen. Deze schoppen zijn reeds later bijgebouwd, vroeger werd het
stroo op de stalzolders getast; 21: ‘motorkamer’ (op plan KU-89), moderne afdeeling,
waar de motor voor het aandrijven van machines of werktuigen is geplaatst; 22:
‘meelkamer’ (plan KU-322); 23: ‘rookhuuske’ (plan KU-322), voor het rooken van
vleesch; gewoonlijk vindt dit plaats in de schouw; e: ‘kelder’, het letterteeken is
geplaatst onder het cijfer van het vertrek waaronder zich de kelder bevindt; de
keldertrap is aangeduid door t; s: ‘sopketel’. Deze is vaak nog aanwezig, doch
geregeld buiten gebruik tengevolge van de veranderde voedering van het vee; hij
stond gewoonlijk in den muur tusschen stal en hoes bij de schouw, werd in het hoes
gestookt en uitgeschept op de voerplaats. ‘Sop’ was een mengsel van spurrie,
aardappels, kaf, mangelwortels en kroten - of van een deel dezer bestanddeelen met veel water gekookt; deze brij werd vaak met meel gemengd en steeds warm in
de koebakken gebracht. Een enkele maal gaf men de koeien alleen warm water met
ander voer om de melkopbrengst te verhoogen. v: ‘koebakken’ of ‘troggen’, in den
rand van het terrein vóór den diepen stal. Als de standplaatsen gelijkvloersch zijn,
dan staan ze als op plan KU-81 als een massief geheel 0.60 M. boven den vloer,
tegen den muur of vrij en met een gang er voor. Soms vormen ze een lange goot,
zonder afzonderlijke uitholling voor elk dier; k: ‘kookpot’ voor bereiding van

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

varkensvoer; vaak heeft hij een eigen rookleiding en een gemetselden bak naast zich,
waarin het voeder wordt gemengd en bewaard; m: ‘mestvaalt’. Deze ligt soms in het
gebouw naast den koestal, als op plan KU-81, maar dikwijls daar buiten: de
mestvaalten zijn talrijker geworden met het verdwijnen der potstallen en den aanleg
van gierkolken. g: ‘gierkolk’, op moderne wijze gebouwd; g-k: ‘gierkolk’, bestaande
in een kuil op het erf; h: ‘haverkist’, ‘hakselkist’, vaak is deze met den hakselzolder
verbonden door middel van een koker - zie plan KU-81. Ze staat in of naast den
paardenstal; po: ‘poort’, bestaande in een breeden doorgang (hek of deur) in een
lagen of vrij hoogen muur, die den hof afsluit; slechts bij complete villa's is de poort
uitgegroeid tot een deur voor eer overbouwde ruimte er achter als in Zuid-Limburg
en op plan KU-81. Deze vorm vindt men op plans KU-82, KU-308. - Op groote
boerderijen noemt men stal- en schuurdeur gewoonlijk ‘stalpoort’ en ‘schuurpoort’.
Thans volgen de straks genoemde plans. Nauwelijks behoeft de aandacht te worden
gevestigd op de er steeds terugkeerende evenwijdigheid van schuur en hoofdgebouw.
Slechts bij de laatste van dit vijftal plattegronden is de hof rondom door gebouwen
afgesloten: het complex geeft dus een zuivere vertegenwoordigster der ‘noordelijke’
villa. De inrichting is evenwel - het zal nader blijken - reeds verouderd; het gebouw
is waarschijnlijk gesticht in de welvaartsperiode, die aan de komst der 19e eeuw
voorafging.
De varkensstallen vormen bij fig. KU-85 nog één geheel met den koestal, doch zijn
langs den achtergevel geplaatst, zoodat al het aanwezige vee van een gang
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Fig. KU-85. Plan van een hoeve te Kesseleik, ‘De Krekel’.

af kan worden gevoederd. De standplaatsen 8-p liggen 0.60 M. beneden de gang;
8-pp is het potstalgedeelte, waarin de mest wordt verzameld. Het ligt 0.50 M. lager
dan 8-p en wordt elke week geledigd, waarna de specie naar den schapenstal wordt
gebracht. De koeien staan dus niet op den mest, maar steeds op versch stroo, terwijl
haar verblijf feitelijk nog een potstal is. Wij ontmoeten hier alzoo een overgangsvorm
van den laatste naar den stal met gelijkvloerschen bodem.

Fig. KU-89. Plan van een hoeve te Wanssum.

Bij de boerderij van fig. KU-89 is de varkensstal volkomen van den koestal
gescheiden. Hij is te eeniger tijd als een geheel nieuw deel achter den stal gebouwd.
In een vorig stadium waren de paarden reeds uit den potstal verwijderd.
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Fig. KU-84. plan van een hoeve te Blerik, ‘Everhof’.
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Bij plan KU-84 is de staldeur bij de verbouwing van de schuur afgewend, om het
voerhuis van varkens- en koestal te kunnen combineeren. De weg van de schuur naar
den laatste leidt dus door het voerhuis (8-v). De paardenstal bevond zich in het vorige
stadium ter plaatse van de tegenwoordige varkenshokken (9) en werd van deze plaats
naar de schuur overgebracht. Boven het ‘hooivenster’ - het luik a in den stalgevel bevindt zich het ossefod (ossebot?) = dijbeen van een os, een opening ter ventilatie
van den hooizolder. De schuur bezit nog het oude gebint dezer streek en ook den
dwarsdèn. De rechtsche muur is in 1890 verhoogd, om de schuurdeur een grootere
hoogte te kunnen geven en dus het binnenkomen van de geladen wagens te kunnen
vergemakkelijken: zie het verlengstuk op den stijl in doorsnede A - B, noodig voor
het stutten van den wurm onder het omhoog gebrachte dak. Deze schuurconstructie
vertegenwoordigt een overgangsvorm naar de nieuwe bouwwijze, die bijv. op plans
KU-88 en KU-82 voorkomt. Men vergelijke de respectieve doorsneden.

Fig. KU-88. Plan van een hoeve te Reuver, ‘Camperhof’. Vgl. afb. 45.

In het huis dat wordt weergegeven door plan KU-88 is de vroegere schapenstal,
die oorspronkelijk een paardenstal was, tot varkensstal omgebouwd, waarbij de
scheidsmuur, staande ter plaatse van de gestippelde lijn z, werd weggebroken. Dit
gebeurde na het verdwijnen der schapenteelt. De stal was daardoor voldoende groot
geworden om zonder verwijdering der varkens hem te herscheppen in een afdeeling
met gelijkvloerschen bodem en gangen voor alle dieren. Het schetsje P naast het
plan geeft een schematische voorstelling van den aan den tegenwoordigen
voorafgaanden toestand, waarin de paardenstal nog los was van de overige gebouwen
en de schapenstal aan den potstal verbonden: 1. woning: 2. potstal voor rundvee
met een verhoogd deel voor de varkens; 3. schuur; 4. paardenstal; 5. schapenstal.
Oorspronkelijk was deze schapen- dus paardenstal, als boven reeds is opgemerkt;
uit het in de vorige bladzijden behandelde verloop der evolutie valt af te leiden, dat
destijds de (oude) schuur den schapenstal bevatte. Ofschoon de hoeve geen villa is
door het niet-afgesloten van den hof en het ontbreken van een poort, is toch het
hooivenster niet in den stalgevel, maar boven in den zijmuur aangebracht, ter hoogte
van letter ij op het plan. Met het oog op de groote lengte van den hooizolder, die
zich over 8 en 9 uitstrekt, is deze plaats voordeelig. Op het volgende plan bevindt
het zich in den overeenkomstige muur, door dezelfde letter aangeduid.
De boerderij van fig. KU-82 is een vrij oude villa, die haar oorspronkelijk plan heeft
bewaard. De karschop sluit den hof aan den achterkant af. Bij vergelijking van afb.
45 met afb. 46 of van plan KU-88 met KU-82 blijkt, dat er geen wezenlijk verschil
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tusschen de laatste bestaat. Indien de rijweg, die op afb. 45 in het oog valt, niet langs
den achtergevel, maar voor het front liep zooals bij Bakenbosch het geval is, dan
zou de karschop van Camperhof (pl. KU-88) op dezelfde plaats gebouwd zijn
geworden als op Bakenbosch. De eerste hoeve zou dan tevens een poort hebben
ontvangen. Het woonhuis van Bakenbosch is door een ‘brandgevel’ - vanwege den
aanleunenden schoorsteen wordt deze naam gebezigd - van den stal gescheiden.
Vóór dien gevel, wiens plaats door letter z is aangegeven, strekt
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Fig. KU-82. Plan van een hoeve te Tegelen, ‘Bakenbosch’. Vgl. afb. 46.

zich over alle vertrekken de vruchtenzolder uit; er achter ligt de hooizolder. De eerste
is bereikbaar door de zich in het hoes bevindende trap.

Afb. 45. ‘Camperhof’, Reuver.

Afb. 46. ‘Bakenbosch’. Tegelen.
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Het woonhuis der noordelijke villa. Het nieuwere kleine huis.
Van groote beteekenis voor een juiste classificatie der noordelijke villa is een
verklaring van het verdwijnen der toegangsdeur uit den woninggevel. Zoo het niet
mogelijk ware de oorzaak daarvan te vinden en ook de stamvorm der Zuidlimburgsche
villa zich had verborgen gehouden, dan zou het onderzoek in dit gebied een onzekere
uitkomst hebben geleverd. Immers hier zoowel als in het zuiden is de villa het
eindresultaat der evolutie, zij het dat er verschillen bestaan.
Deze zaak blijkt echter volkomen doorzichtig te zijn. Bij beschouwing der gegeven
plattegronden vinden wij bij no.'s KU-89 en KU-88 het hoes aan den gevel geplaatst.
De oude toestand, waarbij het woonvertrek door de geveldeur werd bereikt, is hier
aanwezig en volkomen in overeenstemming met de eischen van gerieflijkheid. Want
de ruimte aan weerszijden wordt ingenomen door vertrekken, die van het hoes uit
toegankelijk behooren te zijn en niet omgekeerd. Deze afdeelingen zijn slaapkamer,
zitkamer en goeie kamer; de woonhuizen van hoeven KU-90, KU-87 en KU-91 zijn
volgens hetzelfde beginsel ingericht.
Op plans KU-82 en KU-84 sluit het woonvertrek zich evenzeer aan bij den stal,
doch aan de gevelzijde zijn resp. één en twee rijen kamers geplaatst. Ook voor deze
vertrekken geldt de pas genoemde regel. Daar ze zich voor het hoes bevinden, ligt
de uitgang hiervan in de lange zijde, terwijl de geveldeur is vervallen. Vermeerdert
echter het aantal kamers opnieuw, dan keert de laatste terug. Ook dit is verklaarbaar.
De woning is dan niet alleen ruim genoeg om zich de weelde van een verbindingsgang
tusschen hoes en voorgevel te kunnen veroorloven, maar deze gang verbetert tevens
de bereikbaarheid dier vertrekken. Het laatste punt geeft zelfs den doorslag: niet de
geveldeur is hoofdzaak, doch de gang, die de onderlinge verbinding der woningdeelen
tot stand brengt. Deze toestand is o.a. ingetreden op Zegershof. Eén der redenen,
die leidden tot de keuze dezer boerderij als inleiding tot de kennis van het villatype
in het algemeen, is hiermee blootgelegd. Ook op den Boekenderhof te Baarloo - hier
overigens niet behandeld - en elders, is onder dezelfde omstandigheden de geveldeur
teruggekeerd. Een enkele maal wordt onder den invloed van een ongewone situatie,
als voorkomt bij plan KU-84, ook deze tweede toegang in de zijde van het gebouw
aangebracht.
Een leerzaam voorbeeld van den aanvang der woningevolutie levert plan KU-85,
hetzelfde huis, dat blijkens het onderschrift een demonstratie geeft van den overgang
van de potstal tot de nieuwen vorm. Volkomen in overeenstemming met zijn instructief
karakter, is het weinig gevorderd in de richting der villa. Slechts een muur, welke
de achtergevels der beide gebouwen verbindt, is de voorbode van zijn toekomstigen
staat. In groote lijnen herinnert het ons aan den Mulkenhof te Blerik112).
‘De Krekel’ - zijn naam - toont, dat ook de vergrooting der woning geleidelijk
verliep. Een nieuw deel ter hoogte van twee verdiepingen is te eeniger tijd tegen den
gevel der oude en lagere woning gebouwd. Het is op fig. KU-85 de afdeeling 4. Uit
het plan kan worden afgeleid, dat de voordeur van het hoes bij den bouw van dit
vertrek verviel om plaats te behouden voor het noodzakelijke raam in genoemden
112) Uit de doorsnede op plan KU-85 blijkt, dat de schuur verbreed is voor het aanbrengen van
een voordèn. Zij bezat tevoren een dwarsdèn. Ook de paarden- en varkensstallen tegen den
voordèn zijn nieuw. De koestal bewijst door zijn inrichting, dat de oude paardenstal en de
vroegere varkenshokken zich resp. achter en ter zijde van den potstal bevonden.
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gevel. Bij vergelijking met plans KU-90, KU-87, KU-91, KU-89 en KU-88 blijkt, dat
de verdwenen deur zich bevond ter plaatse, waar de linker muur van het nieuwe
gedeelte den ouden gevel ontmoet. De oorspronkelijke stort werd in een gang
veranderd om aan het hoes tot uit- en toegang te dienen.
Thans wordt in Midden-Limburg een woonhuis van het oude type wel ‘gevelhuis’
genoemd, een nieuwe naam voor de snel verdwijnende ouderwetsche bouwtrant, die
in het woningplan zoo sterk van de tegenwoordige verschilt. Het zijn uit den aard
der zaak steeds onaanzienlijke en verouderde hoeven als plans KU-90 en KU-87,
hoewel haar front haast nimmer den oorspronkelijken vorm meer bezit en geheel
steil is geworden. Bij vergelijking van afb. 47, die twee dergelijke huizen te Maasbree
geeft, met afb. 38, blijkt dit verschil in uiterlijk tusschen den ouderen en den lateren
vorm van het ‘gevelhuis’.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

533

Afb. 47. Boerenhuizen te Maasbree.

Een goede voorstelling der recente kleine hoeve geeft ten slotte afb. 48 naar een
origineel te Melick. De volgorde der afdeelingen is niet gewijzigd; als op plans
KU-90 en KU-87 is deze: woonhuis - stal - dèn - bermstee. De balken van het huis
rusten echter in de muren; dus niet alleen de geveldeur, maar ook de stijlen zijn hier
vervallen. Deze bijzonderheden komen uit in plan en doorsnede van fig. KU-366. De
oorspronkelijke driedeeling der woning in de lengteas van het gebouw (in het midden
nl. het hoes, dat geflankeerd wordt door vertrekken, die de buitenstijlruimten innemen,
vgl. pl. KU-90, KU-87 en KU-91) heeft plaats gemaakt voor een dergelijke
tweedeeling, benevens het plaatsen van vertrekken vóór het hoes, overeenkomstig
de bouwwijze der grootere huizen.

Afb. 48. Boerenhuis te Melick.

De voordènschuur der noordelijke villa.
Oorzaken van het verdwijnen van den potstal.
De voordèn, dien we aantroffen op sommige der hiervoor gegeven plattegronden,
wordt naar het noorden steeds zeldzamer, Hoewel deze waarneming pleit voor zijn
zuidelijke afkomst, kan ze niet leiden tot de gevolgtrekking, dat de voordènschuur
als geheel uit het lössgebied is overgenomen113). Want de inheemsche constructie,
verschillend van de Zuidlimburgsche, is gewoonlijk in oudere bouwwerken te
onderkennen. Zonder meer blijkt dit bij beschouwing der doorsneden op plans KU-85
en KU-308, waar balk X met zijn langen oversteek IJ aan het vroegere gebont is
toegevoegd om den afstand tusschen stijl en muur tot voordènbreedte te kunnen
opvoeren114). Terwijl deze dorschvloer in Zuid-Limburg op logische wijze uit de
bestaande constructie voortkwam, geleidelijk uit den dwarsdèn ontstond en in
113) Soms schijnt dit laatste het geval te zijn; zie de doorsnede bij plan KU-341. De mogelijkheid
bestaat echter, dat in een bepaalde streek een boerderij is gebouwd door een timmerman
van elders, die andere constructies toepaste. Dit gebeurde meer en gebeurt nog.
114) Bovendien is deze balk noodig met het oog de stevigheid van het gebont. De schuur is hooger
en breeder, dan de voorafgaande en eischt dus een andere constructie.
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oorsprong tot de binnenstijl-, d.i. vakruimte behoort, vertegenwoordigt hetzelfde
schuurdeel in het andere gebied een verbreede buitenstijlruimte: nog beter
demonstratie van het laatste beginsel dan plans KU-85 en KU-308 geven, zullen wij
naderhand in Noord-Brabant ontmoeten. De nieuwste Limburgsche voordènschuren
evenwel bezitten overal de constructie, die de doorsnede op plan KU-88 toont.

Fig. KU-366. Plan van een kleine hoeve te Melick. Dezelfde als die op afb. 48.

Toen met de groeiende capaciteit der korenbergplaatsen zich in toenemende mate
de behoefte aan een tweeden dwarsdèn deed gelden, was dus ook in deze streken de
tijd van den voordèn gekomen. Groote bedrijven gingen het eerst tot zijn invoering
over. Hier werd eveneens de maatregel genomen, die ten tweeden male een
aanmerkelijke verandering in den potstal teweegbracht. In Limburg reeds voorlang
door paarden en varkens verlaten, wordt deze veewoning slechts in Noord-Brabant
een enkele maal nog in zijn meest oorspronkelijk stadium aangetroffen.
Een voorbeeld van bedoelden maatregel, die den overgang inluidde van den
eenmaal nieuwen rundvee-potstal (waaruit dus paarden en varkens waren verwijderd)
naar de uit Zegershofs plan bekende moderne Limburgsche stalinrich-
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ting, geeft de oude villa Bakenbosch. Hier neemt de schapenstal de vroegere plaats
der paarden in: men vergelijke plan KU-82 met KU-341. Deze samenkoppeling van
koe- en schapenstal beoogde in de eerste plaats verhooging der mestproductie zonder
meerderen arbeid; vervolgens opheffing der potstalgebreken, die de boer zich steeds
meer bewust was geworden. Men bracht daartoe na overvloedig stroogebruik den
langen mest eens of meermalen per maand in den schapenstal door de
verbindingsdeur tusschen 8-p en 10-p. Het vochtige stroo onderging ook hier een
snel rottingsproces en het ineentrappen der massa door een honderdtal schapen
leidde de omzettingen in de juiste baan115). Op passende tijden werd deze
reservemestvaalt geledigd, waardoor men meteen een opeenstapeling van
noodzakelijken arbeid in bepaalde perioden voorkwam116). M.a.w. de boer bezat een
groote mestberging in de onmiddellijke nabijheid der koeien, terwijl het uitrijden
van den mest steeds naar een geschikt tijdstip kon worden verschoven.
Zoo was op Bakenbosch de in een vroegere periode tot stand gekomen vereeniging
van schuur en schapenstal weer verbroken. Thans was de voordèn opgevoerd tot
dóórrit langs de vakken en tevens een doelmatiger groepeering der stallen bereikt.
Deze combinatie gaf op haar beurt de lijn aan, langs welke de potstal zonder nadeel
voor de mestbereiding kon worden omgevormd tot moderne veewoning. Op Zegershof
is het nieuwe beginsel volledig doorgevoerd. Daar heeft het rundvee een gelijkvloersch
bed gekregen met omhoog gebrachte voederbakken. Niets herinnert er meer - behalve
dan de afzonderlijke voerplaats - aan den ouden potstal. Ook de schapenstal van
Bakenbosch heeft op Zegershof zijn tweeslachtig karakter verloren: deze is hier
uitsluitend mestvaalt geworden, waar af en toe het jongvee wordt losgelaten om het
samenpersen der stroomassa te bewerkstelligen. In een ander deel van het
bedrijfsgebouw hebben de schapen hun aandeel in de mestproductie behouden. Hun
nieuwe stal staat midden tusschen dien van paarden en varkens; uit plan KU-81 is
de inrichting in bijzonderheden bekend en met het bovenstaande thans ook haar
historische ontwikkeling verklaard.
Het verdwijnen van den potstal was een gevolg van zijn moeilijk samengaande
functies: veewoning en vaalt. Voor de mestbereiding op zand- en zavelgronden een
onovertroffen apparaat, is het tegelijk het meest ongeschikte verblijf met het oog op
de verzorging der dieren en de bereiding van zuivel. Het dagelijks één- of tweemaal
gereedmaken van een versch stroobed is niet toereikend om het vee voortdurend een
zindelijke ligplaats te waarborgen. Het melken op dezen mesthoop veroorzaakt schade
en ongemak. Het leidt tot grove verontreiniging der melk, wijl de staarten vaak
ondenkbaar vuil zijn en des zomers veelvuldig zich bewegen onder de onbeschrijflijke
vliegenplaag. Ook uiers, tepels, onderbuik en flanken, dijen, schenkels,
spronggewrichten en pijpen van vele koeien - niet alle - zijn geheel ontoonbaar.
Onder zulke omstandigheden eischt het melken de grootste omzichtigheid om de
115) De potstal levert mest van onovertroffen kwaliteit. De ontleding der organische massa
verloopt er onder de gunstigste omstandigheden en met onbeduidende verliezen. Juist op
lichte gronden, waar de potstallen tot onze dagen stand hielden, is deze verrotte, ‘korte’
mest de meest werkzame. Aan een vergelijking met moderne hulpmeststoffen wordt hier uit
den aard der zaak niet gedacht; alleen aan de natuurlijke meststoffen, die den boer voorheen
ter beschikking stonden.
116) De tijd, waarin men in deze streken de langste dagen maakt, heet ‘de unjere’, soms ook de
‘unjertyd’. ‘Unjeren’ is het rusten na den hoofdmaaltijd, die te twaalf uur wordt gebruikt.
Te twee uur begint dan de arbeid weer. De unjere valt tusschen 1 Mei en 8 September.
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ergste gevolgen - het vallen van door aanraking losgewreven vuil in den melkemmer
- te voorkomen; ook bij onverslapte oplettendheid is het resultaat onbevredigend.
De melk in dezen stal gewonnen is van geringe duurzaamheid en weinig geschikt ter
bereiding van uitstekende zuivelproducten. Een latere afbeelding geeft het interieur
van een geheel gevulden (Brabantschen) potstal.
Nog andere invloeden bespoedigen in den nieuwsten tijd deze evolutie. Het zijn
1. de toenemende beteekenis der veehouderij uit een oogpunt van melkwinning en
2. de door invoering van hulpmeststoffen veroorzaakte verminderde afhankelijkheid
der landbouwbedrijven van natuurlijken mest. Beide factoren werken in dezelfde
richting. Ook daar, waar door gebrek aan middelen geen mestvaalt in het gebouw
kan worden ingericht als op Zegershof, kan toch de potstal verval-
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len, mits een behoorlijke gierkolk wordt aangelegd117). Het voordeel der verbeterde
huisvesting van het vee zal dan de kwaliteitsvermindering van den mest ruimschoots
vergoeden. De ervaring leert, dat de moderne stal een gezonder verblijf voor
melkkoeien is en haar productiviteit verhoogt. Ook het jonge vee ontwikkelt zich
daar beter en wordt voor de toekomst van meer waarde. Bij dit alles voegt zich de
aandrang van dragers der landbouwwetenschap op den boer om over te gaan tot
afschaffing van den verouderden potstal. Doch ook zonder dit laatste zou zijn tot
bezegeld zijn. Nu de gewijzigde omstandigheden zulks mogelijk hebben gemaakt, is
zijn verdwijning slechts een kwestie van tijd. Zijdelingsche invloeden mogen het
proces versnellen, zij veroorzaken het niet.
Het interieur van den stal na omvorming volgens de eischen des tijds, staat niet
tevoren vast. Dit blijkt reeds uit verschillende plattegronden, waarin geen vaste lijn
valt te bespeuren. Een aanzienlijke veestapel roept uit den aard der zaak een lange
stal te voorschijn met een stand der koeien als op Zegershof. Bij een gemiddeld aantal
dieren komt men aanvankelijk tot verschillende oplossingen, waarvan langzamerhand
de meest rationeele tot type uitgroeit. Dit heeft zich in deze streek nog niet volledig
gevormd. Slechts het kleine huis heeft het eeuwenoude inheemsche staltype bewaard.
Daar is, als in de boerderij te Melick - plan KU-366 - het beperkte aantal koeien
gewoonlijk opgesteld met den kop naar de woning gericht. De rij melkkoeien langs
de voerplaats op plan KU-91 heeft denzelfden stand.

‘Het Hemke’ te Sint-Odiliënberg.
‘Caerte figurative van de situatie van groot en klein paerdelar’,
1727, door G. Coolen.
Ondanks onmiskenbare overeenkomst bestaan er aanmerkelijke verschillen tusschen
gebouwen als Bakenbosch en Zegershof. Bij het laatste herinneren opstelling van
het rundvee in de lengterichting van den stal, de haaksche verbinding van deze met
het woonhuis, de plaats der poort benevens de geslotenheid van het geheel, ons
levendig aan Zuidlimburgsche toestanden; de afwezigheid van den mestput op den
hof daarentegen wijst op verwantschap met het andere gebied. Dient deze hoeve te
worden gedetermineerd als een noordelijke villa waarin slechts zuidelijke invloed
te bespeuren valt? Inderdaad bestaan er voldoende aanwijzingen om de vraag
bevestigend te beantwoorden. Deze gegevens verschaft ons Het Hemke te
St.-Odiliënberg, wiens afstamming van het oude type dezer streek gemakkelijk te
bewijzen is.

117) De lange mest wordt in dat geval dagelijks uit de groepen verwijderd en naar een mestvaalt
op het erf gebracht; ook wel direct naar het land vervoerd en uitgestrooid om vroeger of
later te worden ondergeploegd.
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Fig. KU-322. Plan van een hoeve te Sint-Odiliënberg, ‘Het Hemke’.
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Weinige regels zouden noodig zijn om aan te toonen, dat het reeds aan Zegershof
herinnerende stalplan dezer hoeve is voorafgegaan door de oude inrichting. Maar
het is overbodig: men zie slechts de dwarse veerijen in de stallen der naburige
boerderijen, plans KU-341 en KU-308 aan het slot van dit hoofdstuk.
Ook de haaksche verbinding van woonhuis en stal wordt door dezen plattegrond
verklaard. Bij omvorming van den potstal en verandering der dwarse rijen in de
huidige opstellingswijze onder gelijktijdige uitbreiding van den veestapel, werd in
Het Hemke het stalgebouw vergroot ten koste der oude woning; waar thans de
voerplaats is, lag tevoren het hoes. Het verkleinde woonhuis dwong tot opschuiving
van zitkamer en goeie kamer, die onder een rechten hoek tegen het overgebleven
deel werden geplaatst. Deze verbouwing vond plaats in den loop der vorige eeuw.
De paardenstal verhuisde tegelijk van het einde van den potstal naar de open ruimte
tusschen nieuwe vertrekken en schuur. De hoeve had hiermee een groote schrede
gedaan in de richting van den villavorm. Thans aan drie zijden gesloten, voltooide
aan de vierde een muur met inrijhek (po) de afsluiting der binnenplaats. De
buitenschoppen voor karren en stroo zijn achtereenvolgens aangebouwd; de ongeveer
honderdjarige schuur wordt te klein en groeit uit in de breedte, nadat ze reeds was
verlengd met een vak, afkomstig van den overbodig geworden schapenstal. De
varkensstal tegen den koestal is eveneens van vrij jongen datum: de muur tusschen
de troggen der koeien (nl. de lange rij: de stal kan 22 koeien en 12 stuks jongvee
bergen) en afdeeling 9 bewijst door het bezit van zeven lichtramen, dat hij vóór het
uitstooten der varkens door den rundveestal een buitenmuur was.
Ook wat zeer vroege stadiums betreft, is de ontwikkeling dezer hoeve nauwkeurig
te volgen. Haar stamboom voert in teruggaande richting lijnrecht naar het oude huis
te Blerik - plan KU-91. De kaart van Coolen zal het ons bewijzen. Daarin is de
gansche voorgeschiedenis der noordelijke villa samengevat.
Het is deze kaart, die ons Het Hemke uit een vroeger tijdperk voor oogen brengt;
men zie op teek. 54 de boerderij II. Een afzonderlijke schapenstal was toen niet
aanwezig. De hoeve bestond juist als plan KU-91 uit hoofdgebouw en schuur. Zeker
was ze niet een der grootste uit de omgeving. Omstreeks Coolens tijd is ze geheel
vernieuwd. Bij deze gebeurtenis maakte het hoofdgebouw een zwenking van 180
graden; de stal kwam op de plaats, waar hij tot heden bleef en de woning, wier gevel
bij II naar den weg is gekeerd, kreeg de plaats van den voormaligen stal. Daarom
ook is in een latere periode op kaart 239 Rijksarchief Maastricht118), de schuur (niet
de tegenwoordige) te vinden aan den ingang van het erf. Het huis heeft er de oude
stee, terwijl het geheel is aangeduid als ‘maison dite hemken’.
Onder dezen naam komt het eveneens voor op de kadastrale kaart. Waarom Coolen
in zijn bijschrift spreekt van ‘Groot Hemken’, is niet duidelijk. Van een gelijknamige
kleine boerderij toch is nergens sprake119). Zeker is evenwel, dat de bijbehoorende
landerijen in den loop des tijds zijn verbeterd, waarschijnlijk, dat haar oppervlakte
tevens is vergroot.
118) Titel: ‘Plan géométrique de la Commune de St. Odiliënberg, Departement de la Meuse
Inférieure arrond st. de Ruremonde, Canton de Ruremonde’. Ze is geteekend vóór 1815.
119) Toch heeft deze bestaan; haar verdwijnen zal oorzaak zijn geweest, dat Het Hemke eerst in
den volksmond, daarna ook officieel 't praedicaat ‘groot’ heeft verloren. - Hierbij kan worden
opgemerkt, dat mede door aankoop van landerijen de schuur bij een bepaalde hoeve vaak
te klein wordt.
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Uit het bovenstaands blijkt opnieuw de groote beteekenis van de door Coolen
nagelaten kaart. Zij is een nadere beschouwing ten volle waard in verband met den
tegenwoordigen toestand van eenige andere in de vorige bladzijden genoemde hoeven.
De plaatsen, waarvan haar titel spreekt, lagen in de nabijheid van het gehucht
Paarlo, gemeente St. Odiliënberg. Hoewel het document uit 1727 dateert staat vast,
dat de gebouwen er de gedaante in een vroeger tijdperk toonen. De vervaardiger
merkt in het bijschrift op, dat hij ‘de figure her boven heft ten dele uijt een oude
kaerte getrocken ende ten dele opgemeeten ende gelinieert op aenwissinge
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van den heere Christoffer van lom’. In het geheel niet gewaagd is derhalve de
onderstelling, dat de landmeter bij het teekenen wel de topografische veranderingen
in het terrein in acht heeft genomen (die trouwens na verloop van een paar eeuwen
niet groot kunnen zijn bij de gegeven bodemgesteldheid), maar de huizen op het hem
ten dienste staande model voorkomende, heeft gecopiëerd. Dikwijls volgden
landmeters deze methode.
De hier vermelde bijkomstigheid verhoogt evenwel de waarde van het stuk, dat
bovendien de verdienste bezit een nauwkeurige aanduiding der hoeven te geven,
zoodat een vergelijking met haar tegenwoordigen staat wordt vergemakkelijkt. Het
belangrijkste deel van het bijschrift luidt:
‘..Z den bouwhoff van Cleijn Paerdelar; CC Cleijn Paerdelar mit sijn boschken,
moeshoff, en grachten; EE Groot Paerdelar mit den bosch; GG den bouwhoff
gehoorende aen de Domeijnen genant Cleijn Dasselraedt; HH den Hoff gehoorende
aen d'erffgenamen pollaert genant Groot Dasselraedt; II den Hoff genant het Groot
Hemken; KK den Hoff van de domeijnen genant frimerssums bouwhoff; LL den Hoff
van de domeijnen genant Sapshoff aent groot valderen nu affgebrandt.; MM Het
valderen aen de herbaen gaende naer Vlodrop en posterholt..’.
Tweemaal op het vrij beperkte terrein dat de kaart behandelt, komt het oorspronkelijke
groote hoevetype voor, bestaande uit drie gescheiden deelen. Het zijn de boerderijen
Z (hier niet weergegeven) en KK (teek. 51). Bij de laatste bevindt de staldeur zich
in den van ons afgewenden gevel. Het groote gebouw er achter vertegenwoordigt de
schuur. Als bij plan KU-91 bevat deze links van den dorschvloer twee gebonten,
rechts één. Naast het huis ligt de schapenstal (S) met zijn poort in den niet-zichtbaren
gevel. Dit stemt overeen met den toestand op het erf. De gebouwen zijn zoodanig
gegroepeerd, dat de deuren op hetzelfde terrein uitkomen en van den weg af alle
gemakkelijk kunnen worden bereikt.
Het eerste gevolg der afscheiding van den paardenstal aan den achtergevel van
het hoofdgebouw, het bekende opschuiven der schuur, wordt gedemonstreerd door
LL. Dat Coolen in het bijschrift het vroegere afbranden dezer hoeve vermeldt, vormt
het bewijs, dat onder de van de oude kaart overgenomen ‘figure’ zeker de gebouwen
moeten worden gerekend: de niet meer bestaande Sapshof is toch geteekend!

Fig. KU-341. Plan van ‘Klein Dassenrath’ te St. Odiliënberg. Gebouwd 1776, verbouwd 1907. Vgl.
afb. 41, 44. Is voorafgegaan door HH op teek. 54.
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Als KK bij de wording der noordelijke villa tot uitgangspunt wordt genomen, dus
als eerste stadium geldt, dan stelt LL het tweede voor. Het derde, waarin de schuur
verbonden met den schapenstal evenwijdig aan het huis staat, vertegenwoordigt
vervolgens HH120). Omdat deze boerderij tot heden afgezien van vergroo-

120) Thans zijn de namen van GG en HH, ook kadastraal, andersom dan bij Coolen. HH, het
tegenwoordige Klein Dassenrath is nu een ‘plaats van één paard’, vroeger was GG dat. Uit
de afmetingen van den paardenstal op pl. KU-341 blijkt, dat die oorspronkelijk bestemd was
voor 4 à 5 paarden; ook de afzonderlijke veulenstal bewijst dit. Het bakhoes stond tevoren
nabij den woonhuisgevel; ij en z beteekenen resp. hooivenster en brandgevel.
(Noot auteur: Uilkema maakte hier een vergissing; de door Coolen gehanteerde benamingen
- èn hun implicaties met betrekking tot de omvang van de beide hier besproken bedrijven gelden ook thans nog.)
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ting der woning in 1907 en aanbouw van het bakhoes tegen den achtergevel - vrijwel
op denzelfden ontwikkelingstrap is blijven staan, wordt hier onder haar huidig plan
gegeven, daarna ook dat van KK. De laatste is thans een volledige villa met voor
ruim zestig jaren bijgebouwde varkensstallen en heerenhuis, zoodat het geheel als
‘Frijmersonhuis’ een kasteelhoeve vormt. Vóór Coolens tijd bevond het kasteel zich
waarschijnlijk op eenigen afstand van ‘den bouwhoff’; zie de doorhaling links van
KK door den landmeter gemaakt. Terwijl KK op de kaart dus het oudste stadium
vertegenwoordigt en HH den toenmaals nieuwen vorm, is de toestand in onze dagen
juist omgekeerd. In den grond der zaak is dit geen tegenstrijdig, doch een logisch
verschijnsel, waarop reeds de aandacht werd gevestigd.
Achter de pas genoemde plattegronden besluit een schematische voorstelling van
de wording der noordelijke villa dit hoofdstuk. De daardoor in groote lijnen
aanschouwlijk gemaakte evolutiegang zal - uitgaande van de onderstelling, dat een
hoeve als KK tijdens het ontstaan van de door Coolen gebruikte minuut gemakkelijk
honderd jaren oud kan zijn geweest - naar matige schatting minstens een vijftal
eeuwen omvatten.

Fig. KU-308. Plan van een hoeve te Sint-Odiliënberg, ‘Frijmersonshuis’. Is voorafgegaan door KK
op teek. 51.
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Schema 3. Schema van den ontwikkelingsgang der noordelijke villa.
Beteekenis der aanduidingen:
w = woning; k = koestal; v = varkensstal; p = paardenstal; s = schuur; sa = schapenstal; so = schop
(karschop); o = poort; m = mestvaart; d = dorschhuis.
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Invloed van de stenciltekst op het latere onderzoek
Door het privékarakter van de stenciluitgave bleef Uilkema's mening over de
Limburgse boerderij-ontwikkeling aanvankelijk voor veel later onderzoek verborgen.
Over dit gebied verschenen ook na 1934 nog jarenlang publikaties waarin de
Limburgse hoeve werd beschreven als afstammend van, beïnvloed door, of nauw
verwant aan de Romeinse villabouw121). In wetenschappelijke kring werd deze lang
achterhaalde zienswijze in de jaren veertig echter definitief het zwijgen opgelegd
door het werk van met name Hekker. Deze schreef in 1942 voor het eerst over de
Limburgse boerderij, waarbij hij zich nadrukkelijk distantieerde van de
Romeinse-villatheorie, en zich schaarde achter de ontwikkelings-ideeën van Van der
Ven122). Naar aanleiding van dit artikel werd hij door de Friese onderzoeker Van der
Molen geattendeerd op het bestaan van de stenciluitgave van Uilkema123). De hierin
verkondigde ontwikkelingstheorie met zijn scheiding tussen het noordelijke en het
zuidelijke type kon door Hekker bij nader inzien in hoofdlijnen worden onderschreven
en is op diens verdere onderzoek, getuige de latere publikaties, van grote invloed
geweest.
In zijn eerste artikel over de Limburgse boerderij, toen hij met Uilkema's werk
nog niet had kennisgemaakt, koos Hekker al wel voor een evolutiegerichte benadering
voor de herkomst van de gesloten hoeve, maar maakte daarbij nog geen onderscheid
tussen de boerderijen in het noorden en het zuiden van de provincie. Beide typen
werden toen door hem nog eenvoudigweg bestempeld als ‘Frankische boerderijen’.
Hij stelde hierover toen zelfs nog expliciet: ‘..Bij vergelijking tussen de plattegronden
van de Brabantse woning, het Noordlimburgse huis te Beesel, de Zuid-Limburgse
keuterij en de gesloten hoeve te Mesch blijkt duidelijk dat er in principe ook geen
verschil bestaat..’. Hoewel de schrijver iets verder wel sprak van de ‘..uitgestorven
Saksische bouwkunst..’ in Noord-Limburg en daarbij stelde dat ‘..de Saksische invloed
in vroeger eeuwen veel zuidelijker verbreid was..’, besloot hij zijn betoog door in de
samenvatting te stellen: ‘..Het is duidelijk geworden dat de Zuidlimburgse boerderij
derhalve een inheems, Germaans gebouw is, dat wel in uiterlijk, maar niet in wezen
van zijn Brabantse en Noordlimburgse soortgenoten verschilt, en dus geen afzonderlijk
type vormt, maar een onderdeel is van de grote Frankische groep..’124). In de eerste
uitgebreidere artikelen over Brabant en Limburg na kennismaking met Uilkema's
stenciltekst125) en in alle latere publikaties werd door Hekker echter wèl duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de afkomst van de Noord- en Zuidlimburgse hoeve. Het
door Uilkema geschetste beeld van de Limburgse boerderij werd daarbij door Hekker
verder uitgewerkt en in een breder kader geplaatst. Door Hekker, die veel en
121) Ideeën over mogelijke Romeinse invloed op de Limburgse boerderijbouw werden, zij het
soms met gering voorbehoud ten aanzien van de omvang van die invloed, nog steeds
verkondigd in onder meer: 't HOOFT, Nederlandsche boerderijen (1941), p. 72-77;
LECLERQ, Limburg, land en menschen (1949), p. 117; Van LEUSEN en VROOM,
Boerderijen in Nederland (1941), p. 17; Veenman's Agrarische Winkler Prins (1954) dl. I,
p. 413; e.a.
122) HEKKER, De Zuidlimburgse boerderij, een Frankisch hoevetype (1942), p. 51-52.
123) HEKKER, Een weinig bekende studie (1942), p. 79.
124) HEKKER, De Zuidlimburgse boerderij, een Frankisch hoevetype (1942), p. 52.
125) HEKKER, Het verdwijnen van de Saksische bouwkunst in Brabant en Limburg (1944); De
ontwikkeling van het boerenhuis in Limburg (1946).
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buitengewoon prettig leesbaar schreef, werd de ontwikkelingsgang van de Limburgse
gesloten hoeve zowel in onderzoekskringen verbreid, alsook door middel van artikelen
in populaire bladen, voor een breder publiek toegankelijk gemaakt. Het was echter
Uilkema die, in ongebruikelijke terminologie en zonder daarbij vooralsnog verdere
typologische conclusies te trekken, als eerste attendeerde op zowel het verschil in
stamvorm als op de overeenkomst in ontwikkeling tussen het Noord- en Zuidlimburgse
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type. In zijn bekende, in 1957 verschenen artikel ‘De ontwikkeling van de
boerderijvormen in Nederland’, zou Hekker tenslotte de door beiden beschreven
huistypen in het tot dan toe ontbrekende landelijke kader plaatsen. Vrijwel alle latere
publikaties zijn op hun beurt weer op dit werk gebaseerd, en onderschrijven daarmee
nog steeds in principe niet alleen Hekkers maar ook Uilkema's theorieën.
Toch is er, naast de vele punten van overeenkomst, één zeer principieel verschil aan
te wijzen tussen de visies van beide onderzoekers. Dit verschil moet echter niet
worden gezocht in de boerderij-evolutie vanaf de oudste nog aangetroffen typen,
maar juist in de daaraan voorafgaande ontwikkeling. Het keuterijtje in Arensgenhout
werd zowel door Uilkema als (althans aanvankelijk) ook door Hekker beschouwd
als de primitiefste nog in deze eeuw aangetroffen Zuidlimburgse hoevevorm. Uilkema
ging daarbij volledig uit van een oorspronkelijke woonstalhuisvorm, waarbij woning
en rundveestal vanouds binnen één bouwmassa zouden zijn gecombineerd. De
mogelijkheid van oorspronkelijk onverbonden en later samengevoegde onderdelen
werd wel door hem overwogen, maar bij nader inzien afgewezen. Vooral het ontbreken
van een doorgaande brandmuur tussen woning en stal in enkele van de oudste door
hem opgemeten Zuidlimburgse ‘langgevelhuizen’, waaronder het veelbesproken
boerderijtje uit Arensgenhout was daarbij voor hem doorslaggevend: ‘..Wanneer het
oeroude gebouw te Arensgenhout, als te Hunnecum het geval is, reeds een gevel
tusschen zijn afdeelingen had gekend, dan bestond niet de zekerheid waarmee wij
thans gewapend zijn. Immers een gevel op deze plaats zou kunnen duiden op latere
vereeniging van oorspronkelijk gescheiden deelen..’126). Het ontbreken van een
brandgevel wees in zijn visie altijd op een latere opdeling van een in eerste instantie
wellicht ééncellige ruimte. Hekker, daarentegen, zag het oudste Zuidlimburgse
huistype (waarvoor ook hij aanvankelijk het voorbeeld van Arensgenhout aanhield)
echter al direct in essentie als een laatmiddeleeuwse samentrekking van in oorsprong
losse onderdelen: ‘..een ééncellig woonhuis en verschillende kleine bouwsels,
waaronder een stal voor groot vee..’, en baseerde zich daarbij op passages uit de van
oorsprong 5e-eeuwse Lex Salica en op archeologisch onderzoek van middeleeuwse
nederzettingen in Duitsland127). In een recenter artikel uit 1981128) werd deze materie
door Hekker verder uitgediept en werd nogmaals gesteld dat in de laatmiddeleeuwse
situatie moet worden gedacht aan een willekeurige groepering van merendeels
losstaande elementen. Het keuterijtje uit Arensgenhout was door hem inmiddels als
oudste vorm losgelaten en vervangen door een vroeg 17e-eeuws voorbeeld uit Raren,
gem. Vaals, waar stal en schuur gecombineerd waren en het woonhuis vrij stond.
Als aanvullende bewijsvoering werd tevens melding gemaakt van enkele archivalische
gegevens die mogelijk in dezelfde richting wijzen. Het vrijstaande woonhuis werd
hierbij omschreven als ‘drie gebonden’ lang, met daarbij een afzonderlijke
dwarsdeelschuur, die plaats zou hebben geboden aan zowel stal als tasruimte. Van
een vaste woon-stalcombinatie zou hier dus, in tegenstelling tot de eerder van Uilkema
overgenomen theorieën, volgens Hekker uiteindelijk toch geen sprake zijn geweest.
Ook voor het midden en noorden van Limburg was het voornamelijk aard en
herkomst van de stamvorm, waarin het latere onderzoek zich van Uilkema's ideeën
126) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 38.
127) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 216-217.
128) HEKKER, De dorpen (1981), p. 17.
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distantieerde. Hoewel Uilkema in dit geval in het geheel geen theorie over de herkomst
van de oudste door hem aangetroffen vorm ten beste gaf, wees hij hier wel meermalen
op de verwantschap met het oude Brabantse huistype. Nauwkeurig, maar in
ongebruikelijke termen, beschreef hij opbouw en constructie van dit gebouw: de
driebeukigheid van de ruimte, de plaats en bijzonderheden van stal- en tasruimte en
het gebinttype met ankerbalkconstructie. Dit gebinttype werd hier door hem betiteld
als ‘armgebint’ (= schoorgebint), in tegenstelling tot het gebint in het zuiden van
Limburg, dat hij ‘moer-
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gebint’ (= muurgebint) noemde. Het verschil tussen beide constructies lag
voornamelijk in de wijze waarop de beide constructies hun stabiliteit verkregen. Bij
het éénbeukige Zuidlimburgse huis stonden de gebintstijlen in de buitenmuren en
konden de gebintbalkschoren ontbreken - de stabiliteit werd hier immers geleverd
door het vaste vlak van het muurwerk. Het gebint in middenen noord-Limburg vormde
daarentegen zelfstandig een stabiel geheel, waarbij de stijlen los in de ruimte stonden.
Deze constructie (het ankerbalkgebint in een driebeukige opzet) was Uilkema
natuurlijk heel goed bekend uit andere delen van het land, waar hij het steevast
betitelde als ‘Saksisch gebint’. Dat hij hetzelfde gebinttype in noord-Limburg een
andere, zelfbedachte naam gaf, lijkt erop te duiden dat hij hier welbewust vermeed
de lijn naar het Saksische (of hallehuis-)gebied door te trekken. Uilkema dacht hier
dus blijkbaar aan een meer op zichzelf staand huistype, waarmee hij in principe in
de lijn bleef van onderzoekers die dit gebied tot de ‘Frankische’ huisgroep rekenden129).
Door later onderzoek, met name door Trefois en Hekker, zou echter op overtuigende
wijze worden aangetoond dat het huistype in midden- en noord-Limburg van
oorsprong wel degelijk deel had uitgemaakt van het hallehuisgebied130). Deze visie
wordt ook nu nog in grote lijnen aangehouden.
Ondanks het feit dat Uilkema's theorieën over de uitgangsvormen van de diverse
huistypen later op verschillende punten zouden worden afgewezen of bijgesteld, kan
desalniettemin worden gesteld dat zijn werk wel degelijk de basis heeft gelegd voor
onze huidige kijk op de verdere geschiedenis van de Limburgse boerderij. Hoewel
het principe van de trapsgewijze ontwikkeling ook al door anderen was vermoed,
was Uilkema de eerste die deze visie vanuit bedrijfstechnisch oogpunt zou
onderbouwen en de gehele ontwikkeling aan de hand van de gebouwen van stap tot
stap zou kunnen beschrijven. Daarnaast slaagde hij erin om enkele nog niet eerder
beschreven zaken zoals de overgang van dwarsdeel naar zijlangsdeel en (het
belangrijkste) het principe van de tweedeling in de ‘stamvorm’ van de Limburgse
boerderij geheel zelfstandig aan te tonen. Latere onderzoekers hebben Uilkema's
ideeën hieromtrent beter verwoord en in een breder kader geplaatst. In grote lijnen
kon daarbij echter de door hem beschreven na-middeleeuwse ontwikkelingsgang
van de Limburgse boerderij ongewijzigd worden aangehouden.

129) BOUWMEESTER, De ontwikkeling van Nederlands landschappen (1911), p. 390;
CLAERHOUT, Hoeventrant (1913), p. 312; TREFOIS, De plattegrondsvormen van zg.
‘Frankische’ boerderijtypen (1933), p. 17-19; HEKKER, De Zuid-Limburgse boerderij, een
Frankisch hoevetype (1942), p. 53 (Hierbij dient te worden aangetekend dat deze laatste
auteur weliswaar in dit artikel alle Limburgse boerderijvormen samen met de Brabantse
onder de Frankische vormen rekende, maar in latere publikaties een andere mening zou zijn
toegedaan.)
130) TREFOIS, De bouw der boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden (1941), p. 18-19, maar
vooral HEKKER, Het verdwijnen van de Saksische bouwkunst in Brabant en Limburg (1944),
p. 128-130; De ontwikkeling (1957), p. 291-293.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN LIMBURG
KU-37 Ulestraten
KU-79 Doenrade
KU-80 Ubach over Worms
KU-81 Thorn
KU-82 Tegelen
KU-83 Linne
KU-84 Blerick
KU-85 Kesseleik
KU-86 Baarlo
KU-87 Blerick
KU-88 Reuver
KU-89 Wanssum
KU-90 Blerick
KU-91 Blerick
KU-308 St. Odiliënberg
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KU-309 St. Odiliënberg
KU-310 Hoensbroek
KU-311 Hoensbroek
KU-318 Vilt
KU-319 Vilt
KU-320 Arensgenhout
KU-321 Schimmert
KU-322 St. Odiliënberg
KU-323 Koumen
KU-324 Kerkrade
KU-325 Hunnecum
KU-326 Tervoorst
KU-341 St. Odiliënberg
KU-366 Melick
KU-367 Kerkrade
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7.11 Noord-Brabant

Langgevelboerderij te Best

Ook in de provincie Noord-Brabant zijn enkele duidelijk onderscheiden
boerderijgebieden aan te wijzen, die in hun begrenzing nauw aansluiten bij de
bodemkundige gesteldheid van de verschillende streken. Op de zandgronden in het
midden en oosten van de provincie overheerste het kleine en middelgrote gemengde
bedrijf. In dit gebied vindt men vooral het langgeveltype, met zijn langgerekte
grondvorm en alle toegangen in de hoge, meestal evenwijdig aan de weg gelegen
lange gevel. De plattegrond van dit boerderijtype wordt gekenmerkt door een indeling
in dwarsrichting. Naast elkaar vindt men hier respectievelijk het woonhuis, een als
voederruimte dienende dwarse werkvloer die ‘voorstal’ wordt genoemd, de stal zelf,
de dwarsdeel cq. dorsvloer en de tasruimte voor de oogst. De zich over vrijwel de
volle breedte van het gebouw uitstrekkende stal had hier tot in het begin van deze
eeuw overwegend de diepe potstalvorm; het vee stond in een kuil op de eigen mest,
waaraan voortdurend

Bedrijfsgedeelte van Brabantse boerderij te Lennisheuvel met diepe potstal en voorstal (Foto: H.J.
van Houten)

droog materiaal zoals stro of heide werd toegevoegd. Dit staltype was speciaal bedoeld
voor de produktie van de grote hoeveelheid mest die men nodig had voor de
akkerbouw op de arme zandgrond. Later werd onder invloed van de veranderende
bedrijfseisen en de beschikbaarheid van kunstmest algemeen overgegaan tot de
hygiënischer grupstalvorm. Het woongedeelte telt één of twee traveeën met naast
elkaar een grote kamer (de ‘heerd’) en één of meer secundaire ruimten daarachter;
de plattegrond vertoont vaak in grote lijnen een vierdeling. Bij de recentere gebouwen
vindt men een constructieve opzet met balken van muur tot muur; de lange gevels
zijn dan beide hoog. Bij de oudere voorbeelden komt echter ook nog wel een tweeof driebeukige indeling voor met ankerbalkgebinten. Naast dit langgeveltype, dat in
grote delen van de provincie voorkomt, vindt men in het midden en oosten van
Brabant ook kleinere boerderijvormen met vrijstaande oogstschuren. Het hoofdgebouw
bevat dan alleen woonhuis en stal en heeft veelal een driebeukige opzet met
ankerbalkgebinten; dors- en tasruimte zijn ondergebracht in één of meer afzonderlijke
schuren.
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Westbrabantse boerderij met vrijstaand woonhuis te Fijnaart

In de rijkere kleistreken in het westen van de provincie zijn de bedrijven over het
algemeen veel groter. De hier voorkomende boerderijen worden gekenmerkt door
een zeer grote, drie- of vierbeukige schuur die zowel tas- als stalruimte bevat, met
een kleiner aangebouwd of ook wel vrijstaand woonhuis. Bij deze boerderijen bevindt
de stal zich in één van de zijbeuken, de tasruimte neemt de middenbeuk in beslag en
de deel loopt in de lengterichting door het gebouw. Bij de driebeukige schuren vindt
men deze langsdeel in de zijbeuk; bij de vierbeukige vormen ligt deze veelal tussen
tas- en stalruimte in en neemt dan een gedeelte van de binnenstijlruimte in beslag.
De tasvakken beslaan in dat geval de rest van de middenbeuk met de aangrenzende
buitenstijlruimte. Hoewel ook de potstal nog wel voorkwam, was de grupstal hier al
veel eerder dan in het oostelijke gebied algemeen in gebruik. Waar mogelijk is de
schuur aan zowel voor- als achterzijde voorzien van deeldeuren, zodat de wagens
bij het binnenbrengen van de oogst dwars door het gebouw heen kunnen rijden.
In het noorden, in het rivierengebied langs de Maas, bevinden zich tenslotte nog
weer andere boerderijvormen, die nauwer lijken aan te sluiten bij de huistypen in de
aangrenzende provincies Zuid-Holland en Gelderland dan bij die in de rest van
Noord-Brabant. Hier komt zowel het dwarsdeeltype voor (in het aan de Zuidhollandse
waarden grenzende gebied), als boerderijen met driebeukig bedrijfsgedeelte en een
indeling met open middenlangsdeel; de woonhuisontwikkeling beweegt zich veelal
in de richting van het T-huis.

Het verloop van het onderzoek
Het verloop van Uilkema's onderzoek in de provincie Noord-Brabant is, ondanks de
ruime hoeveelheid documentatie die hij hier verzamelde, als geheel niet altijd even
duidelijk. Dat heeft vooral te maken met de afwijkende werkvolgorde die hier werd
toegepast. In de meeste andere provincies werden tijdens
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het gehele onderzoek door opmetingen verricht waardoor het ontstaan van de theorieën
veelal rechtstreeks kan worden gerelateerd aan de vondsten. In Noord-Brabant was
dat om onbekende reden niet het geval. Uit de correspondentie is bekend dat Uilkema
hier in de loop van de jaren 1921 en 1922 langere tijd moet hebben rondgereisd.
Daarbij werd echter wel veel bekeken en onderzocht, maar zeer weinig vastgelegd.
Veel van de boerderijen die hij in deze periode ontdekte, werden pas jaren later
opgemeten, waardoor het exacte verloop van het onderzoek moeilijk te reconstrueren
is. Uit uitspraken in brieven en werkverslagen blijkt keer op keer dat hier al snel
allerlei theorieën werden ontwikkeld, zonder dat echter altijd duidelijk is waaraan
deze kennis werd ontleend. Daarnaast valt de provincie, als gezegd, uiteen in enkele
boerderijgebieden die op het eerste gezicht weinig overeenkomst lijken te hebben.
Al deze gebieden werden echter door Uilkema om praktische redenen (het beperken
van reiskosten en reistijd) door elkaar heen bestudeerd, wat er nog verder toe heeft
bijgedragen het onderzoek hier weinig doorzichtig te maken.
In zijn uiteindelijke tekst over Noord-Brabant, die deel uitmaakt van de door hem
zelf vervaardigde stenciluitgave, werd de historische boerderij-ontwikkeling in de
verschillende delen van de provincie door Uilkema in afzonderlijke hoofdstukken
behandeld. Het lijkt daarom zinvol eenzelfde scheiding aan te brengen bij de
reconstructie van het verloop van zijn onderzoek en de totstandkoming van zijn
ideeën. In de stenciltekst wordt verder uitsluitend het midden en oosten van de
provincie en het westelijke kleigebied behandeld. Hoewel in de inleiding ook kort
melding wordt gemaakt van het voorkomen van een derde boerderijtype in het
rivierengebied, wordt op deze groep echter nergens nader ingegaan. De nauwe
verwantschap tussen de daar aanwezige huisvormen en die in het Gelderse
rivierengebied doet vermoeden dat de betreffende boerderijen impliciet in de
beschrijving van die provincie zouden worden meegenomen. Ook het feit dat dit type
in de documentatie slechts met één exemplaar is vertegenwoordigd, benadrukt nog
eens dat dit gebied een zeer ondergeschikte rol speelde in Uilkema's Brabantse werk.
Ook de hiernavolgende beschrijving van het verloop van het onderzoek zal zich
daarom beperken tot de twee door hem zelf behandelde streken (die bovendien het
grootste deel van de provincie omvatten) en daarmee zo nauw mogelijk aansluiten
bij de in dit hoofdstuk integraal opgenomen oorspronkelijke stenciltekst.

Het midden en oosten van de provincie.
De allereerste maal dat de Brabantse boerderij in de correspondentie ter sprake kwam,
gebeurde dat in een context die totaal niets had uit te staan met de ontwikkelingen
in die provincie zelf. Tijdens het vroege onderzoek, dat nog geheel op particuliere
basis gebeurde, kwam op een gegeven moment het principe van de plaats van de
deeldeuren in de zijgevel aan de orde in verband met de op dat moment bestudeerde
dwarsdeel van de Amelandse boerderij. Naar aanleiding hiervan werd door Uilkema
en Van Blom enige tijd vrij gefilosofeerd over het ‘Keltische of Keltisch-Frankische’
bouwprincipe, dat onder meer tot uitdrukking zou komen in ‘..de zij-ingangen van
het Brabantsche huis..’1). Met dergelijke vage en volstrekt theoretische volkskundige
1) Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1917.
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bespiegelingen was het echter snel afgelopen zodra, enkele jaren later, een begin
werd gemaakt met het werkelijke onderzoek in de zuidelijke provincies.
Dat onderzoek begon met een serie oriëntatiereizen in de zomer van 1920 en 1921,
die zowel Limburg als midden- en oost-Brabant bestreken. Beide gebieden zouden
gedurende het gehele onderzoeksproject voor Uilkema nauw verbonden blijven.
Vondsten in de ene provincie leidden veelal tot nader onderzoek in de andere,
opmetingen hiér werden aangehaald als bewijs voor veronderstelde ontwikkelingen
dáár. Daarmee zou Uilkema, achteraf bezien, nauw blijken aan te sluiten bij latere
theorieën waarin beide gebieden in één grote ontwikkelingslijn (‘de
dwarshuisontwikkeling’2)) werden samengevat. Toen hij

2) HEKKER, De ontwikkeling (1957). In dit werk worden zowel Limburg als Brabant beschreven
als gebieden waar de zogenaamde ‘dwarshuisontwikkeling’ leidde tot een geleidelijke
uitbreiding van de boerderijen door aanbouw in lengterichting. Doordat steeds aan de kopgevel
werd aangebouwd, kwamen de toegangsdeuren alle in de lange gevel te liggen. In Limburg
zou deze wijze van uitbreiding hebben geleid tot het gesloten hoeve- of hoftype; in Brabant
tot het langgeveltype. In grote lijnen is deze visie door vrijwel alle latere onderzoekers
overgenomen.
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hier met zijn onderzoek begon, was van dergelijke ideeën echter nog volstrekt geen
sprake. Ook voor Brabant werd algemeen het standaardwerk van Gallée als leidraad
voor de historische boerderij-ontwikkeling aangehouden. Deze beschouwde het
langgeveltype als een zeer oud bouwprincipe3) en dacht voor de herkomst van de
carrévormige Limburgse boerderij, zoals in het vorige hoofdstuk al aan de orde
kwam, aan een navolging van de Romeinse villabouw. Dit was dus ook het beeld
dat Uilkema met zich meedroeg bij zijn eerste kennismaking met de zuidelijke
provincies; al snel moest hij echter constateren dat Gallée's visie hier wellicht niet
zou kunnen worden gehandhaafd.
Direct na de eerste onderzoeksperiode in dit gebied, tegen het einde van 1921, liet
hij de Boerenhuiscommissie al weten het gevoel te hebben op het goede spoor te
zitten. De boerderijen die hij in (midden- en noord-)Limburg had opgemeten, zouden
op essentiële punten grote overeenkomst vertonen met de huisvormen die hij in
Brabant had gezien. De vraag drong zich op of hier soms sprake kon zijn van eenzelfde
uitgangsvorm. En zo ja, was dat dan wel de door Gallée beschreven
langgevelboerderij? Slechts korte tijd later moet Uilkema al tot de conclusie zijn
gekomen dat dit laatste beslist niet het geval was. De langgevelboerderij met zijn
aaneengebouwde woon-, stal- en tasruimte en alle deuren in de lange gevel bleek
een veel jongere vorm dan eerder was aangenomen. Zijn eigen onderzoek wees
namelijk uit, dat bij werkelijk oude boerderijen de aangebouwde tasruimte veelal
ontbrak; de oogst werd dan buiten op het erf bewaard, in mijten of in een vrijstaande
schuur en het hoofdgebouw bevatte alleen woonruimte en stal.

Boerderij te Gemert (KU-110)

Een dergelijke boerderijvorm was door Uilkema vastgelegd in zijn allereerste
Brabantse opmeting: tekening KU-110 uit Gemert, gedocumenteerd op 5 november
1921. Het hoofdgebouw van deze boerderij bestond achtereenvolgens uit een
driebeukig woongedeelte met de voordeur in de kopgevel, vervolgens een
dwarsgelegen werkvloer of voergang (de ‘voorstal’ genaamd) en daar weer achter
een grote, diepe potstal over de volle breedte van het gebouw. Aan weerszijden van
deze stal bevonden zich in de beide lange gevels dubbele staldeuren voor het uitrijden
van de mest; langs de binnenzijde van de achtergevel was een rij varkenshokken
3) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 62-63. Behalve het zuivere
langgevelhuis vermeldde Gallée ook andere boerderijvormen in Brabant, zoals de boerderij
zonder aangebouwde tasruimte en die met achteringang. Hij beschreef deze echter als
afzonderlijke vormen, die evenals het langgeveltype alle volledig op zichzelf zouden staan.
Van een logische ontwikkelingslijn, waarbij het ene type uit het andere kon zijn voortgekomen,
is in Gallée's tekst geen sprake. In zijn lezing Over het Boerenhuis (1907), p. 11-12, beschreef
Gallée verder het volkomen langgevelhuis als behorende tot het ‘Frankische type’, dat ten
Zuiden van Maas en Waal door geheel Brabant voorkwam, en aansloot bij ‘huisvormen die
men in België en Frankrijk en ook over het Kanaal in Engeland, Schotland en Ierland vindt’.
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aangebracht. De oogst werd opgeslagen in een vrijstaande tasschuur met dwarsdeel,
waar tevens werd gedorst. In het voorhuis van het hoofdgebouw vond men één grote
woonruimte (de ‘heerd’) in de middenbeuk; aan weerszijden daarvan lagen kleinere
werk- en slaapruimten in de zijbeuken. Het ‘langgeveltype’, dat door Gallée nog als
de meest kenmerkende Brabantse huisvorm was beschouwd, werd door Uilkema pas
als tweede, respectievelijk derde opmeting een half jaar later gedocumenteerd4).
Dat Uilkema zich hiermee inderdaad al in zo'n vroeg stadium van zijn onderzoek
bewust distantieerde van de bestaande theorieën, blijkt behalve uit de volgorde van
die eerste opmeetobjecten ook nog eens uit wat hij daarover, bij een aantal
meegezonden foto's, schreef aan Van Blom:
‘..Hoe ik voorlopig denk over Gallée's langgeveltypen, weet U meen ik reeds. Ik
denk, dat we daarbij moeten denken aan de neiging tot samentrekking, die men veel
waarneemt. Een plaatje uit Gemert, met modern langgeveltype sluit

4) Opmetingen KU-116 en KU-132.
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ik in. Achter de woning de veestal, daarachter hooi en graanvakken. Ook drie plaatjes
van huizen uit dezelfde streek, die bijschuren bezitten (hooischuren), maar ook reeds
graanberging hebben achter de veestal en in het hoofdgebouw. En dan nog een
plaatje - het oudste type - waar zich achter de woning, in het hoofdgebouw, de veestal
bevindt, zonder hooivakken daarachter. De hooischuur neemt daar hooi, graan, en
landbouwwerktuigen op en heeft zelfs een dwarsdeel. Ik denk wel dat het mij zal
gelukken op dit gebied den gang der evolutie op te sporen, met zekerheid, en dus te
komen tot het oertype. Blijkt het langgeveltype - tegen mijn verwachting in - de
oervorm te zijn, dan zijn de andere vormen (met bijschuren) gemakkelijk te verklaren.
Maar voorlopig pleiten juist deze andere vormen, die oud zijn, en daar waar ze
voorkomen steeds plaats maken voor langgevelvormen, vóór de opvatting, dat het
langgeveltype de laatste evolutievorm is. Zoodat ik mij het N.-Brabant uit de
zooveelste eeuw vóór den twintigste, voorstel zonder langgeveltypen..’5).
In de lezing die hij in het voorjaar van 1923 hield voor de leden van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde6), beschreef hij meer in detail hoe hij zich op dat
moment het echte ‘oude Brabantse huis’ voorstelde:

Plattegrond KU-110 van boerderij met diepe potstal en vrijstaande oogstschuur te Gemert (schaal
1:400)

‘..Van dit oude Brabantsche huistype vindt men o.a. een vertegenwoordiger te
Gemert7). Deze hoeve bestaat uit de woning met den daaraan verbonden veestal,
benevens een vrijstaande schuur. Deze schuur is dus een afzonderlijk gebouw. Daarin
wordt het ongedorschte graan in de vakken - “laast” genoemd - opgestapeld. Op
den “schuurhaard”, den dorschvloer in deze schuur, wordt gedorscht. In het
hoofdgebouw bevindt zich tusschen den diepen (pot-)stal en de woning de “veurstal”.
Dit gedeelte ligt even hoog als het maaiveld, dus gelijkvloersch, evenals de
woonvertrekken. De “sopketel”, waarin het veevoeder wordt gekookt, bevindt zich
op den veurstal in den muur die woning en stal scheidt. Vroeger stond hij in den
“haard”, het eigenlijke woonvertrek, waarnaast zich links de “geut”, rechts de
“kamer” bevindt. De “sopketel” werd toen op het “ketelwagentje” naar den veurstal
getrokken, om zijn inhoud te ledigen in de “koebakken”, op den hoogen rand van
den veurstal vóór de koppen der koeien. Van den veurstal daalt men langs een
hellende gang in de diepte van den potstal af, waar het vee is gestald: koeien, varkens,
5) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-7-1922.
6) UILKEMA, Een en ander over het boerenhuis in Nederland (1923).
7) Uilkema refereert hier aan zijn eerste Brabantse opmeting, KU-110.
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paarden. Boven de koeien, op de hoofdbalken der gebinten, bevindt zich de “schelft”,
waar het hooi geborgen wordt. Nooit wordt hier graan gestapeld, wel somtijds
stroo..’. Vervolgens besprak hij nog kort ‘..het nieuwe Brabantsche huis, het
langgeveltype van Gallée..’, waarbij hij stelde: ‘..Tegenwoordig vindt men in Brabant
- behalve in het Westen - een huistype, waarbij
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de schuur verbonden is aan de veestal; de eerste is dus achter den stal aangebouwd,
maar blijft door een muur daarvan gescheiden, volgens het principe van het
Brabantsche huis: het is het reeds genoemde langgeveltype..’.

Plattegrond KU-132 van langgevelboerderij te Best (schaal 1:400)

In grote lijnen zou Uilkema van deze visie niet meer afwijken; verder onderzoek
zou, wat het langgeveltype betreft, alleen nog dienen om de verschillende stadia van
deze ontwikkeling te specificeren en de achterliggende oorzaken bloot te leggen.
Hoewel de theorieën over de Brabantse boerderij-ontwikkeling dus blijkbaar al tegen
het einde van 1922 een min of meer definitief karakter hadden aangenomen, waren
hier op dat moment feitelijk nog maar drie opmetingen verricht. Pas in de nazomer
van het volgende jaar zouden in Noord-Brabant eindelijk de boerderijen worden
gedocumenteerd die tijdens de tochten van de voorgaande jaren waren ontdekt. Voor
zijn vertrek uit Leeuwarden schreef Uilkema toen: ‘..Morgen vroeg trek ik erop uit
om plattegronden te verzamelen in N.W.-Brabant en Midden-Brahant (reeds een
jaar tevoren is dit voorbereid door foto's en bezoeken, zooals steeds.) Er wachten
nog ± 30 plattegronden op te nemen..’8). Dit voornemen kon echter maar zeer ten
dele worden uitgevoerd. Aan het einde van dat jaar waren er niet meer dan acht
Brabantse tekeningen aan de verzameling toegevoegd: zes eigen opmetingen en twee
door anderen vervaardigde bouwtekeningen. Vier van deze documentaties waren
afkomstig uit het midden van de provincie, uit de omgeving van Gilze en Rijen9);
van de andere vier stamde er één uit het land van Heusden en Altena10) en drie uit de
westelijke kleistreken11), die in het over dit gebied handelende tekstgedeelte aan de
orde zullen komen. Onder de opmetingen uit het hart van Noord-Brabant bevonden
zich twee bijzondere, van de gewone boerderijvormen afwijkende objecten, namelijk
een landarbeiderswoning met aangebouwde stalruimte12) en een nieuwbouwplan van
een boerderij die door een drastische uitbreiding een carrévormige plattegrond had
gekregen13). In de beide andere gevallen was sprake van het bekende oude
boerderijcomplex bestaande uit een hoofdgebouw met woning en potstalruimte, met
daarnaast verscheidene losse schuren. Bij deze boerderijen ontdekte Uilkema veel
interessante oude onderdelen en constructies; beide gebouwen worden in zijn tekst
over de Brabantse boerderij-ontwikkeling min of meer uitvoerig aan de orde gesteld.
Ondanks het tegenvallende aantal documentaties was hier in 1923 blijkbaar toch
weer enige vooruitgang geboekt; in een brief aan Van Blom werd melding gemaakt
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 4-9-1923.
Opmetingen KU-225, KU-226, KU-227 en KU-307.
Opmeting KU-228.
Opmetingen KU-214, KU-216 en KU-217.
Opmeting KU-307.
Opmeting KU-227, eerder besproken in het hoofdstuk over het verloop van het onderzoek
in de provincie Limburg.
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van het feit dat Noord-Brabant nu bekend terrein was geworden en werd bovendien
gesproken over het ‘eerst kort geleden ontstane langgeveltype’14).
Nu het hoofdprincipe van de langgevelontwikkeling - de verlenging van het gebouw
door aanbouw van dors- en tasruimte - hem blijkbaar voldoende duidelijk was, kon
Uilkema zijn aandacht bij de documentaties ook op andere aspecten richten. De
aantekeningen op het veldwerk uit deze periode betreffen

14) Uilkema aan Van Blom, d.d. 1-10-1923.
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dan ook vaak allerlei constructieve of bedrijfstechnische aspecten, zoals de opbouw
van de wanden, het gebruik van de potstal, veeverzorging, enzovoort: ‘..“voordeur”
- hier een koekoek; dit is vroeger ook bij de staldeuren zoo geweest. Alle muren
waren toen van wicht en 1.60 M. hoog, zooals thans nog bij a-x. Overigens is het
geheele huis nu voorzien van steenen muren..’; ‘..potstal, om de week of drie, vier
uitgemest en direct naar het land..’; ‘..Boven kamer en keuken ligt een zolder, waar
het afgedorschte graan bewaard wordt. Dit is overal zoo in Brabant..’; ‘..“bôtermole”
of “kjenmole”. Daarvoor liep steeds een “koei”. De laatste “koei” heeft hier 20
jaar geleden (in Gilse) de wagen en de ploeg getrokken..’15), etc.

Sopketel in boerderij te Veghel (Foto: H.J. van Houten)

Vooral de stalvoedering van het rundvee kwam vaak aan de orde, waarbij veel
aandacht werd besteed aan de zuidelijke gewoonte om het veevoer te koken in een
zogenaamde sopketel: ‘..De koeien eten uit losse houten bakken, op de voorvloer en
achtervloer. Drenken uit emmers, gevuld uit de pomp (die in een put staat) in den
stal. De sopketel is thans een kookketel, een ketel dus, waaronder gestookt kan
worden, die men overal kan plaatsen. (...) S = tegenwoordige plaats van de sopketel.
Vroeger stond die bij S1, waar hij heen was gereden met het ketelwagentje, nadat
hij gestookt was bij de schouw, bij S2. NB: de voedering uit losse houten bakken is
ouder dan die uit vaste stenen bakken voor de koeien..’16). Zijn informatie over het
gebruik van de sopketel kreeg Uilkema

Dwarsdeelschuur bij boerderij te Moergestel

onder meer van de nazaten van een burgemeester van de gemeente Gilze, die in het
midden van de 19e eeuw studie had gemaakt van de veranderende wijze van
veevoedering. In de stenciluitgave komen deze interessante landbouwkundige
gegevens, mèt bronvermelding, uitgebreid aan de orde.
Een ander onderwerp dat bij het onderzoek in het najaar van 1923 veel aandacht
kreeg, was de constructie en indeling van de bijgebouwen en dan in het bijzonder
van de vrijstaande oogstschuren. In de provincie Noord-Brabant bleken in grote
lijnen twee schuurvormen voor te komen: het type met ankerbalkgebinten en
15) Notities op veldwerk van opmetingen KU-226 en KU-225.
16) Notitie op veldwerk van opmeting KU-225.
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dwarsdeel en dat met een aan één zijde overstekende gebintbalk en zijlangsdeel. Het
principe van de dwarsdeelschuur had Uilkema in vrijwel

Vlaamse schuur bij boerderij te Gilze

identieke vorm ook in andere delen van het land ontmoet, zoals in de provincies
Drenthe, Overijssel en Gelderland. De vrijstaande zijlangsdeelschuur met het lage
aan één zijde opwelvende schilddak kwam echter alleen beneden de grote rivieren
voor. Hoewel Uilkema de eerste exemplaren had ontdekt in Wijchen, juist over de
Gelderse provinciegrens, (KU-92), trof men dit schuurtype vooral in Noord-Brabant
aan, wat hij op zijn vele verkenningstochten ruimschoots moet hebben opgemerkt.
Desondanks zou het dwarsdeeltype in de uiteindelijke tekst over deze provincie de
naam krijgen van ‘Brabantsche schuur’ en dat met zijlangsdeel ‘Vlaamse schuur’
worden genoemd. Deze laatste term kwam al voor in het werk van Gallée17), en was
door Uilkema ook genoteerd in de omgeving van Nijmegen, waarbij hij echter
nadrukkelijk aante-

Opmeting KU-225 van boerderijcomplex te Gilze (schaal 1:800)

17) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), Platenatlas, blad XXI, bijschrift bij
afbeelding 11.
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kende dat voor hem beslist nog niet vaststond dat dit type ook werkelijk uit Vlaanderen
afkomstig zou zijn18).
Een mooi overzicht van de verschillende in Brabant voorkomende schuurvormen
is te vinden bij opmeting KU-225 uit Gilze. Het betrof hier een groot
boerderijcomplex, met woonruimte en een potstal voor het rundvee in het
hoofdgebouw en diverse vrijstaande bijgebouwen voor oogstberging en stalling van
de overige levende have. Zo stond hier een voormalige schaapskooi met
ankerbalkgebinten en een groot dakoverstek boven de schuurdeuren, een
dwarsdeelschuur waarin een karnmolen was ondergebracht, een gewone Vlaamse
schuur met eenzijdig overstekende gebintbalk en één stel inrijdeuren, en een
zijlangsdeelschuur met doorrijmogelijkheid. De veldwerktekening van deze opmeting
staat volgeschreven met aantekeningen over de constructie van al deze bijgebouwen:
‘..Zichtbaar is de verhooging in het dak om op de dorschvloer voldoende hoogte te
krijgen voor een volgeladen wagen en om aan de schuurdeuren voldoende ruimte te
geven..’; ‘..de juiste oude constructie; bij stijl g ligt de balk op de stijl, bij stijl r gaat
de balk met een borst door de stijl, dan een pin of spie ervoor..’; ‘..Oudtijds een rij
keien als grondmuur, daarop de plaat, daarop de stijltjes, daarop de muurplaat.
Tusschen de stijltjes de wichten van 2.00 à 1.50 M., naar gelang de lengte van het
hout..’, etc. Behalve de gebruikelijke overzichtsfoto's maakte Uilkema hier ook een
detailopname van de beleemde vlechtwerkwand van een van de schuren. Op de
achterzijde van deze foto noteerde hij: ‘..wicht, waar de leembedekking gedeeltelijk
is afgevallen. Gemakshalve zijn de vervallen wichten vervangen door een
stroo-afsluiting (zie links). Een “wicht” is een stuk vlechtwerk van eik of soms spar.
Al de wanden van schuren en huizen bestonden eertijds uit “wichten”, zelfs de
afscheidingen binnenshuis..’.

Detail van vakwerkwand met vulling van beleemd vlechtwerk in schuur bij boerderij te Chaam

Uilkema's speciale aandacht voor de diverse schuurvormen had vooral te maken
met zijn in dezelfde periode ondernomen speurtocht naar de herkomst van de
Limburgse zijlangsdeelschuur. Zoals eerder al aan de orde kwam, hing het onderzoek
in beide provincies voor hem steeds nauw samen. De vondsten en opmetingen uit
de eerste onderzoeksjaren hadden alle gewezen in de richting van een nauwe
verwantschap tussen de beide gebieden. Zowel de Brabantse als de Limburgse
boerderijen zouden, naar Uilkema op dat moment meende, in opzet afstammen van
één en hetzelfde huistype, dat door hem was betiteld als ‘het oude Brabantsche huis’.
Het zou hier gaan om een eenvoudige boerderijvorm, die alleen woonruimte,
dwarsdeel en stal bevatte en waarbij de oogst hetzij op zolder, hetzij buiten op het
erf werd bewaard. Uit deze huisvorm zou door aanbouw van schuurruimten hetzij
in lengterichting hetzij haaks op het oude gebouw respectievelijk de langgevelboerderij
18) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 90, noot 1.
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cq. de gesloten hoeve zijn ontstaan. De nadruk lag echter bij al het onderzoek steeds
op de Limburgse ontwikkeling; Noord-Brabant had in dit verhaal primair een
ondersteunende functie; het werkverslag over 1923 begon dan ook met de
veelzeggende woorden: ‘..Dat een voortgezette studie in dezelfde streek resultaat
oplevert, wordt gedemonstreerd door ervaringen, opgedaan in zake het Brabantsche
huis in verband met het Zuidlimburgsche..’.
Tegelijk met het onderzoek in Limburg kwam tegen het einde van 1923 ook dat
in de provincie Noord-Brabant stil te liggen. De belangrijkste ontwikkelingslijnen
(namelijk die van de gesloten hoeve en de langgevelboerderij) schenen in beide
gevallen te zijn vastgesteld. Andere delen van het land eisten nu de aandacht op.
Pas drie jaar later, eind 1926, zou het werk hier worden hervat. In de herfst van dat
jaar werden in Noord-Brabant voor het eerst weer een paar opmetingen verricht twee
in Lierop (KU-296 en KU-297) en één in Ulekoten (KU-298). Vooral de beide
Lieropse complexen zouden een belangrijke rol spelen in de Uilkema's hoofdstuk
over de ontwikkeling van de langgevelboerderij. Hier kon namelijk, met name bij
opmeting KU-297, nog duidelijk uit bouwsporen worden aangetoond dat er
daadwerkelijk sprake moest zijn geweest van verlen-
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ging van de oude gebouwen. Uilkema schreef over dit laatste gebouw: ‘..De kiek die
het huis geeft van de lange zijde gezien, toont dat achter de veestal de schuur is
aangebouwd. Terzijde gezien is het dus reeds het zuivere langgeveltype, en men zou
deze zijde dus nu reeds den voorkant kunnen gaan noemen. Maar deze schuur was
hier later aangebouwd. Het huis had dus oorspronkelijk het zuivere oude type, maar
is verbouwd. Het is dus de overgangsvorm, die, zooals dit overal het geval is,
inspireerde tot het scheppen van het nieuwe: hier het langgeveltype..’19).

Langgevelboerderij te Lierop (KU-297)

Gedeelte van veldwerktekening KU-297 met plattegrond van boerderij te Lierop

Hier was inderdaad veel ouds bewaard gebleven, zowel in de indeling als in het
gebruik van de ruimten. Zo maakte men hier onder andere nog zowel voor koken als
verwarming gebruik van het open vuur. Ook het veevoer werd daarboven op de oude
wijze bereid, vervolgens in emmers naar de stal gedragen en daar in losse houten
bakken voor de koeien neergezet. Uilkema noteerde verder met verbazing dat men
hier geen verbinding of trapje had tussen potstal en voerruimte, zodat men na het
melken op handen en voeten uit de potstal moest klimmen. En ook de gebruikte
wandconstructies en materialen herinnerden aan een primitiever stadium:
‘..brandmuur, hoewel slechts tot balk - zongebakken steen, schouw boven met leemen
wand. De muur waar thans de koebakken in staan, bestond vroeger uit “russen”,
d.w.z. zoden uit het land gestoken.

19) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-7-1927.
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Gedeelte van veldwerktekening KU-298 met plattegrond van kleine boerderij te Ulekoten

E-F (de muur tussen stal en deel) eerst tot 2 dM. boven den grond muur, daarboven
strooien wand. Al de binnenmuren zijn nog van zonnebak, vroeger de buitenmuren
ook..’20).
Deze langgevelboerderij week verder in zoverre af van de eerder onderzochte
voorbeelden, dat het vee in de potstal hier een kwartslag was gedraaid. De voorstal
ontbrak en de koeien stonden met de koppen naar een gangetje langs de zijmuur
gekeerd. Uilkema zou later betogen dat deze vee-opstelling kenmerkend was voor
het grotere bedrijf; in de lengterichting kon men de stal naar believen uitbreiden,
terwijl de ruimte in de breedterichting van het huis beperkt was. De andere opmeting
uit dezelfde gemeente, KU-296, betrof een later stadium van dezelfde ontwikkeling,
waar echter nog wel een rudiment van de oude voorstal bewaard was gebleven in de
vorm van een gangetje langs de brandmuur, waar de sopketel stond. De derde in
1926 gedocumenteerde boerderij, KU-298 uit Ulekoten, behoorde bij een wel
buitengewoon klein en eenvoudig bedrijf, getuige Uilkema's aantekeningen op het
veldwerk. Zo had de aangebouwde dwarsschuur hier nog vlechtwerkwanden, terwijl
een elders op het erf gelegen schuurtje rondom was voorzien van wanden van stro.
In het woongedeelte trof men behalve het open haardvuur ook een kleine, gelijkvloerse
‘kelder’ aan, waarboven zich de oven bevond; in het boenhok werd zowel gewassen
als gekarnd. Het sanitair tenslotte bestond uit een open houten bak in de potstal. Het
belangwekkendste was echter de volgorde van de ruimten; deze vertoonden een
opmerkelijke variant op het bekende thema: ook hier was de tasruimte later aan het
hoofdgebouw toegevoegd, maar deze aanbouw had een zeer ongebruikelijke plaats
gekregen. Het schuurgedeelte was namelijk dwars voor het woonhuis gebouwd in
plaats van, zoals gebruikelijk, in lengterichting achter de stal. Vergelijking met de
Limburgse ontwikkeling, waar de achtereenvolgende uitbreidingen vla L- en
U-vormige plattegrond tot het gesloten-hoevetype hadden geleid, moet deze boerderij
voor Uilkema tot een zeer intrigerend object hebben gemaakt. Voor Brabant liet het
vooral zien dat de latere aanbouw van de tasruimte een algemeen principe moest zijn
geweest, maar dat de ontwikkeling vooral bij de kleinere boerderijen niet altijd
volgens uniforme lijnen was verlopen.
In dezelfde periode, eind 1926, ging ook het landelijke archiefonderzoek van start.
Het aanboren van deze nieuwe bron van gegevens leidde in Noord-Brabant wel tot
20) Notitie op veldwerk van opmeting KU-297.
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hernieuwde bezoeken, maar tot een drastische herziening van de theorieën hoefde
het hier tot Uilkema's tevredenheid niet te komen: ‘..Het langgeveltype in
Noord-Brabant schijnt nog jonger te zijn dan ik dacht. Brabantsche kaarten zijn er
maar in gering aantal. Doch die er zijn, bevestigen mijn meening omtrent het
Brabantsche en Limburgsche huis zoo volkomen als ik maar wenschen kan. (...) De
kaarten spreken een duidelijke taal..’21).

Detail van Brabantse landmeterskaart uit 1826 (plaats onbekend) met afbeelding van boerderijen met
slechts één venster in de woonhuisgevel

Daarnaast lieten de oude afbeeldingen zien dat de voordeur zich in Brabant in
vroeger eeuwen steeds in de kopgevel van het gebouw had bevonden. Tot die
conclusie was Uilkema echter inmiddels ook zelf al gekomen. Op het veldwerk van
één van de opmetingen uit 1926 staat te lezen: ‘..Alle ouderwetsche huizen de deur
in den voorgevel..’22). En ook in de voorgaande jaren had hij al een paar oude,
driebeukige boerderijen gedocumenteerd die de woonhuisdeur nog steeds op die
plaats hadden zitten23). Over dit onderwerp konden de kaarten Uilkema dus weinig
nieuws meer leren. Wat hem echter wel verbaasde, was dat verscheidene afbeeldingen
in de kopgevel naast de voordeur slechts één raam aangaven. Bij de door hem
opgemeten boerderijen hadden zich daar namelijk altijd verscheidene vensters
bevonden, die meestal ook elk een andere ruimte verlichtten. Het grote raam direct
naast de deur kwam dan uit in de centrale woonkeuken, de kleinere vensters onder
het lage dak in de werk- en slaapruimten in de zijbeuken. De aanwezigheid van maar
één raam op de oude

21) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-6-1927.
22) Notitie op veldwerk van opmeting KU-297.
23) Opmetingen KU-110 en KU-116.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

552
afbeeldingen zou er wel eens op kunnen duiden dat zich hierachter toen ook nog
maar één enkele ruimte bevond. Met andere woorden: het hele driebeukige voorhuis
zou dus ooit één onverdeelde ruimte kunnen zijn geweest, zonder afscheiding tussen
midden- en zijbeuken. Dit moest onmiddellijk nader worden onderzocht. Na enig
nadenken meende Uilkema zich van zijn reizen inderdaad één huis te herinneren
waar de voorgevel maar één enkel venster had. Aan Van Blom schreef hij over deze
kwestie: ‘..uit Brabant is een kaart ingesloten uit 1650. Uit deze en andere blijkt,
dat het Brabantsche huis toen algemeen den voordeur in den voorgevel had, met één
raam. Wat ik aan foto's heb, heeft steeds twee ramen in den voorgevel, waartusschen
de voordeur; natuurlijk met bijbehorende plattegronden. Deze oude vorm is uiterst
schaars. Gelukkig heb ik een goed geheugen. Te Chaam, ongeveer 20 min. van het
dorp aan een kronkelende zandweg, met het front naar den weg, 50 pas van een
scherpe bocht, staat een huis met deze gevel. Ik zag het huis even over 3 in den
namiddag op een zaterdag in het laatste van October 1921. Heb het onthouden omdat
ik het destijds opnieuw wilde bezoeken. Ook dit huis moet dus inderdaad worden
opgemeten. 't Sluit aan bij de kaarten, beter dan de foto's..’24).

De driebeukige boerderij te Chaam met slechts één venster in de voorgevel, die Uilkema zich van
één van zijn vroegere reizen herinnerde (KU-332)

Enkele maanden later zou Uilkema er inderdaad in slagen deze boerderij terug te
vinden (in het gehucht Leg bij Chaam) en op te meten25). De plattegrond laat zien dat
het hier om een zeer eenvoudig gebouw ging, met alleen woning,

Plattegrond van het woongedeelte van boerderij KU-332 te Chaam, met de later aangebrachte
scheidingswanden door middel van stippellijnen aangegeven (schaal 1:400)

dwarsgelegen voorstal en potstal. Het geheel had een driebeukige opzet met
ankerbalkgebinten en de afscheidingen tussen hoofd- en zijbeuken bleken hier ook
werkelijk secundair te zijn. Op de tekening die Uilkema van deze boerderij maakte,
zijn de later aangebrachte binnenwanden door middel van stippellijnen aangegeven
om een goed beeld te kunnen krijgen van de afmetingen van de oorspronkelijke
24) Uilkema aan Van Blom, d.d. 22-6-1927.
25) Opmeting KU-332.
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heerd. De latere opdeling van deze ruimte zou, zoals uitgebreid in de stenciltekst aan
de orde komt, vooral te maken hebben gehad met de behoefte aan meer wooncomfort.
Het belangrijkste deel van het Brabantse onderzoek leek hiermee te zijn voltooid. In
het voorjaar van 1927 begon Uilkema dan ook alvast aan het op schrift stellen van
zijn bevindingen. Noord-Brabant was daarmee de eerste provincie waar het onderzoek
tot tastbare resultaten had geleid. In de nazomer van datzelfde jaar kwamen echter,
wat het midden en oosten van de provincie betreft, onverwachts toch nog de nodige
vragen naar boven door problemen die het heropende Limburgse onderzoek opleverde.
Bij zijn eerdere onderzoek had Uilkema, zoals bekend, steeds een grote verwantschap
geconstateerd tussen zijn Brabantse en Limburgse vondsten en daaruit de conclusie
getrokken dat deze provincies ooit één en dezelfde ‘stamvorm’ moesten hebben
gekend. Nog in de loop van 1927 had hij hierover onder meer betoogd: ‘..dat als in
de jongste tijd in Noord-Brabant een langgeveltype ontstaat uit een bepaalde
huisvorm, dat het dan niet volstrekt noodig is, dat Zuid-Limburg, hetwelke denzelfden
huisvorm heeft gekend, ook het langgevelstadium doorlopen moet hebben vóór tot
het villatype te komen. Immers, de omstandigheden waren in Zuid-Limburg anders
dan in Brabant. (...) Conclusie: het Brabantsche huis voert op den vruchtbaren löss
tot het villatype..’26).
Kort hierna moet hij echter tot de onplezierige ontdekking zijn gekomen dat dit
laatste in elk geval niet klopte. Het archiefonderzoek had hem namelijk, zoals in het
vorige hoofdstuk uitgebreider aan de orde kwam, voor het eerst sedert vele jaren
weer naar zuid-Limburg gevoerd, waar hem al snel was gebleken dat in ieder geval
het uiterste zuiden een heel andere uitgangsvorm moest hebben gehad. De ontdekking
dat hij hier bij zijn eerdere reizen iets over het hoofd had gezien, leidde tot een geheel
nieuw onderzoek in deze provincie. Ook voor de Brabantse studie had dit de nodige
gevolgen. De recente Limburgse vondsten maakten het namelijk onzeker of de theorie
van de Brabants-Limburgse verwantschap wel gehandhaafd kon blijven. Aanvullend
onderzoek in

26) Uilkema aan Van Blom, d.d. 17-7-1927.
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Limburg zou uiteindelijk echter uitwijzen dat daar oorspronkelijk sprake moest zijn
geweest van twee uitgangsvormen, één in het zuiden en één in het noorden van de
provincie. Alleen die laatste vorm vertoonde een duidelijke verwantschap met het
Brabantse huistype. Verder had zich in beide provincies in principe eenzelfde
ontwikkeling afgespeeld, namelijk samenvoeging van de oorspronkelijk gescheiden
woonstalruimte en oogstschuur. In Brabant zou deze ontwikkeling hebben geleid tot
het ontstaan van het langgeveltype, in Limburg (ongeacht de uitgangsvorm) tot de
gesloten hoeve.
Aan de eerder vastgestelde grote lijnen van de boerderij-ontwikkeling hoefde hiermee
wat Brabant betreft door Uilkema dus niet meer te worden getornd. Wel had het
heropenen van het onderzoek ook in deze provincie geresulteerd in een nieuwe serie
opmetingen. Daarbij waren enkele merkwaardige boerderijen gedocumenteerd, die
er gezamenlijk toe zouden bijdragen Uilkema's kijk op het oudste huistype in deze
streken verder bij te stellen en te verdiepen.

Vergelijking van de indeling van de bedrijfsgedeelten van respectievelijk (van links naar rechts)
boerderij KU-345 te Moergestel, KU-348 te Berkel en KU-347 te Oisterwijk
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De belangrijkste objecten die in deze periode werden opgemeten, waren drie oude
boerderijen uit het midden van de provincie, die alle in het hoofdgebouw alleen
woon- en stalruimte hadden, maar in indeling sterk verschillende stadia van
ontwikkeling vertoonden. Zo was bij een boerderij uit Moergestel (KU-345) sprake
van een diepe potstal langs een voorstal in dwarsrichting. Eén van de andere
boerderijen, uit Berkel - KU-348, had een potstal waarin het vee stond opgesteld aan
een gangetje langs één van de zijgevels. En bij het derde object, KU-347 uit
Oisterwijk, was van een potstal geen sprake meer en stond het vee op een dubbelrijïge
grupstal met de koppen naar twee zijgangen gericht. Bij deze laatste boerderij noteerde
Uilkema geamuseerd dat de boer hier vol trots sprak van een ‘Hollandsche’ stal,
terwijl de indeling met centrale mestgang en twee voergangen langs de zijgevels hier
juist precies omgekeerd was. Bij de modernisering van de potstal was de oude
indeling, waarbij het vee met de koppen naar de langs de zijgevels lopende voergangen
gekeerd stond, gewoon gehandhaafd. Over de verdwenen potstal tekende Uilkema
op het veldwerk nog aan, dat deze twee meter diep moest zijn geweest. De achterzijde
van de tekening bevat verder de nodige notities over het mestmaken in de potstal,
waarbij vooral de arbeidsintensiviteit van deze wijze van bedrijfsvoering goed
duidelijk wordt: ‘..potstal: 2 of 3 maal per week 3 karren plaggen (graszoden en
heiplaggen) in den potstal. Beter: 2 à 3 maal versch stroo onder de koeien. Als 't
mest moest zijn voor het weiland, dan haalde men aarde uit de akker en die kwam
op de potstal. De mest uit de potstal kwam eerst alle 3 à 4 weken buiten op een hoop,
op de “missum” achter de staldeur (of ter zijde) want dan was de stal vol. Deze
“weimest” werd op de hoop 5 of 6 keer verwerkt, om ze kort te krijgen, en in 't
voorjaar op 't land gebracht..’.
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Boerderij te Oisterwijk met dubbele staldeuren in de achtergevel

Bij alle verschillen hadden de opgemeten boerderijen echter één opvallend kenmerk
gemeen, dat meer dan al het andere Uilkema's ideeën over de ontwikkeling van de
Brabantse boerderij definitief zou bijstellen. Bij alle drie voorbeelden lagen namelijk
de dubbele stal- of deeldeuren in de achtergevel, iets dat nog bij geen van de eerder
opgemeten boerderijen het geval was geweest. Uilkema, die tot dat moment steeds
had aangenomen, dat de oudste Brabantse huisvorm altijd de dubbele deuren in de
zijgevel had gehad, onderkende direct het belang van deze nieuwe vondst en hechtte
aan dit punt zeer grote waarde. De laatste onzekerheid over de uitgangsvorm van de
Brabantse boerderijtypen was hiermee ten einde en aan Van Blom liet hij met gepaste
trots weten: ‘..Deze zomer heeft de oplossing gebracht van het Brabantsche raadsel.
Sedert het echte langgevelhuis door mij in Zuid-Limburg werd gevonden, en de
zuivere kenmerken daarvan worden vastgesteld - afwijkende van alles wat
Germaansch is - moest Brabant opnieuw ter hand genomen. Want de oude vorm in
Brabant is geen langgevelhuis. (...) De sluier werd dus dichter, in plaats van
doorzichtiger. Maar nu kunnen we dwars door dien ontstellenden chaos heenkijken.
Ik heb voor een tijdje ook het oude huis in Brabant gevonden. Het ging net als altijd.
De richting waarin men moet zoeken dient eerst bepaald te zijn. Dan komt de rest.
Het oude Brabantsche huis had niet alleen de voordeur in den gevel, maar ook de
staldeur - en een flinke - in den achtergevel..’27).
Indien de oudste staldeuren zich in de achtergevel hadden bevonden, dan betekende
dit ook dat deze op een gegeven moment moesten zijn verplaatst naar de zijgevel,
waar deze immers tegenwoordig steeds worden aangetroffen. In zijn in het stencil
opgenomen definitieve tekst over de Brabantse boerderijontwikkeling zou Uilkema
uitgebreid ingaan op de mogelijke oorzaken van deze verplaatsing. Oorspronkelijk
zou, naar Uilkema betoogde, ook bij het grotere bedrijf nog al het vee zonder
noemenswaardige afscheiding bij elkaar gehuisvest zijn geweest in één grote potstal.
Later was men er echter om praktische en hygiënische redenen toe overgegaan de
verschillende soorten van elkaar te scheiden. Hiervoor zouden in eerste instantie
allerlei hokken zijn getimmerd langs de binnenzijde van de achtergevel, waardoor
de zich daar bevindende staldeuren versperd raakten en moesten worden verplaatst.
Daarnaast zou ook hebben meegespeeld, dat de situering van de deuren in de zijgevel
27) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
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het praktische voordeel bood dat men daar een doorrit kon maken om met de mestkar
dwars door het gebouw heen te rijden. Van boerderijen in dit stadium van ontwikke-
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ling waren verscheidene exemplaren opgemeten28). De aanbouw van de oogstberging
had dan ook volgens Uilkema (in tegendeel tot wat wel in later onderzoek zou worden
beweerd29)) met de verplaatsing van de staldeuren niets van doen gehad. Pas later,
toen de wens opkwam om oogstberging en stal onder één dak te combineren, zou de
inmiddels geheel dichte achtergevel van de stal hebben uitgenodigd tot aanbouw in
lengterichting.
Ook voor het vaststellen van de ontwikkelingsgeschiedenis van het woongedeelte

Interieur van Brabantse heerd met stookplaats in boerderij te Grazen (Foto: NOM, Arnhem)

waren de opmetingen van het laatste onderzoeksjaar van groot belang. Het
woongedeelte vertoonde hier namelijk een al even grote variatie als de stalindeling.
Zo was in één geval (bij KU-347) nog sprake van de oude driebeukige opzet, met
de toegang tot de heerd in de kopgevel en slaap- en werkruimten in de zijbeuken.
Uit bouwsporen kon bovendien worden afgeleid dat ook één van de andere boerderijen
(KU-345) ooit eenzelfde opzet had vertoond. Daar was echter in een later stadium
de heerd opgedeeld en aan de voorzijde met een kamer uitgebreid. De oude voordeur
was binnendeur geworden en één van de zijbeuken was gedeeltelijk verwijderd om
de lage woonruimte met de kolossale stookplaats te kunnen voorzien van een nieuwe
buitendeur in de lange gevel. Een laatste restant van de zijbeuk bevatte de ‘kelder’,
een kleine, donkere ruimte die slechts weinig dieper lag dan de rest van het gebouw.
Bij een derde voorbeeld (KU-348) was tenslotte de langgevelontwikkeling van het
woongedeelte voltooid. Het voorhuis had hier een volledig tweebeukige opzet
gekregen en de voornaamste ramen en deuren bevonden zich alle in de hoge zijgevel.
Ook in Uilkema's hoofdstuk over de Noordbrabantse boerderijgeschiedenis komt
(in tegenstelling tot zijn teksten over de meeste andere delen van het land) de
woonhuisontwikkeling uitgebreid aan de orde. Daarin betoogde hij dat het
woongedeelte van de boerderij aanvankelijk één onverdeelde driebeukige ruimte
was geweest. In de zijbeuken zouden om te beginnen alleen enkele bedsteden zijn
afgescheiden. Pas later zou men ertoe zijn overgegaan scheidingswanden aan te
brengen tussen midden- en zijbeuk, waardoor verschillende kamertjes ontstonden
die als slaap-, werk- en bergruimte konden dienen. Om ook in de zijvertrekken
voldoende licht te krijgen, moest men in de kopgevel extra ramen aanbrengen. De
28) Onder meer opmetingen KU-110, KU-332 en KU-226.
29) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 291.
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voordeur bleef in deze situatie als vanouds uitkomen in de middelste ruimte, waar
zich ook de stookplaats bevond. Later zou deze woonkeuken om allerlei redenen
verder zijn uitgebreid of opgedeeld, waardoor zich verscheidene vertrekken achter
elkaar ontwikkelden. De dagelijkse woonruimte behield daarbij zijn plaats aan de
brandmuur, dicht bij de voorstal. Om dit vertrek, dat nu niet meer direct aan een
buitenmuur grensde, toch van daglicht te kunnen voorzien, liet men hier een deel
van de zijbeuk vervallen; ramen en deur van de heerd kregen een plaats in de lange
gevel. Zo maakte de oude driebeukige opzet geleidelijk plaats voor een tweedeling,
met de hoofdtoegang in de zijgevel. Los daarvan leidde de ontwikkeling van het
bedrijfsgedeelte tot een vergelijkbaar resultaat: ook hier werden in de loop der tijd
alle toegangen verplaatst naar de zijgevel. Deze ging zodoende in toenemende mate
als voorkant van het huis functioneren en de langgevelboerderij was een feit geworden.
In zijn definitieve tekst zou Uilkema zich ditmaal overigens niet beperken tot de
boerderij-ontwikkeling vanaf de oudste door hem nog teruggevonden vorm. Door
van vondst tot vondst terug te gaan in de tijd kwam hij hier tenslotte ook tot een
beredeneerde reconstructie van de ‘oorspronkelijke’ vorm van het Brabantse huistype,
waarbij hij vermoedelijk dacht aan een vroeg-middeleeuwse situatie. De boerderij
zou in dit stadium een eenvoudig driebeukig gebouw moeten zijn geweest, bestaande
uit een overzolderde, ééncellige woonruimte, een in dwarsrichting van het gebouw
gelegen werkvloer en een stalruimte. Het woongedeelte zou ooit zelfs nog in open
verbinding hebben gestaan met het
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bedrijfsgedeelte maar daarvan al in een vroeg stadium door een vlechtwerkwand zijn
gescheiden. Zowel woonruimte als stal waren volgens Uilkema sedert het aanbrengen
van deze afscheiding voorzien van een zolder, die als bergruimte kon hebben gediend.
De dwarsdeel (de latere voorstal) achter de scheidingswand met het woongedeelte
zou in dit stadium de enige niet overzolderde ruimte zijn geweest; hier werd alle
arbeid verricht en zou dus ook zijn gedorst. In dit gedeelte van het gebouw had zich
bovendien een opening in het dak bevonden, waardoor de rook van het haardvuur
weg kon trekken. Uilkema's beschrijving van de plaats van deze rookafvoer is
vermoedelijk een van de meest aanvechtbare passages uit de gehele Brabantse
stenciltekst. Hij betoogde hier namelijk dat de woonruimte hier al zo vroeg van de
dwarsdeel was afgescheiden vanwege het brandgevaar bij het dorsen in de nabijheid
van het open haardvuur. Dat haardvuur kwam daarbij tegen de nieuwe scheidingswand
aan in de overzolderde woonruimte te liggen, maar zou aanvankelijk nog niet voorzien
zijn geweest van een rookafvoer. De rook zou in deze fase door een gat in de wand
naar de onoverzolderde voorstal zijn getrokken en zich daar vervolgens door het
rookluik in het dak een weg naar buiten hebben gezocht. Een zwak punt was natuurlijk
dat de rook hierbij verondersteld werd zich uit eigen beweging horizontaal richting
voorstal te begeven in plaats van direct op te stijgen en in de woonkamer te blijven
hangen. Uilkema kwam tot deze enigszins geforceerd aandoende oplossing omdat
hij als vast punt had aangenomen dat van alle ruimten in de boerderij alleen de
voorstal nog niet overzolderd was en dus als enige plaats kon bieden aan het rookluik.
De rook moest zodoende wel via de voorstal worden geleid, terwijl het haardvuur
zich uiteraard in de woonruimte bevond. Aan de meer voor de hand liggende
mogelijkheid dat ófwel de woonruimte niet altijd overzolderd was geweest (en het
rookluik zich dus gewoon recht boven het vuur kon hebben bevonden), ófwel dat de
combinatie van wandhaard en overzolderde ruimte zou moeten wijzen op de
aanwezigheid van een rookkanaal of opening in de zoldervloer, werd door Uilkema
om onduidelijke redenen geheel voorbij gegaan.
De oudste ingang van de oude Brabantse boerderij zou de voorstaldeur in de lange
gevel zijn geweest - volgens Uilkema de enige deur die door alle latere veranderingen
heen op zijn oude plaats is gebleven. Bij het toenemende belang van de mestproduktie
voor de akkerbouw had zich bij de grotere boerderijen al snel ook een staldeur in de
achtergevel ontwikkeld; tevoren zou de voorstaldeur deze functie hebben vervuld.
De woonruimte had verder de beschikking over een afzonderlijke toegang in de
kopgevel, die in opzet tevens voor lichttoetreding moest hebben gediend. De
graanoogst werd in deze situatie hoofdzakelijk buiten op het erf bewaard; bij kleine
boerderijen gebeurde dat in losse mijten en later ook wel in kapbergen, bij grotere
bedrijven al spoedig in een afzonderlijke tasschuur met dorsdeel. De aanzet tot het
combineren van stalen tasruimte zou zich, naar Uilkema uiteenzette, dan ook als
eerste hebben kenbaar gemaakt bij de kleine bedrijven, die (nog) niet de beschikking
hadden over een dichte schuur. Hier zou zich vanaf de zeventiende eeuw het
verschijnsel hebben voorgedaan dat de mijten en bergen geleidelijk werden vervangen
door een vast tasvak, aangebouwd achter de stal en daarvan gescheiden door een
dwarsdeel, die zowel inrij als dorsvloer was. De grotere bedrijven, die zich nog lang
konden behelpen met de daar aanwezige losse oogstschuren zouden pas later ditzelfde
principe zijn gaan toepassen, daartoe overgehaald door de lagere bouwkosten en de
gebleken efficiëntie van het nieuwe type, de langgevelboerderij.
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Zijn Brabantse ontdekkingen en conclusies maakte Uilkema niet alleen bekend aan
de Leidse Boerenhuiscommissie, maar hij trachtte ook andere deskundigen te
interesseren in wat hij hier had aangetroffen. Van de in 1928 opgemeten voorbeelden
was vooral de oude boerderij uit Moergestel (KU-345) meer dan alle andere van
belang geweest voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van het Brabantse huis.
Deze zeer oude en meermalen verbouwde boerderij was echter al niet meer bewoond
en stond tot Uilkema's grote spijt op het punt te worden afgebroken. Al spoedig kwam
daardoor het idee bij hem op, te proberen het Arnhemse Openluchtmuseum te
interesseren voor dit zeldzame en
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De in het onderstaande citaat genoemde oude boerderij te Moergestel (KU-345), kort voor de afbraak
van het gebouw

bedreigde object. Aan Van Blom schreef hij over dit plan: ‘..Ik heb met den eigenaar
van het oude Brabantsche huis gesproken - dat reeds leeg staat - het nieuwe er naast
is kant en klaar - en op het punt staat afgebroken te worden. Afgesproken dat hij
daarmee zal wachten tot hij bericht van mij krijgt. Het moet eigenlijk in den
origineelen staat naar het openluchtmuseum..’30). Via de invloedrijke Van Blom werd
contact opgenomen met de directie van het Arnhemse museum om hen op deze
belangrijke vondst te attenderen. Namens Uilkema liet men het museum weten dat
bij het onderzoek een bijzonder interessante oude boerderij was aangetroffen, die
een zeldzame, vroege fase vertegenwoordigde van het Brabantse huistype. Was dit
wellicht iets voor het museum? Voor meer informatie over het betrokken gebouw
kon men zich tot de onderzoeker zelf wenden.
Tot Uilkema's grote verontwaardiging werden zijn voor die tijd revolutionaire
ideeën over de herkomst en ontwikkeling van de langgevelboerderij hier echter
volstrekt niet geaccepteerd. Boos en gekwetst schreef hij aan Van Blom: ‘..Van de
heer Van Erven Dorens ontving ik een heel aantal vragen naar aanleiding van het
oude Brabantsche huis te Moergestel. Ik heb het antwoord een paar weken uitgesteld,
omdat de zaak mij niet aanstond. Hij gelooft zoo maar niet - schijnbaar - dat dit een
oud Brabantsch huis is. Praat wat domheden over een Saksische deel achter een
langgevelvooreind. Ook of de schuur er wel bijbehoort. In het huis zit helemaal geen
deel, dat weten de koeien wel, die er in staan! En zoo'n man is nu Directeur van een
Openlucht Museum..’31).
Uilkema's poging tot redding van het inderdaad unieke object had geen succes
gehad. Wat de oorzaak van de afwijzing was, bleek vele jaren later, toen het
Openluchtmuseum zelf op zoek ging naar een ‘typisch’ Brabantse boerderij. In het
streekkundeblad Brabants Heem werd in 1954 een oproep geplaatst om geschikte
exemplaren aan te melden. Men stelde daarbij echter expliciet dat men voor het
museum een ‘echte Brabantsche (Frankische) hoeve’ wilde hebben, en geen
‘overgangs- of mengtype van Saksisch naar Frankisch’. Uit de bijbehorende
omschrijving van al dan niet gewenste kenmerken kan worden afgeleid dat men
blijkbaar alleen de meest volledig ontwikkelde vorm van het langgeveltype als typisch
30) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
31) Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-11-1928.
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Brabants beschouwde. Het ideale ‘typisch Frankische’ object moest éénbeukig zijn,
met in de muren opgelegde balken; woning, stal, dwarsdeel en tasruimte moesten
aaneen zijn gebouwd en het woonhuis diende een vierdeling te bezitten. Absoluut
ongewenst waren daarentegen: een
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‘achterbaander’, ‘Saksisch vierkantwerk met de driedeling’ en ‘Saksische
gebintstellen’32), kortom, precies datgene wat door Uilkema indertijd was aangedragen
in de vorm van de oude boerderij uit Moergestel. Dat een gebouw met deze
eigenschappen wel degelijk een interessant stadium uit de Middenbrabantse
boerderij-ontwikkeling vertegenwoordigde, zou men alleen hebben kunnen accepteren
indien men afstand had kunnen nemen van de statische benadering en theorieën van
Gallée. En daar was men zeker in Uilkema's tijd maar blijkbaar ook een kwart eeuw
later nog niet aan toe33).

West-Brabant
In het westelijk deel van Noord-Brabant vond Uilkema een boerderijtype dat

Voorbeeld van Westbrabantse boerderij met vierbeukige doorsnede te Fijnaart (Opmeting SHBO
331)

sterk afweek van dat in de rest van de provincie. De langgevelboerderij en het
Brabantse woonstalhuis met de losse oogstschuren bleken hier maar sporadisch voor
te komen. In plaats daarvan trof hij boerderijen aan met zeer grote bedrijfsruimten
die zowel stal- als tasruimte bevatten. De schuren van dit type waren drie- of
vierbeukig en hadden geen dwarsdeel maar een zijlangsdeel, die ofwel (bij de
driebeukige vorm) in de zijbeuk lag, ofwel (bij de vierbeukige) aan de zijkant van
de middenbeuk, tussen stal en tasvakken in. De stal lag in zijn geheel in één van de
zijbeuken en de rest van de ruimte (bij de driebeukige opzet de middenbeuk, bij de
vierbeukige het grootste deel van de middenbeuk en de aangrenzende zijbeuk) was
in gebruik als grondtasruimte. De deeldeuren bevonden zich aan het einde van de
deel in de kopgevel van de schuur; vaak gaf een tweede stel deuren in de
tegenoverliggende gevel de mogelijkheid om de wagens door de schuur heen te laten
rijden. Het bijbehorende woonhuis was meestal lager; bij de grotere boerderijen stond
het huis vaak zelfs geheel los van de schuur. Gallée had dergelijke boerderijen
32) Van BEELEN, Brabant op zoek naar boerderij voor het Openluchtmuseum (1954).
33) Overigens heeft men zich bij de uiteindelijke selectie niet strikt aan het boven beschreven
pakket van eisen gehouden: voor het museum werd tenslotte een 18e-eeuwse
langgevelboerderij uit Budel uitgekozen, die zowel een driebeukige opzet met
ankerbalkgebinten als een woonhuisdeur in de voorgevel bezit. In de blijde bekendmaking
van de vondst in het blad Brabants Heem (1955, Nr. 7, p. 50-53), waarin eerder de oproep
voor suggesties voor een museumboerderij verscheen, werd dan ook aan deze aanvankelijk
als ongewenst aangemerkte aspecten stilzwijgend voorbijgegaan. De beschrijving van het
object bleef vrijwel geheel beperkt tot het interieur van het woongedeelte. In hetzelfde artikel
werd de boerderij ondanks zijn driebeukigheid aangemerkt als ‘een zeer karakteristieke
Brabantse langgevelboerderij’, behorend tot het ‘zgn. Frankische type’.
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vanwege hun gelijkenis met de grote, noordelijke schuurvormen indertijd
ondergebracht bij het Friese

Westbrabantse boerderij met hoge schuur en lager, aangebouwd woonhuis te Gastel

huistype. Uilkema, die hier zoals altijd om te beginnen het werk van Gallée als
leidraad nam, had lange tijd grote moeite in deze kwestie zijn standpunt te bepalen.
Zo schreef hij nog in het werkverslag over het tweede onderzoeksjaar: ‘..Zonder
antwoord bleef mij tot heden de vraag of het boerenhuis in deze streken al dan niet
tot het Friesche type moet worden gerekend. Zooals bekend is, aarzelt Prof. Gallée..’.
Om hier tot een oplossing te komen, maakte hij in de tweede helft van 1923 intensief
studie van de boerderijen en schuurvormen in het gehele zuidwesten van het land:
de Zuidhollandse eilanden, delen van Zeeland en westelijk Noord-Brabant34). In al
deze gebieden kwamen boerderijen voor met opvallend grote schuren, die onderling
echter wel de nodige verschillen in indeling bleken te vertonen.
De eerste Brabantse boerderij die in dit verband werd opgemeten was een modern
bedrijf uit Fijnaart (KU-214), met vrijstaand woonhuis en grote, vierbeukige
zijlangsdeelschuur, een prototype van de rcentere boerderijen in deze streek. De
zijlangsdeel, die aan beide einden was voorzien van in- cq. uitrijdeuren, lag hier in
de binnenstijlruimte tussen stal en tasvakken in. Een tekening van een andere
Westbrabantse schuur was afkomstig uit Halsteren (KU-217). Uilkema ontving hier
van de gemeente-architect (tevens timmerman en koster) van die plaats een
verbouwingsplan voor een bestaande schuur. Door dit ontwerp werd van een oude,
Zeeuws aandoende, dwarsdeelschuur een echte zijlangsdeelschuur gemaakt, volgens
model van die uit Fijnaart. De nieuw te ma-

34) Opmetingen KU-202 tot en met KU-220.
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Plan voor de verbouwing van een oude dwarsdeelschuur tot zijlangsdeelschuur (KU-217 te Halsteren

ken langsdeel zou in de binnenstijlruimte komen te liggen, tussen stal en tasvakken
in. De beide oorspronkelijke dwarsdelen kregen de functie van tasvak. Een
vergelijkbare overgang van dwarsdeel naar zijlangsdeel had Uilkema eerder ook op
de Zuidhollandse eilanden geconstateerd, wat daar al had geleid tot de nodige twijfel
aan het vermeende Friese karakter van deze schuren. Het eindstadium mocht dan
wel enigszins aan de Friese situatie doen denken, maar de uitgangsvormen waren
toch heel anders geweest. Over de thans verkregen

Opmeting KU-216 van boerderij te Nispen, met grondtas in de middenbeuk en zijlangsdeel achter
traditionele Brabantse potstal en voorstal; het voorhuis heeft de recente Brabantse opzet met vierdeling
(schaal 1:400)

tekening schreef hij aan Van Blom: ‘..Zoo ook ontving ik nu pas een teekening van
een koster-timmerman uit Halsteren (N.-Br.) van een Zeeuwsche schuur, die
geëvolutioneerd is in een (volgens Gallée) Friesche boerderij van N.W.-Brabant en
de Z.H. eilanden..’35). Met deze formulering werd weliswaar al enige afstand genomen
van het idee van de Friese verwantschap, maar wat het dan wèl moest zijn, was
Uilkema op dat moment blijkbaar ook nog niet duidelijk. Behalve vormen die aan
35) Uilkema aan Van Blom, d.d. 11-10-1923.
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de Zuidhollandse eilanden of Zeeland deden denken, waren in West-Brabant hier en
daar ook voorbeelden te vinden die eigenschappen vertoonden van de ‘gewone’ oude
Brabantse boerderij, zoals deze in de rest van de provincie voorkwam. Iets dergelijks
was onder meer het geval bij de derde documentatie die hier in 1923 werd gemaakt.
Het bedrijfsgedeelte van deze boerderij (KU-216) had achterin een zijlangsdeel met
grondtas in de middenbeuk en voorin een middenpotstal met voorstal. Het geheel
vormde een interessante mengvorm, waarvan Uilkema later nog een tweede voorbeeld
zou vinden36). Hoewel deze intrigerende overgangsvormen in de uiteindelijke tekst
een belangrijke rol zouden spelen, bleef hierover ten tijde van de documentatie
vooralsnog echter ieder commentaar uit. Het was duidelijk dat hij niet goed wist wat
hij hiermee aan moest. Het westelijke deel van Noord-Brabant zou door hem dan
ook nog verscheidene jaren lang tot de wellicht hopeloze probleemgebieden worden
gerekend.
Tussen 1923 en 1926 kwam het Westbrabantse onderzoek, evenals dat in de rest van
de provincie, tijdelijk stil te liggen. Pas in het voorjaar van 1927 hield Uilkema zich
weer enige tijd bezig met de ontwikkeling van het zijlangsdeeltype. Veel nieuwe
inzichten leverde het voortgezette onderzoek hier in eerste instantie niet op, naar hij
mismoedig aan Van Blom liet weten: ‘..Te Klundert deed ik o.a. een opmeting37),
doch de toestand is daar vroeger heel anders geweest. 't Is daar alles betrekkelijk
jonge alluviale grond en in zulke gebieden is de evolutie steeds zeer sterk. Thans is
het huistype in N.W.-Brabant geheel anders dan in het overige Brabant..’38). Uit een
andere brief blijkt echter dat zijn gedachten hier op dat moment nog het meest
uitgingen naar een ontwikkeling vanuit het dwarsdeeltype. Aan de Rentmeester der
Domeinen te Klundert, die hij ertoe wilde overhalen het bij de Domeinen berustende
archiefmateriaal ter be-

36) Opmeting KU-342.
37) In de nalatenschap werd de genoemde opmeting overigens niet aangetroffen.
38) Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-2-1927.
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schikking te stellen voor het onderzoek, schreef hij namelijk ter verduidelijking van
zijn vragen: ‘..Het is wel zeker, dat de schuren in de kleistreek van N.-Brabant vroeger
de mendeuren in de lange zijde hadden. De dorschvloeren waren dus feitelijk
dwarsdeelen en liepen niet zooals thans langs al de tassen. Als deze oude toestand,
bv. door teekeningen en kaarten kon bewezen worden, dan was dit reeds van zeer
veel belang..’39). Een dergelijke ontwikkeling zou mooi corresponderen met de
bevindingen op de Zuidhollandse eilanden en werd bovendien perfect geïllustreerd
door het verbouwingsplan uit Halsteren. Helaas zou deze verleidelijke en pasklare
theorie in West-Brabant echter teveel vragen onbeantwoord laten, zoals ook Uilkema
zelf al snel moet hebben ingezien. Op deze gedachte moest hij dan ook, zij het met
enige tegenzin, uiteindelijk weer terugkomen.
In de nazomer van 1928, dus al weer anderhalf jaar later, werden in het westelijke
deel van de provincie opnieuw enkele opmetingen verricht. Aan Van Blom had hij
vóór het hervatten van het onderzoek in dit gebied laten weten: ‘..Naar Brabant ga
ik, wanneer staat niet vast. In de laatste provincie zoek ik naar den oudsten vorm,
die ik beslist moet hebben voor de verklaring van de Zuidh. eilanden, Zeeland en
omgeving. 't Is dezelfde geschiedenis als in Limburg, waar ik zocht en vond wat moest
bestaan..’40). De in dit kader verrichte documentaties betroffen twee opmerkelijke
boerderijen, die nog het best kunnen worden omschreven als overgangsvormen tussen
het oude Brabantse type en de boerderij met zijlangsdeelschuur. In het ene geval
(KU-342) sloot het nieuwe schuurtype met de zijlangsdeel aan achter een ‘ouderwets’
Brabants voorhuis met dwarsstal. In het andere geval (KU-343) bevatte het
hoofdgebouw slechts woning en rundveestal, en was op het erf een geheel nieuwe,
vrijstaande zijlangsdeelschuur gebouwd, waarin tasruimte, dorsvloer en overige
stalruimte een plaats vonden.

Opmeting KU-342 van oude boerderij te Roosendaal, met grondtas in de middenbeuk en zijlangsdeel
achter dwarsgelegen grupstal; het voorhuis heeft nog de oude driebeukige opzet (schaal 1:400)

Hoewel over dit onderwerp in de correspondentie verder niets werd gezegd, moet
Uilkema in deze periode definitief zijn conclusies hebben getrokken over de herkomst
van het Westbrabantse poldertype. In de gedurende datzelfde jaar geschreven
stenciltekst zou hij namelijk met grote stelligheid betogen dat ook in dit deel van de
provincie ‘het oude Brabantsche huis’ het oorspronkelijke type moest zijn geweest.
Door de gunstiger landbouwkundige omstandigheden had het bedrijf zich in de
39) Uilkema aan A. Roebroek, d.d. 3-3-1927.
40) Uilkema aan Van Blom, d.d. 19-7-1928.
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kleistreken echter veel sterker kunnen uitbreiden dan dat in de rest van de provincie,
waardoor behoefte zou zijn ontstaan aan een groter schuurtype. Aan het oude huistype
met alleen woon- en stalruimte zou hier, zoals overal, pas later tasruimte en dorsvloer
zijn toegevoegd. De wijze waarop dit gebeurde, was echter beduidend anders dan in
de rest van Brabant. De nieuwe werkvloer was namelijk geen dwarsdeel maar een
zijlangsdeel, die een plaats kreeg in de zijbeuk, langs de in de middenbeuk gelegen
tasvakken. De koestal, die aanvankelijk nog zijn oude plaats direct achter het woonhuis
behield, zou vervolgens naar de buitenkant van de zijlangsdeel zijn verplaatst,
waardoor een vierbeukige opzet ontstond. De stal kreeg hierdoor meer ruimte en het
vee kon efficiënt worden gevoerd vanaf de deel. De woonruimten werden tenslotte
ondergebracht in een afzonderlijk huis, al dan niet aangebouwd aan de schuur,
waardoor de deel tot aan de voorgevel kon worden doorgetrokken. Bij één van de
twee laatste opmetingen (KU-342) was dit proces nog volop aan de gang. Het oude,
driebeukige woongedeelte in het hoofdgebouw werd alleen nog gebruikt door de
gepensioneerde ouders van de boer; het jonge gezin woonde in het tot woning
verbouwde vrijstaande zomerhuis. Blijkbaar bestonden er al plannen de oude
woonruimten te zijner tijd bij het bedrijfsgedeelte te trekken. De zijlangsdeel kon
dan worden doorgezet tot aan de voorgevel en daar worden voorzien van een tweede
stel deeldeuren. Naar Uilkema verwachtte, zou de koestal dan meteen worden
verplaatst naar de buitenkant van de deel, waar zich ten tijde van de opmeting al
enkele paardestallen bevonden. De vierbeukige opzet èn de karakteristieke indeling
van het Westbrabantse schuurtype zou daarmee een feit zijn geworden.
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Tot slot zou Uilkema in zijn tekst over dit gebied nog betogen dat dit grote
zijlangsdeeltype vermoedelijk was ontstaan onder invloed van de hier voorkomende
oude Vlaamse bijschuur, die immers ook een zijlangsdeel en een grondtasruimte in
midden- en zijbeuk had. De resulterende boerderijvorm werd door hem daarom
‘Vlaamsche hoeve’ gedoopt. Het nieuwe schuurtype, dat al snel een zeer praktische
oplossing bleek te bieden voor het grotere gemengde bedrijf, zou later op haar beurt
weer een voorbeeldfunctie hebben gehad voor de boerderij-ontwikkeling in de
aangrenzende streken41).

Het door Uilkema verspreide stencil (1933)
Alles bij elkaar waren tussen 1921 en 1928 in Noord-Brabant door de hele provincie
heen 23 boerderijdocumentaties verzameld. Daarbij waren er tien waarbij het
hoofdgebouw alleen woning en stalruimte bevatte42); in negen gevallen was ook de
tasruimte in de boerderij opgenomen. De overige vertoonden afwijkende vormen.
Opvallend is, dat van de groep met woon-, stal- en tasruimte onder één dak maar
vier boerderijen werkelijk tot het standaard-Brabantse langgeveltype van Gallée
behoorden, met alle functies in langsrichting achter elkaar43). De overige voorbeelden
vertoonden allerlei variaties op dit thema: drie boerderijen hadden een zijlangs- in
plaats van een dwarsdeel44) (alle in West-Brabant), in twee andere gevallen was de
tasruimte niet in lengterichting maar haaks aangebouwd45). Bij maar liefst dertien
boerderijen was de diepe potstal nog aanwezig46), meest met een enkele rij vee, in
langsrichting opgesteld langs de dwarsgelegen voorstal. Bij één bedrijf47) was de
potstal gewijzigd in een stoepstal, waar het vee op een vaste verhoogde standplaats
stond en het daarachter liggende restant van de oude potstal alleen nog als
mestbergplaats dienst deed. In de overige gevallen bleek men al te zijn overgegaan
op het grupstaltype.
Ook wat de woonfunctie betreft, bleek Noord-Brabant nog veel ouds te kunnen
bieden. Zo bevat de documentatie zeven voorbeelden48) waar de oude driebeukige
opzet met overwegend lage zijgevels en de voordeur in de kopgevel nog volledig
intact werd aangetroffen. In één geval kon een eerste aanzet tot versmalling van het
woonhuis in verband met een uitbreiding aan de voorzijde worden geconstateerd49).
Bij zeven boerderijen bestond nog een rechtstreekse verbinding tussen de voornaamste
41) Zie hoofdstuk 7.9 met de bespreking van Uilkema's concepttekst over de Zuidhollandse
eilanden.
42) Opmetingen KU-110, KU-225, KU-226, KU-306, KU-307, KU-332, KU-343, KU-345,
KU-347 en KU-348.
43) Opmetingen KU-116, KU-132, KU-296 en KU-297.
44) Opmetingen KU-214, KU-216 en KU-342.
45) Opmetingen KU-298 en KU-344.
46) Opmetingen KU-110, KU-16, KU-132, KU-216, KU-225, KU-226, KU-296, KU-297,
KU-298, KU-306, KU-307, KU-345 en KU-348.
47) Opmeting KU-332.
48) Opmetingen KU-110, KU-116, KU-297, KU-306, KU-332, KU-342 en KU-347.
49) Opmeting KU-345.
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woonruimte en de voorstal50); bij de overige boerderijen werd het bedrijfsgedeelte
bereikt via een spoelruimte of portaaltje in de zijbeuk, of via een tweede woontravee.
Ook de grote schouw, met daarin een stookplaats voor de achter de brandmuur
opgestelde sopketel, werd nog bij het merendeel van de boerderijen in midden- en
oost-Brabant aangetroffen. Bij enkele boerderijen werd het veevoer in het
woongedeelte gekookt51) en vervolgens met een ketelwagentje, met emmers of met
behulp van een grote draaiboom naar de voorstal getransporteerd. In verscheidene
boerderijen trof Uilkema het open haardvuur nog in dagelijks gebruik aan.
Door zijn onderzoek van al deze gebouwen was Uilkema er uiteindelijk, zoals hiervoor
al werd uiteengezet, inderdaad in geslaagd zich een voldoende dui-

50) Opmetingen KU-110, KU-225, KU-297, KU-298, KU-307, KU-332 en KU-348.
51) Opmetingen KU-225, KU-226, KU-297 en KU-332.
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delijk beeld te vormen van de voornaamste Brabantse boerderijvormen en de
historische ontwikkeling die tot hun ontstaan had geleid. Zijn conclusies legde hij
vast in een uitgebreid tekstgedeelte, waarvan het eerste concept eind 1928 aan de
Leidse Boerenhuiscommissie werd voorgelegd. Het hoofdstuk werd door de
betreffende hoogleraren zeer positief ontvangen; aan het LEB-Fonds, dat zich ongerust
begon te maken over het uitblijven van de kopij, liet men weten dat Uilkema's tekst
op diegenen die het reeds hadden doorgenomen eenzelfde gunstige indruk had
gemaakt als indertijd zijn Friese verhaal52). Het Brabantse hoofdstuk werd uiteindelijk
opgenomen in de door Uilkema zelf vervaardigde stenciluitgave, aansluitend aan het
gedeelte over de provincie Limburg. De volledige inhoud van deze tekst, inclusief
de oorspronkelijke voetnoten en (hernummerde) afbeeldingen wordt in de volgende
bladzijden weergegeven.

Noord-Brabant

52) Van Blom - LEB-Fonds, d.d. 26-11-1928.
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Kenschets van het Brabantsche huis door Gallée.
Oude en jongere vertegenwoordigers van dit huistype.
In onzen tijd vinden wij in Noord-Brabant drie verschillende huisvormen. De eene
groep komt voor in het Land van Heusden en Altena, de tweede (afb. 49) in de polders
van het noordwestelijke zeekleigebied, de derde (afb. 50) in het overige en grootste
deel der provincie.
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Afb. 49. Moderne hoeve bij Zevenbergen. Gebouwd 1913.

Afb. 50. Moderne hoeve te Gemert. Gebouwd begin 19e eeuw.

De laatste vorm, die naar uiterlijk en indeeling overeenkomt met de kleine hoeve
in het midden en noorden van Limburg, wordt door Gallée gekarakteriseerd met den
naam langgeveltype. Op blz. 62 van zijn tekst53) zegt de schrijver daaromtrent het
volgende: ‘..De benaming Brabantsch huis, die hiervoor ook wel gebruikt wordt, is
eigenlijk niet juist, want dit type wordt ook buiten Brabant gevonden.

53) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908).
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Eigenlijk moest het genoemd worden het huis met de hoofdingangen in den langgevel
of de schuur met dwarsdeel, maar ook deze benamingen drukken niet alles uit en ze
zijn te lang. Het hoofdbeginsel is hier, dat woning, deel, genaamd voorstal, en
schuurhaard, koestal en bergplaats zich naast elkaar bevinden. De woning, de stal
en de schuur hebben naast elkaar in den langgevel liggende deuren, terwijl in
sommige streken een tweede deur van het woonhuis voorkomt, die zich in den gevel
der smalle zijde bevindt..’.
Deze kenschets is juist wat den tegenwoordigen toestand in het grootste deel der
provincie betreft; nog juister ware zij geweest, indien Gallée de smalle zijden
eenvoudig ‘gevel’ had genoemd. Want deze zijden van het huis, ongeacht of ze al
dan niet tot de nok zijn opgetrokken, heeten ook hier gevel, terwijl de lange zijden
als ‘voorkant’ of ‘voormuur’ en ‘achterkant’ of ‘achtermuur’ worden aangeduid,
omdat in den eerste zich de voornaamste toegangsdeuren bevinden.
Overal in de zandstreken van deze provincie vindt men nog de overblijfsels der
oude bouworde, waarop Gallée terloops de aandacht vestigt - het huis met de deur
in den woninggevel - zonder te bevroeden, dat deze nog niet geheel verdwenen vormen
het vroegere Brabantsche huis vertegenwoordigen. Een kenmerk daarvan was ook
het gescheiden zijn van schuur en hoofdgebouw.
In plans KU-110 en KU-332 leeren wij eer tweetal vertegenwoordigers van dit
oude type kennen, gelegen in tamelijk ver van elkaar verwijderde streken, namelijk
te Gemert en te Chaam.

Fig. KU-110. Plan van een oude hoeve te Gemert. Vgl. afb. 51.

Sleutel bij plan KU-110.
1: ‘heerd’ of ‘herd’; 2: ‘kamer’; 3: ‘geut’; 4: ‘kelder’, waarboven ‘opkamer’; 5:
‘bakhuis’, thans verdwenen; 6: ‘stal’, wiens bodem 1 M. beneden het maaiveld ligt;
6-r: ‘veurstal’, gelijkvloersch; 6-p: paardenstal; 6-v: ‘varkenskooi’ (6-p en 6-v zijn
ook 1 M. diep); 7-d: ‘schuurhard’ of ‘schuurherd’, dorschvloer, dit deel is met leem
aangestampt; 7-t: ‘last’ of ‘lasthool’, hierin wordt van den grond af graan en stroo
opgestapeld; 7-d en 7-t vormen te zamen de ‘schuur’; 8: ‘schop’ (8-k is karschop;
8-h is bestemd voor turf en hout).
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a: ‘schouw’, waaronder v- de ‘vuurherd’ of het ‘vuurijzer’ met ‘haol’; b:
‘beddekoets’; c: ‘verzigelhool’ of ‘verzielhool’, gat in den ‘brandmuur’ waarin een
lamp wordt geplaatst tijdens den stalarbeid in den winter. In het Land van Kuik
noemt men dit lantaarngat ‘luchtgat’ (lucht = lantaarn), in De Baronie ‘fuster’ en
in De Meierij ‘lampegat’; t: schuins liggende deur tusschen kelder en geut. Ze dient
voor toegang naar den eerste en tevens tot trap naar de opkamer, wijl er treden op
bevestigd zijn; e: ‘koebakken’, uithollingen in den rand van den veurstal; f:
‘stalhouter’, loodrechte staken, staande op de ‘stalzeul’. Aan deze staken worden de
koeien vastgemaakt (de stalzeul heet in het westen en in de
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polders ‘zul’ en ‘zult’, de stalhouter noemt men daar ‘stalgangen’); z: ‘zaaldeur’;
s: ‘sopketel’, staande in den brandmuur tusschen heerd en veurstal. In dezen ketel
wordt het sop voor de koeien gekookt, waarbij hij wordt gestookt onder de schouw
en uitgeschept op den voorstal - zie afb. 52.
A - B: Doorsnede van den stal.
g-h: bodem van den potstal; i: ‘de schelft’; k: ‘schelfthouter’, liggende van balk
tot balk; ze zijn bedekt met dunner hout, waarop het hooi wordt bewaard en deze
hooistapel heet evenals de ruimte, ‘de schelft’; in De Baronie heeten de schelfhouter
‘schorringhouter’, de ruimte ‘de schorring’, de stapel ‘de hooitas’.
C - D: Doorsnede van den stal.
Hierop is de helling van den stalbodem ter plaatse van de tegenover elkaar staande
staldeuren door middel van gestippelde lijnen aangegeven; deze helling is
noodzakelijk met het oog op in- en uitrit der mestkar, waarmee aarde in den stal
gebracht of de ‘mis’ er uit verwijderd wordt.
E - F: Doorsnede der schuur.
m: ‘naald’, nokspar; n: ‘arm’ of ‘erm’, karbeel tusschen stijl en balk; o: ‘balk’,
in De Baronie en verder naar het westen ‘den dikken balk’; p: ‘spear’ of ‘mast’, de
spar van muurplaat naar de nokspar, waarop de riet- of stroobedekking rust, die is
aangeduid door r.

Fig. KU-332. Plan van een oude hoeve te Chaam. Vgl. afb. 53, 54.

Sleutel bij plan KU-332.
1: ‘huis’; 2: ‘kamer’; 3: ‘moos’ (1, 2, 3 vormden tot voor kort één ruimte, ‘den
huis’) 4: ‘kelder’, zonder opkamer er boven; 5: ‘bakhuis’ met ‘den oven’; 6: ‘stal’,
diep 1, 20 M. (eenige jaren geleden is de standplaats der koeien verhoogd - niet het
overige deel van den stalbodem -, doch de doorsnede geeft den ouden toestand); 6-p:
paardenstal; 6-v: ‘varkenskooi (naast den stal, aangeduid door v bevindt zich een
omheinde loopplaats voor de varkens); 6-k: ‘kalverkooi’; 6-r: ‘voorvloer’ of
‘koeivloer’, waarboven geen ‘schorringhouter’ liggen, zoodat het open is tot het
dak; 7-d: ‘dorschvloer’; 7-t: ‘gebonten’, waarin hooi en graan, ‘den hooitas’ en
‘den tas’; 7-u: ‘den uilaart’, waarvan die ter plaatse van C-D open blijft en als
‘kafhoek’ dient bij het dorschen; 7-d, 7-t, 7-u te zamen de schuur; 8-t: ‘turfkooi’;
8-k: ‘karkooi’; 8-t en 8-k vormen te zamen de schop.
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a: schouw; b: beddekoets; t: losse trap naar den zolder, de laatste ligt tusschen
de stijlen en niet over de buitenstijlruimten, zoodat men op de moos het dak kan zien;
c: fuster; s: sopketel, die hier in den oude vorm als een draagbare ijzeren pot onder
de schouw wordt gestookt en dan met behulp van den ‘ketelwagen’ - zie afb. 53 naar den voorvloer gereden, waar het sop in losse bakken - e - op de zult voor de
koeien wordt neergezet; f: stalgangen, hier twee bij twee op de zult staande - zie
doorsnede, waar de zult zelve door f is aangegeven; r: hellende gang naar den
stalbodem.
A - B: Doorsnede van den stal.
g-h: bodem van den stal; ij: gemetselde ‘stoep’ onder de zult, oorspronkelijk uit
keien bestaand; deze stoep scheidt dan diepen potstal van den koeivloer, die de
voederplaats vertegenwoordigt; f: ‘zult’, horizontale houten balk op de stoep; zij
vormt de rand van den gelijkvloerschen koeivloer; o: ‘bovenzult’ (tusschen f en o
staan de stalgangen, die niet door een dubbele, maar door een enkele lijn zijn
voorgesteld); i: ‘schorring’, waar ‘tommert’ - hooi van de tweede snede54) opgetast
wordt en ook stroo, want 't beste hooi, dat van de eerste snede, komt hier in de schuur;
k: ‘schorringhouter’; n: schot voor den

54) O.a. in de buurt van Oisterwijk N.B. spreekt men van ‘drieschhooi’ eerste snede - en ‘toement’
- tweede snede. - In Jan Kops, Magazijn van den vaderlandschen landbouw, blz. 436 staat.
‘Het nagras of toemaat..’.
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paardenstal, waartegen de ‘krib’; m: naald.
C-D: Doorsnede der schuur.
De bovenstaande plattegronden geven een vrij goed beeld van de inrichting der
voormalige groote Brabantsche hoeve. Deze bestond uit: 1. een hoofdgebouw,
bevattende woning, voorvloer en gemeenschappelijken diepen stal voor hoornvee,
paarden en varkens, 2. een bakoven of bakhuis, 3. een schuur, 4. een schop voor
karren en brandstof, 5. soms een schaapskooi.
Beide hoeven wijken in uiterlijk voorkomen in belangrijke mate af van het
langgevelhuis, dat krachtens zijn algemeenheid de jongste vorm is en dus niet het
oertype kan zijn. Deze gevolgtrekking, die zonder meer reeds zou mogen worden
gemaakt, volgt bovendien uit den nog waarneembaren ontwikkelingsgang. Bij de
evolutie der woning hebben, naast de verdeeling van den heerd in verschillende
vertrekken, ook de steeds talrijker ingebouwde beddekoetsen en kasten een rol
gespeeld, wijl ze de eigenlijke woonruimte verkleinden, waarmee veelvuldig het
verdwijnen der geveldeur gepaard is gegaan. De grootste verandering echter in het
uitwendig voorkomen van het huis werd veroorzaakt door verplaatsing der staldeur
en de verbinding van de schuur aan den stal.

Afb. 51. Hoeve te Gemert. Dezelfde als plan KU-110.

Afb. 52. Ingebouwde sopketel op den veurstal tegen den brandmuur.

Afb. 53. Sopketel met ketelwagen.
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Afb. 54. Hoeve te Chaam; voorgevel. Dezelfde als plan KU-332.

In de eerstvolgende acht plans ligt dit proces ten deele opgesloten. Onder de
plattegronden zijn de belangrijkste punten van het betreffende huis vermeld. De
beteekenis der cijfers en letters, voorkomende in bedoelde no.'s KU-306, KU-226,
KU-225, KU-297, KU-116, KU-296, KU-132 en KU-216 volgt hier. Deze sleutel
geldt met uitzondering van no. KU-214 ook voor de daaropvolgende plans.
Sleutel
1: ‘heerd’, ‘herd’, ‘huis’, zelden ‘hard’ en ‘veurherd’; 2: ‘kamer’; 3: ‘geut’, ‘goot’,
‘moos’.

Afb. 55. Hoeve te Chaam. Dezelfde als plan KU-332.

Ten westen van Tilburg zegt men vrij algemeen moos, ten oosten geut; het is de
plaats, waar gewasschen en geboend wordt en waar de karn staat; 4: ‘kelder’. Boven
den kelder ligt de ‘opkamer’ of ‘bovenkamer’, in den kelder wordt de melk bewaard
en eveneens het ingepekelde vleesch; 5: ‘bakhuis’, ‘bakoven’, ‘oven’. Als de oven,
waarin eenmaal per week het brood wordt gebakken, in een afzonderlijk gebouw
staat, heet dit bakhuis of - namelijk
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in het westen - ‘keat’ en ‘bakkeat’; 6: ‘stal’. De stallen zijn steeds potstallen, behalve

Afb. 56. Put bij Brabantsch huis.

enkele die zijn te kennen aan de dubbele lijn (de groep) achter de standplaatsen der
koeien. De diepte bedraagt 0.80 M. tot 1.30 M. De voorstal wordt steeds beschouwd
als een deel van den stal. Boven den laatste ligt de ‘schelft’, de ‘schorring’, de
‘schoring’ of het ‘schoor’, waarop het hooi wordt gestapeld, deze stapel heet ‘de
schelft’; 6-r: ‘veurstal’, ‘voorvloer’, ‘koeivloer’, ‘voorzul’ (in het westen), deze is
steeds gelijkvloersch; 6rr: ‘achterste vloer’, ‘achterzul’ (in het westen), ligt even
hoog als de veurstal; 6-p: ‘pèèrdenstal’, paardenstal; 6v: ‘varkenskooi’, varkensstal;
6-k: ‘kalverkooi’, kalverstal; 6h: ‘hokkelingstal’ (in het westen); vaarzenstal; 7:
‘schuur’; de afdeelingen 7-d, 7-t, 7-u vormen te zamen de schuur; 7d: ‘schuurherd’,
‘schuurhard’, ‘dorschvloer’ (in het westen); 7t: ‘last’, ‘laast’, ‘lasthool’, ‘tashool’,
‘gebont’, ‘gebint’ (in het westen); de ruimte, waarin het ongedorschte graan (soms
hooi) wordt opgetast. In een groote schuur omvat de last dus meerdere vakken, een
gebont of gebint is steeds één vak; 7u: ‘d'uilaart’, ‘d'ulend’, hier wordt bij het
dorschen voorloopig 't kaf neergeworpen. Ook komt voor de naam ‘huilhoek’. Een
uilaart is steeds een buitenstijlruimte, hetzij aan de lange, hetzij aan de smalle zijde
der schuur; 8: ‘schop’; 8k: ‘karschop’, ‘kerkooi’, ‘karhuis’ (in 't westen), ‘wagenhuis’
(in 't westen); 8-ij: ‘gerijkot’ (in 't westen), plaats voor het rijtuig; 8-u: ‘tuigkot’ (in
het westen), bergplaats voor het rijtuig; 8-t: ‘turfschop’, ‘turfkooi’; 8-h: ‘houtschop’,
‘houtkooi’. De stapel brandhout heet ‘mutserd’, deze staat vaak afzonderlijk - zie
afb. 54, waar hij is aangeven door letter M; 9: ‘kippekooi’, ‘kippekot’ (in 't westen);
10: ‘keuken’, deze term is van jongen datum; 11: ‘slaapkamer’; als bij 10; 12:
‘waschuis’: als bij 10; 13: ‘schaapskooi’; deze ontmoet men slechts zelden meer;
14: ‘gang’; 15: ‘kolenhok’, als bij 10. (Een cijfer tusschen haakjes beteekent den
vroegeren dienst der afdeeling.)

Afb. 57. Naar kaart 282 Arch. Rek. Rijksarch. Arnhem.
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a: ‘schouw’, hier boven bevindt zich de rookleiding; e: ‘koebakken’, het zijn
uithollingen in den rand den voorstal langs de zul, maar als ze niet zijn aangegeven
of aangeduid door gestippelde figuurtjes, dan zijn het losse, meest ronde doch ook
wel vierkante bakken, die na gebruik worden weggenomen; s: ‘sopketel’, deze heeft
een vaste plaats op den voorstal en tegen den brandmuur. Thans is hij verdwenen,
buiten gebruik of omgebouwd tot waschfornuis; t: ‘zoldertrap’, langs deze trap
bereikt men den graanzolder, die zich uitstrekt van den brandmuur tot den voorgevel
en vroeger alleen tusschen de stijlen lag; r: ‘gangske’, hellende gang van den voorstal
naar den stalbodem; h: ‘manege’, rosmolen; g: ‘dorschmachine’; m: ‘bottermeulen’,
karnmolen voor koe of hond of paard; o: ‘stand’, dezen naam draagt de karn, die
hier, zooals haast overal elders, met den karnmolen tot het verleden behoort (m en
o zijn slechts zelden aangegeven, omdat ze veel gemakkelijker worden opgeruimd,
dan de in onbruik geraakte sopketel); p: ‘put’, putten in huis zijn zeldzaam, die op
het erf zijn kenbaar en derhalve als op pl. KU-110 en KU-332 niet door p aangeduid.
Bij de oude putten vond men de ‘putmik’, in wier gaffelvormigen top de lange
‘putleger’ op en neer werd bewogen ten einde door middel van den ‘putzwik’ - een
lange houten stok -, waaraan de emmer hing, het water uit den put omhoog te brengen
(zie afb. 56, 57); pi: ‘putmik’; i: ‘gierkelder’ - modern; ii: ‘mispit’, ‘mispet’, alleen
in het westen voorkomend; z: ‘mendeuren’, ‘mendeur’, in het westelijk poldergebied
en de aangrenzende streek de naam der groote inrijdeur vóór den dorschvloer; k:
‘koelbak’; re: ‘regenbak’; x: ‘moozegat’, ‘moosgat’.

Fig. KU-306. Plan eener verbouwde hoeve te Gilse.
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In velerlei opzicht toont de hier afgebeelde boerderij (fig. KU-306) oude kenmerken.
De voordeur bevindt zich in den gevel. De voorvloer is bijzonder groot. De stal bezat
tot dezen tijd de oude inrichting; tijdens de opmeting werd hij omgebouwd tot een
‘Hollandschen stal’. Onder de beide rijen hoornvee en ook onder de paarden is
namelijk een ‘stoep’ aangebracht, zoodat de standplaatsen een weinig boven, en de
overige deelen van den stalbodem thans op maaiveldhoogte liggen. Het plan geeft
echter den vorigen toestand op dit punt weer. Reeds eenige jaren vroeger waren de
varkenskooien naar de schop overgebracht.
De woning heeft lang geleden een verandering ondergaan door het inbouwen van
den oven en het aanbrengen van een beddekoets benevens twee kasten in den heerd.
Daardoor is de laatste zoodanig verkleind, dat de eerstvolgende verbetering van dit
gebouw de woning zal gelden, waarbij zeer waarschijnlijk de heerd zal worden
vergroot met de kamer en een nieuwe kamer voor den gevel aangebouwd, terwijl de
voorvloer zal worden ingekrompen.

Fig. KU-226. Plan van een oude hoeve te Gilse. Vlg. afb. 58.

Ook deze hoeve (fig. KU-226) is verbouwd. Alles wijst er op, dat de kamer ligt op
de plaats, waar zich vroeger de heerd heeft bevonden, terwijl de oude voorvloer in
heerd is veranderd. De brandmuur kwam dus tusschen den laatste en de kamer. Dit
wordt bewezen door het overblijfsel van het fuster in dien muur. In de tweede plaats
door de omstandigheid, dat het deel x - ij van den voormuur slechts 1.60 M. hoog is
en voor kort nog uit ‘vitsel’ bestond, terwijl de rest een veel hoogere gemetselde
muur is. Het eerste deel is dus oud en de verbouwing betreft het laatste deel van het
huis.
De heerd is alzoo op de plaats van den oorspronkelijken voorvloer gebracht,
teneinde een ingebouwde oven te kunnen verkrijgen en tevens een grootere kamer.
Het feit, dat deze vloer ruimte voor een nieuwen heerd heeft kunnen afstaan, wijst
er op, dat zijn functie voorheen een andere was.
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De jongste der beide schuren bij deze groote boerderij (fig. KU-225) bezit een
dorschvloer, die tevens doorrit is. Deze schuur (S), die op afb. 60 van de zijde 7-u
wordt gezien, ligt op een ongewone plaats; de achter het huis staande is de
oorspronkelijke. Bovendien vindt men hier een schaapskooi, die nog den ouden vorm
bezit, maar door het verdwijnen der schapenteelt in bergplaats is veranderd. Op afb.
61 valt in hooge mate het oversteken van het dak aan de voorzijde op; uit de richting
der naald blijkt, dat de ingang zich in de breedtezijde bevindt.
De bakoven is bij de moos aangebouwd en de heerd heeft twee beddekoetsen
gekregen ten koste van den voorvloer, die overigens nog een ongewonen omvang
toont. Door den grooten melkkelder - op deze boerderij bestaat ook een karnmolen,
voor een kwart eeuw nog door een koe getrokken - en de kamer vóór den
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Fig. KU-225. Plan eener groote hoeve te Gilse. Vlg. afb. 59, 60, 61.

heerd, heeft deze laatste den toegang in den voormuur. De brandmuur staat tusschen
heerd en kamer. Op het plan is verder door s2 de plaats aangeduid, waar de losse
sopketel vroeger na 't gebruik op den voorstal werd neergezet tot hij weer naar de
schouw werd vervoerd.

Fig. KU-297. Plan van een oude hoeve te Lierop. Vlg. afb. 62, 63.

Bij plan KU-297 toont het woonhuis weer de oude kenmerken. De heerd bevindt
zich aan den gevel. Over den afzonderlijk gelegen bakoven is later een gebouwtje
aangebracht, zoodat hij in een bakhuis is veranderd. De voorstal ligt niet achter den
brandmuur - daar begint de diepe potstal -, maar langs den achtermuur. De geut is
niet van dezen voorstal gescheiden, doch vormt er één geheel mee. De schuurberd
bevindt zich achter den stal. Er liggen geen ‘schelfthouter’ over dezen dorschvloer.
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De ‘tashool’ (7-t) daarachter is voor kort met een vak verlengd, dat in den zomer
dient voer het bergen van karren, doch later met graan wordt gevuld. Deze hoeve is
dus een langgevelhuis. Alle binnenmuren zijn van zonnebak opgetrokken.
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Fig. KU-116. Plan van een hoeve te Gemert, De Mortel.

Ook bij hoeve KU-116 is de heerd aan den gevel geplaatst en de schuur aan het
hoofdgebouw verbonden. Evenals plan KU-297 toont het laatste dus de kenmerken
van het langgevelhuis. De stal, die geen varkenskooien meer bevat - deze zijn naar
den vroegeren schapenstal overgebracht -, bezit een kleinen voorstal, maar is
overigens zeer ruim. De schuur telt drie vakken, waarvan één tot dorschvloer is
ingericht en de andere graanbergplaats zijn. Zeer lang geleden is zij vernieuwd en
achter den stal aangebouwd: de oorspronkelijke schuur stond als bij plan KU-110
e.a. afzonderlijk op het erf. Enkele boerderijen in deze streek hebben zich in den
ouden toestand gehandhaafd.

Fig. KU-296. Plan van een hoeve te Lierop - ‘Op den Boomen’.

Plan KU-296 toont een meer gevorderd ontwikkelingsstadium dan de beide
voorgaande. Het stalplan komt overeen met dat op pl. KU-297. Een geveldeur is niet
aanwezig en de heerd ligt aan den voorkant. Er zijn zes vertrekken, de geut (ook goot
genoemd) inbegrepen. Bovendien is er een afzonderlijk waschhuis
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aanwezig, terwijl het bakhuis door het overbodig worden van den oven, in paardenstal
is veranderd. De stal bevat, hoewel nog diep als al de vorige, uitsluitend rundvee.
Deze hoeve vertegenwoordigt een hoog ontwikkelden vorm van langgevelhuis.

Fig. KU-132. Plan van een hoeve te Best. Vlg. afb. 64.

Het langgevelhuis van fig. KU-132 is uit hoofde van zijn eenvoudige constructie
- stijlen zijn niet aanwezig en de balken liggen van muur tot muur - onmiddellijk te
onderkennen als een bouwwerk van betrekkelijk jongen datum. Hoewel een kleine
hoeve, heeft het meerdere moderne kenmerken in zich vereenigd, doch niet alle, want
de stal is nog niet omgebouwd tot den nieuwen vorm en het open haardvuur heeft
niet plaats gemaakt voor het ijzeren fornuis. Heerd zoowel als kamer bezit een schouw
aan den gemeenschappelijken brandmuur, terwijl de muur tusschen veurstal en heerd
tot de nok omhoog gaat. De ruime stal herbergt alleen rundvee; de paardenstal is
eveneens goed ingericht en ligt afzonderlijk naast het bakhuis, waarin de sopketel
(bestaande in een ‘fornuis’ met oven) een plaats heeft gevonden, zoodat de heerd is
ontlast van een onhuishoudelijke bezigheid als het koken van veevoeder. De
varkensstal vormt eveneens een afzonderlijke afdeeling, en heeft een geschikte plaats
op het erf.
Volledigheidshalve is onder de schouw van den heerd het ‘vuurijzer’ (v) aangeduid,
waarboven aan de ‘haal’ de pot voor het koken der spijzen hangt, en verder in het
bakhuis de plaats van deegtrog en baktafel, die dienst doen bij de voorbereiding tot
het bakken der mik.
Bij het meer dan twee eeuwen oude huis dat plan KU-216 geeft, is de bakoven
tegen den voorgevel geplaatst, zoodat het de woonruimte niet verkleint en toch van
de woning uit kan worden gestookt. Behalve de oorspronkelijke schouw aan den
brandmuur, bevindt er zich een tweede tegen den genoemden gevel. Ter weerszijden
van den eersten schoorsteen is een slaapplaats ingebouwd.
In het midden van Brabant vindt men op deze plaats geregeld één beddekoets, wijl
de oven daar meestal bij de schouw is geplaatst. Hier is de oven verbonden aan een
‘zomerhuis’ of ‘zomerwoning’ (5), die het bakhuis vertegenwoordigt. Een eigenlijke
opkamer bestaat niet; ze is namelijk met de kamer tot één vertrek samengetrokken,
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zoodat de vloer daarvan 0.60 M. hooger ligt dan de andere vloeren. Uit het plan
blijkt verder de plaats van den kelder: deze bevindt zich onder een deel der kamer
en naast de zomerwoning. De dubbele gestippelde lijn geeft zijn grens ter rechterzijde.
Ook de dorschvloer is op een andere wijze ingericht, dan bij al de vorige huizen. Hij
ligt niet dwars achter den stal, doch in de buitenstijlruimte der schuur en derhalve
in de lengterichting van het gebouw. Daardoor kunnen alle gebonten direct van den
vloer af worden bediend. In de tegenoverstaande buitenstijlruimte zijn de paarden
ondergebracht.
De stal van plan KU-216 echter is nog volkomen de Brabantsche potstal in
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Fig. KU-216. Plan van een oude hoeve te Nispen. Gebouwd 1709. Vlg. afb. 65.

groot formaat, met vóór- en achtervloer en twee rijen vee, opgesteld in de
breedterichting van het huis. Het gebint op doorsnede A - B is geheel nieuw; het
oude op deze plaats was juist als dat van doorsnede E - F op plan KU-226. Bij de
vernieuwing van het dak - het gebouw was oud en eischte herstel - is de jongste
constructie toegepast en de balk op den kop van beide stijlen gelegd. Tevens is de
achtergevel verhoogd om meer graanberging te verkrijgen. Ook deze hooge
achtergevel is niet in tegenspraak met het zuiver Brabantsche karakter van het huis.
In het oosten der provincie bemerkt men hetzelfde verschijnsel. Jonge gevels zijn
trouwens geheel steil tot de naald; zie afb. 50 en 64. Een vergelijking van deze met
de oude boerderij te Chaam - afb. 54, 55 - leert, dat ook op dit punt de bouwmethode
is veranderd.

Afb. 58. Hoeve te Gilse. Dezelfde als plan KU-226.

Afb. 59. Gedeelte van schuur S - plan KU-225.
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Afb. 60. Vlaamsche schuur. Dezelfde als S - plan KU-225.

Afb. 61. Schaapskooi. Dezelfde als 13 - plan KU-225.
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Afb. 62. Voorgevel van een hoeve te Lierop. Dezelfde als plan KU-297.

Afb. 63. Huis te Lierop. Voorkant. Hetzelfde als plan KU-297.

Afb. 64. Huis te Best. Voorkant. Hetzelfde als plan KU-132.

Afb. 65. Hoeve te Nispen. Achtergevel. Dezelfde als plan KU-216.

De schuur van het Brabantsche huis.
De gegeven plattegronden hadden betrekking op de Baronie van Breda, de Meierij
van Den Bosch en het Peelland. Zij toonen twee verschillende schuurvormen. In het
oosten vinden wij de reeds uit Limburg bekende oude schuur. Op plan KU-110 komt
zij voor met haar tusschen de vakken gelegen dorschvloer. Ten westen van Tilburg
ligt de laatste langs en buiten de vakken, hoewel deze bouwwijze ook reeds verspreid
in de Meierij is doorgedrongen. Plans KU-226 en KU-225 geven dit schuurtype in
zijn eenvoudigsten vorm, voorzien van één deur. Het op de doorsneden aanwezige
scheergebint is hier later aangebracht. Vroeger ontbrak dus in beide vormen de
thans algemeene kapconstructie, waarbij de scheer wordt toegepast. Ook vindt men
geen bermhouten boven de dorschplaats; deze is tot het dak open, zoodat ze
onbeperkte ruimte biedt voor het zwaaien van den vlegel. De Limburgsche overdèn
ontbreekt derhalve. Behoudens deze bijzonderheid en eenig constructieverschil komen
beide overeen met de bij Limburg behandelde dwars- en voordènschuren.
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‘Brabantsche’, het westelijke als ‘Vlaamsche schuur’55). Het buiten de vakken liggende
en tot dorschvloer verbreede deel der laatste heet soms ‘den ouloat’. Op de doorsnede
treedt ook duidelijk aan den dag, dat de gebintenconstructie is berekend op
verbreeding, dus op ‘uitleggen’ of ‘aflaten’ der buitenstijlruimte. De ‘dikke balk’
steekt daartoe ongeveer 1.20 M. over aan de zijde van den vloer en rust daar op den
kop van den stijl. Deze vergrooting werd aanvankelijk naar één zijde, later ook aan
den smallen kant der schuur toegepast. Men vergelijke schuur S op plan KU-225
met den plattegrond der schuur op no. KU-306. De eerste vorm vinden wij op afb.
66, een gedeeltelijke reproductie van penteekening A 3370 portefeuille 1600-1607
in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, en ook op afb. 60, die schuur S van plan
KU-225 geeft, gezien van de zijde waar de lagere uitrijdeur aan het einde van den
dorschvloer ligt.
Dit schuurtype bezit een bijzonder schilderachtig voorkomen, vooral aan den kant
der hooge inrijdeur, vanwaar de wicht naar het midden geleidelijk lager wordt. Afb.
59, waarop schuur S van die zijde wordt gezien, toont dit even duidelijk als de
teekening van den onbekenden meester. Diens schuur bezit goed onderhouden
leemwanden en aan den achterkant een drietal ‘manegaten’ met schuiven, voor
lichtschepping en ventilatie. Deze bevinden zich ook langs den dorschvloer op plan
KU-306. Daar is tevens door letter ij de ‘perkel’ aangeduid, een losse vertikaal
staande houten post, waarmee de schuurdeur wordt gesloten. Op afb. 59 staat hij
rechts van de geopende deur met dezelfde letter aan zijn voet.
Als het uitleggen der buitenstijlruimte aan lange en smalle zijde gelijkelijk
geschiedt, verkrijgt de schuur op de plaats der dubbele toegangsdeuren een nog
meer eigenaardig voorkomen. Dit blijkt uit afb. 67, een gebouw ten noorden van
Chaam, waar de rechthoekig bij elkaar aangebrachte deuren schuil gaan in de
schaduw van het overstekende dak. Ook hier, evenals op plan KU-306, dient de aflaat
der smalle zijde tot karkooi, de andere voor dorschvloer.
De Vlaamsche schuur heeft reeds in een uitgestrekt gebied de Brabantsche
verdrongen. Uit landmeterskaarten valt af te leiden, dat zij het eerst aanwezig was
in het zuidelijk deel der Baronie. Of ze is ontstaan uit laatstgenoemde schuur, dan
wel zich zelfstandig heeft ontwikkeld uit het door K aangeduide gebouwtje op plan
KU-216, dat even ongelijkstijlig maar met gewijzigde afmeting ook voorkomt als
karschop bij den Mulkenhof - zie afb. 43 uit het hoofdstuk over Limburg -, kan niet
worden vastgesteld.
Voor het leeren kennen van een paar belangwekkende bijzonderheden omtrent
beide schuren, bedienen wij ons van plan KU-306. De wand der schuur van deze
hoeve - de ‘wicht’56) -, bestaat nog geheel uit houten vlechtwerk met leembeklee-

55) De laatste naam is gekozen, omdat in de streek om Nijmegen een schuur met inrij langs de
vakken een Vlaamsche schuur wordt genoemd. Dat de onderhavige schuur uit Vlaanderen
afkomstig zou zijn, is nog onbewezen.
56) De wicht wordt in Brabant ook ‘weg’ en ‘weeg’ en ‘wecht’ genoemd. In het westen der
provincie spreekt men van ‘weag’, evenals in Zeeland. Deze uitspraak is gelijk aan die van
het oud-Friesche woord weag, dat o.a. nog voorkomt in de uitdrukking: ‘de kou stiet yn 'e
weag’.
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Afb. 66. Copie (gedeeltelijk) van penteekening A 3370, portefeuille 1600-1607 Rijksprentenkab.
Amsterdam.

Afb. 67. Vlaamsche schuur te Chaam gezien van de zijde der groote karschop- en schuurdeur.
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ding, waarvan ‘posten’ en ‘vitselstaken’ het geraamte vormen. Op den bodem ligt
een rij keien, de ‘stoep’ en daarop de horizontale ‘zool’, waarop vertikale posten
staan op onderlingen afstand van 1.80 M. De afstand wordt ook kleiner genomen,
ongeveer 1.50 M. Over de posten ligt een ‘plaat’, die het ondereinde van het dak
draagt. Zool, posten en plaat zijn van eikenhout. Tusschen zool en plaat ligt een
tweede of derde horizontale plaat - zie afb. 67 en 68 -, die ontbreekt bij een zeer
geringe hoogte der wicht. Tusschen twee posten staan vijf of zes loodrechte
‘vitselstaken’, welker einden zijn gevat in uithollingen van zool en plaat. Een
vlechtwerk van eiken- of sparrentakken, ‘vitsel’ genoemd, vult verder de ruimte
tusschen de staken, terwijl de mazen van het vlechtwerk ten slotte zijn opgevuld met
leem, waarin haksel en versche koemest zijn verwerkt57).
Vroeger werd de leembekleeding, als in Limburg, met kalk bedekt om haar
ongevoelig te maken voor de inwerking van den regen. Thans wordt de leemwand
regelmatig verwaarloosd, wijl hij toch te eeniger tijd plaats zal maken voor een
steenen muur. Men vergelijke bijv. afb. 66 met de recente schuur op afb. 67. Op oude
kaarten als no.'s 1826 en 1740 A.R. - zie teek. 57 en 58 - zijn de wanden van sommige
gebouwen wit, terwijl hout en steen of ongewitte leemwanden door een andere kleur
zijn aangegeven, evenals de daken. Dit bewijst, dat in de 16e eeuw ook in Brabant,
gelijk veel later nog in Limburg, zorg werd besteed aan het onderhoud der wichten.
In den tegenwoordigen tijd wordt het vitsel, als steen te kostbaar is, vaak vervangen
door stroo. De constructie van een stoowand is veel eenvoudiger. De vitselstaken
kunnen dan vervallen en het rechtopstaande stroo wordt in een voldoend dikke laag
aangebracht tuschen horizontale latten, die tegen de buiten- en binnenzijde der
posten zijn gespijkerd. Deze latten heeten ‘weegroeden’. De binnenste en buitenste
roeden worden veelal door teenen aan elkaar verbonden, zodat het stroo stevig zit
vastgeklemd. Zool, posten en plaat zijn bij deze bouwwijze natuurlijk evenzeer
aanwezig als bij de origineele wicht. Soms ontvangt ook de stroowand een kalkpleister,
vooral als het nieuwe schuren betreft.

Afb. 68. Gedeelte van een vervallen leemen wicht.

57) In het hoofdstuk over de provincie Limburg werd reeds een verklaring gegeven der beteekenis
van het witten der leemwanden; in verband met het bovenstaande kan het volgende worden
toegevoegd. De koemest bevat veel cellulose in den vorm van fijne deeltjes en als vezels
tengevolge der moeilijke verteerbaarheid van dit koolhydraat. Deze bestanddeelen veranderen
bij verdere ontleding van den mest eerst in humusachtige producten, doch de in het leem
verwerkte celstof ondergaat dit proces niet door het droog worden der massa in het
vlechtwerk. Zij voorkomt door haar hygroscopische eigenschap mede het sterk uitdrogen
van den leemwand. De hakseldeelen dienen in hoogere mate als vezels, die de binding tot
stand brengen.
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Afb. 69. Gedeelte van een nieuwe met kalk gepleisterde stroowicht.

Thans kunnen wij ons bepalen bij het vroegere verspreidingsgebied van beide
schuurvormen. Reeds werd opgemerkt, dat landmeterskaarten de Vlaamsche schuur
aanwijzen in de Baronie. Op kaart 1659 A.R. - zie teek. 59 en 60 - is zij in de 17e
eeuw algemeen. Het terrein dezer kaart betreft een beperkt gebied ten oosten van en
bij Breda. Ook komt zij voor op no. 1681 A.R., die uit denzelfden tijd stamt en het
‘Raauwe moer’ voorstelt, gelegen in de buurt van Zundert. Te
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zamen met de Brabantsche schuur vinden wij haar in die periode op kaart 1
Rijksarchief Den Bosch; men zie teek. 65, waarop één Brabantsche schuur gemerkt
A, en één van het andere type, door B aangeduid, voorkomen. Het blijkt, dat de beide
hoeven van Jan van Dunnens erfg. ongelijke schuren bezitten en er bestaat grond
voor de onderstelling, dat B de jongste is. De boerderij waarbij dit bijgebouw behoort,
was de dubbelgangster van die op afb. 58, toen deze nog in haar voormaligen toestand
verkeerde; uiterlijk is ze dat nog als men geen rekening houdt met de afwezigheid
der staldeuren op teek. 6558). Dit punt komt later ter sprake. Thans vindt men in Jan
van Dunnens woonplaats uitsluitend de Vlaamsche schuur en eerst in het oosten der
provincie wordt weer de andere aangetroffen. Het terrein der laatste kaart is gelegen
in de gemeente Den Aert in de omgeving van Princenhage. Op twee oudere kaarten,
die betrekking hebben op de streek van Geertruidenberg en Lage Zwaluwe, ontmoeten
we uitsluitend de Brabantsche schuur; men beschouwe op teek. 58 de aan het huis
verbonden schuren S en SS (16e eeuw) en verder teek. 57. Ook hier is de toestand
veranderd. We komen tot de slotsom, dat het door de Brabantsche schuur ingenomen
gebied voorheen ongemeen grooter was dan in onzen tijd.

Teek. 57: Gedeelte van kaart 1826 A.R.: Kaart van de Boerenpolder en van de gorzen liggende langs
den dijk van de Lage Zwaluwe, 16e eeuw.

Het Brabantsche huis op landmeterskaarten.
Uit de tevoren gegeven hoeveplans treden twee belangrijke zaken aan het licht: 1.
Bij de oudste dezer boerderijen, die tevens de oudste zijn in haar omgeving, nl. no.'s
KU-110, KU-332, KU-306, KU-226 en KU-225, zijn hoofdgebouw en schuur
gescheiden; bij twee daarvan ligt de heerd aan den gevel en slechts deze huizen
bezitten een geveldeur. Bij KU-332 en KU-226 was de toestand voorheen dezelfde.
2. Bij plans KU-297, KU-116, KU-296, KU-132 en KU-216 is de schuur aan den
stal verbonden; ook hier is bij die, welke in haar terrein tot de oudste behooren, de
heerd aan den gevel geplaatst, terwijl in deze gevallen eveneens een geveldeur
aanwezig is.
58) Afb. 58 werd gemaakt op 28 September 1923; van het bestaan der kaart waarvan teek. 65
een deel weergeeft, werd kennis verkregen in 1926. De overeenkomst tusschen beide
reproducties is derhalve toevallig.
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Uit deze waarnemingen mag de conclusie worden getrokken, dat het niet verbonden
zijn der schuur aan het hoofdgebouw, benevens de ligging van den heerd aan den
gevel, oude kenmerken zijn van het Brabantsche huis. Op een der vorige bladzijden
is dit reeds opgemerkt naar aanleiding van de overal in deze streken te constateeren
afwezigheid dezer kenmerken bij het recente huis. Immers, wat thans uitzondering
is op dit gebied en tevens oud, moet wel eenmaal regel zijn
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geweest. Hoe zou men anders het bestaan dier oude vormen met dezelfde
eigenschappen, verspreid over een uitgestrekte landstreek, kunnen verklaren? Vóór
ons bezig te houden met de oorzaken, die hebben geleid tot verbinding der schuur
aan den stal en de evolutie der woning, is het daarom gewenscht den inhoud der
landmeterskaarten uit den tijd, waarin de bewaard gebleven oude huizen kunnen
zijn gebouwd - en daar voor -, te toetsen aan de boven ontwikkelde opvatting. Oudere
kaarten dan die welke ter sprake zullen komen, zijn trouwens zeer zeldzaam. Onder
den titel der meeste kaartgedeelten zijn eenige opmerkingen geplaatst. Wanneer
gesproken wordt van ‘oud type’, is aan dit begrip de beteekenis te hechten van hoeve,
waarbij schuur en hoofdgebouw zijn gescheiden. Met ‘nieuw type’ of ‘nieuwen vorm’
wordt een langgevelhuis bedoeld en in elk geval een huis zonder afzonderlijke schuur.

Teek. 58: Gedeelte van kaart 1740 A.R.: Kaart van de limieten van Holland en Brabant omtrent
Geertruidenberg, 16e eeuw.

Teek. 59: Gedeelte van kaart 1659 A.R.: Kaart van den Beerschot en Breedven met de daaraan gelegen
erven onder Oosterhout en Ginneken, 1656 door Christoffel Verhoff.

Het eerste deel van het bijschrift dezer kaart (teek. 59) luidt: ‘..Proportioneele
Situatie ende Caerte van den Beerschot ende Breetvenne, met allen de Parceelen,
van erven daer Rontsom ende annex gelegen, beginnende van de Heusen Houtse
Cappel59) tot de groote heyde tusschen Dorft Gils ende Rijen, gelegen onder
Oosterhout ende Ginneken afgesien..’.
Op dit kaartgedeelte komen twee boerderijen voor bestaande uit hoofdgebouw
met afzonderlijke schuur en drie, waar dit bijgebouw ontbreekt. De eerste zijn
aangeduid door groepletter C, de andere door D. Twee van de laatste groep keeren
ons den voorgevel toe met de beide ramen en het ‘zoldervenster’ er boven. (Dit
59) Het gehucht Heusden Hout ligt ± 4 K.M. ten noordoosten van Ginneken.
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venster zien we o.a. op afb. 58 en 62). Van het derde huis - Dx - is de achtergevel
naar ons toegekeerd, die duidelijk de achter-inrijdeur (schuurdeur) laat onderkennen,
en ook de oploopende daklijn. Hetzelfde merken we op bij de losse schuren van hoeve
C. Men vergelijke resp. afb. 65 met huis DX, en afbeeldingen 60 en 67 met de schuren
van hoeven C. Omtrent de laatste herinnere men zich, dat het hoofdgebouw
gemakkelijk door den schoorsteen van het bijgebouw kan worden onderscheiden.
Opmerkt zij nog, dat de muren der huizen op de kaart rood zijn gekleurd en dus uit
steen bestaan, terwijl de wanden der schuren door het ontbreken van verf als wichten
zijn gekenmerkt. Op de copie kan dit verschil uit den aard der zaak niet tot uitdrukking
worden gebracht.
Wat de kaart als geheel betreft, zij toont ons:
A: 1 hoeve bestaande uit huis, afzonderlijke schuur, 2 andere bijgebouwen;
B: 2 hoeven bestaande uit huis, afzonderlijke schuur, 1 ander bijgebouw;
C: 17 hoeven bestaande uit huis, afzonderlijke schuur;
D: 14 huizen zonder eenig bijgebouw. Vier van deze zijn geen boerderij.
Dan komen er nog voor een huis, bakhuis en schuur, die waarschijnlijk te zamen één
boerderij vormen, doch zoodanig verspreid liggen, dat hieromtrent geen zekerheid
bestaat. Het zijn de gebouwen op het kaartgedeelte 59 (door mij) aangeduid met
letter a. Omtrent de overige erven bestaat geen spoor van twijfel. Als we derhalve
hoeve a indeelen bij de tweede groep, dan geeft deze kaart het volgende beeld:
Groep A is éénmaal vertegenwoordigd, groep B drie maal, groep C zeventien maal
en groep D tien keer. Van deze 31 hoeven behooren alzoo 10 tot het nieuwe type, 21
tot het oude. Globaal gerekend zijn dus 30% der boerderijen van het nieuwe en 70%
van het oude type. Zóó is derhalve de toestand in de Baronie omstreeks het midden
der 17e eeuw. Slechts enkele hoofdgebouwen bezitten een duidelijk herkenbare
geveldeur. Het is echter onzeker, of de zichtbare gevels inderdaad steeds vóór- en
geen achtergevels zijn, zoodat dit punt geen conclusie toelaat.

Teek. 60: Gedeelte van kaart 1681 A.R.: Kaart van het Raauwe moer gelegen tusschen het Nieuwe
moer en den Achtmaalsche aart', 1652 door C. Verhoff.

Het boerenhuis op dit kaartgedeelte bestaat uit hoofdgebouw en een tweetal
bijgebouwen, waarvan één de (Vlaamsche) schuur vertegenwoordigt. Het andere is
een schaapskooi òf bakhuis. De hoeve ligt op ‘Heygronden omgraven bij Jacop de
Boot Moerman’. Op de hei staan ‘Keten voor de Delvers’; deze hutten bezitten een
geveldeur, zichtbaar op een er van.
Teek. 60a (links) toont mede een der vijf op deze kaart voorkomende boerderijen.
Huis en schuur bezitten leemen wanden en stroo- of rietdaken. Het kleine bijgebouw

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

is een bakhuis, terwijl de vorm der schuur weer het Vlaamsche type verraadt. Het is
niet waarschijnlijk, dat één der hoofdgebouwen op de kaart een heerd met geveldeur
kent; zeker is dit echter niet.
Teek. 61 geeft geen der beide hoeven weer in het bijschrift bedoeld, die elk uit een
vijftal gebouwen bestaan, maar drie hoeven, waarbij bij de middelste de schuur
haaks aan het hoofdgebouw is verbonden. Als overgangsvorm naar het langgevelhuis
komt het laatste type nog enkele malen voor. Een voorbeeld geeft
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Teek. 61: Gedeelte van kaart 1713 A.R.: Kaart van twee hoeven met daarbij behoorende landen,
gelegen onder Udenhout, toebehoorende aan den Markies van Bergen op Zoom, 1736 door P.J. Adan.

plan KU-344, gelegen nabij het erf van plan KU-306. Op kaart 1713 komen verder
in het dorp Udenhout nog twee dergelijke haaksche vormen voor. Eén der beide
niet-haaksche op teek. 61 bezit een geveldeur, bij de andere is zulks onzeker.

Teek. 62: Gedeelten van kaart 2 Rijksarchief Den Bosch: ‘Caerte ende metinge gedaen bij mij gesworen
lantmeter ondergeteekent in den jare 1620 en 1621 ten verzoeke van den (...) heere Maurits bij der
gratiën Gods Prince....; van seeckere (...) bosschen landen wegen herbanen water heyde ende andere
gronden van erven gelegen soo in den Dorpe van de Hage als tot Ginneken bij de stadt Breda (...),
1621 door J.R. Lips.

De beide hoeven op teek. 62 bezitten een groote afzonderlijke schuur en een
schaapskooi. Bij de met A gemerkte boerderij staat de eerste onder een hoek van 90
graden gescheiden van en een weinig naar links achter het hoofdgebouw. Al de
gebouwen zijn voorzien van steenen muren en stroodaken. De gevels zijn niet steil,
doch bezitten een schild en bovendien een geveldeur.
Teek. 63 stelt voor de groote bij het huis Bouvigne - op de kaart aangeduid als
‘Boevergen’ - behoorende hoeve. Deze bezit eveneens een vrij staande schuur en
een schaapskooi. Er bestaat geen zekerheid, of de zichtbare gevel E een voor-, dan
wel een achtergevel is. De daarin voorkomende deur is dus òf woning- òf staldeur.
Het raam links in de lange zijde maakt het laatste uiterst waarschijnlijk.
Omtrent kaart 2 kan nog worden opgemerkt, dat de talrijke huizen op een enkele
uitzondering na, steeds een deur in den voorgevel toonen, die niet precies in het
middens daarvan is geplaatst; dit stemt overeen met hetgeen wij nog tegenwoordig
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waarnemen bij oude hoeven, verder bestaat deze kaart eigenlijk uit twee verschillende,
die tot één geheel zijn opgeplakt. De tweede, bij den titel hierboven niet genoemd,
is door Lips in 1624 vervaardigd; zij geldt ‘seeckere hoeve lants, genaempt de hoeve
van de Daesdonck’. Deze is ‘gelegen in den dorpe van Ginneken in de Baronie van
Breda’. omvat 32 perceelen land en komt voor op het nu volgende kaartgedeelte,
teek 64.
Dit kaartgedeelte (teek. 64) stelt dus voor de Daesdonck met bijbehoorende
boerderij. We hebben hier te doen met een kasteelhoeve. De eigenlijke boerderij
bestaat uit hoofdgebouw, schuur en schaapskooi; ze vertegenwoordigt alzoo weer
het oude type. Het huis bezit een deur in den zichtbaren gevel, juist in het midden en
zonder raam er naast. Deze gevel is hoogstwaarschijnlijk de achtergevel en de deur
de staldeur; de laatste is aangeduid door E. Opmerkelijk is de gewelfde oversteek
van het dakschild boven deze deur, een vorm, die tegenwoordig nog sporadisch
voorkomt en naderhand een onderwerp van behandeling zal zijn. Ter verduidelijking
zij opgemerkt, dat ‘schild’ de naam is van het (driehoekige) dak boven een niet-steilen
gevel; afb. 62 en 65 geven een beeld van deze bouwwijze.
Het document in het bijschrift bij teek. 65 is in hooge mate onduidelijk tengevolge
van ouderdom en slechte bewaring, doch voor de kennis van het Brabantsche huis
der 17e eeuw van meer belang dan andere ons ter beschikking staande bronnen.
Daarom zijn een viertal plaatsen er van als teek. 65, 66, 67, en 68, naar vergroote
en duidelijke photogrammen vervaardigd, hier weergegeven. De naam van den
eigenaar of eigenaar-bewoner is klaarblijkelijk steeds bij de boerderijen vermeld.
In het eerste geval heeft de landmeter achter den persoonsnaam het woord ‘hoeve’
toegevoegd.

Teek. 63: Gedeelten van kaart 2 Rijksarchief Den Bosch: ‘Caerte ende metinge gedaen bij mij gesworen
lantmeter ondergeteekent in den jare 1620 en 1621 ten verzoeke van den (...) heere Maurits bij der
gratiën Gods Prince....; van seeckere (...) bosschen landen wegen herbanen water heyde ende andere
gronden van erven gelegen soo in den Dorpe van de Hage als tot Ginneken bij de stadt Breda (...),
1621 door J.R. Lips.

Slechts enkele huizen met den naam van den eigenaar-bewoner bezitten geen
afzonderlijke schuur; dit zijn dus óf langgevelhuizen, óf gebouwen die in het geheel
geen schuur bezitten. Voor zoover is na te gaan - slechts in enkele gevallen bestaat
eenige twifel -, bevindt de heerddeur zich steeds in den gevel. Van de 32 op de kaart
nog goed waarneembare huizen, bezitten er 17 wel en 15 niet een afzonderlijke
schuur. Onder de laatste zijn ongetwijfeld een zestal geen boerderijen, want de drie
‘arme huisskens’ - twee van deze ziet men op teek. 68 - en het huis, waar ‘den armen
van Hage’ wonen, zijn meegeteld, terwijl verder bij twee kleine gebouwen geen naam
is vermeld, een zeker bewijs, dat het geen boerderijen

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

579

Teek. 64: Gedeelte van kaart 2 Rijksarchief Den Bosch. Zie onder teek. 63.

zijn. In ieder geval is dus de hoeve met losstaande schuur overwegend. In getallen
uitgedrukt, behoort 65% tot het oude, 35% tot het nieuwe type. Eén der huizen bezit
een graanberg. Op de origineele kaart is hier geen vergezellende schuur te
constateeren; bij beschouwing der photographische reproductie, dus ook van teek.
66, blijkt dit toch het geval te zijn. Dit erf is bij de bovenstaande becijfering tot de
hoeven zonder vrijstaande schuur gerekend. Telt men het echter bij de andere groep,
dan wordt de pas gegeven verhouding gewijzigd; men komt dan tot de percentages
69 en 31. Deze getallen zijn practisch gelijk aan die, gevonden naar aanleiding van
kaart 1659 A.R., die trouwens betrekking heeft op een nabij gelegen streek en uit
denzelfden tijd stamt, zoodat overeenkomst te verwachten is. Niettemin steunen de
uitkomsten elkaar wederkeerig. Boven allen twijfel is echter verheven, dat de huizen
op de laatste kaart - no. 1659 - een meer gevorderd evolutiestadium
vertegenwoordigen wat de woning betreft. Waarschijnlijk zijn betere economische
omstandigheden hieraan niet vreemd. Reeds werd opgemerkt, dat hoeven zoowel als
hutten op Dirvens kaart een aan den gevel gelegen heerd bezitten; deur en raam zijn
op de reproducties goed waar te nemen.

Teek. 65: Gedeelte van kaart 1 Rijksarchief Den Bosch: ‘Anno 1650 Caerte figuratijf gemaeckt bij
mij onderschreven landmeter van de gemeente genaemt Den Aert, gelegen onder de heerlijkheid De
Hage (Princenhage) in de Baronie van Breda’.
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Teek. 66: Gedeelte van kaart 1 Rijksarchief Den Bosch.

Teek. 67: Gedeelte van kaart 1 Rijksarchief Den Bosch.

Teek. 68: Gedeelte van kaart 1 Rijksarchief Den Bosch.

De verandering in het uitwendig voorkomen van den Brabantschen stal.
Uit het voorgaande blijkt, dat het Brabant der zeventiende eeuw een ander beeld
oplevert dan dat van onzen tijd. De kaarten bewijzen de jeugd van het langgevelhuis.
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Maar dit is niet haar eenige dienst. Ze bevatten ook onloochenbare aanwijzingen,
dat zelfs de oudste vormen onder de gegeven plattegronden ons niet in onveranderden
staat hebben bereikt. Bijna al deze hoeven, die betrekking hebben op het uitgestrekte
gebied tusschen Gemert en Roosendaal, bezitten twee breede, tegenover elkaar
geplaatste staldeuren. De aanwezigheid van deze dubbele deuren nu blijkt nimmer
uit de schetsjes der archivalia.
Reeds het feit, dat de Lieropsche hoeven - plans KU-297 en KU-296 - alleen de
voorste staldeur bezitten, geeft recht tot de opvatting, dat aan deze deuren een
geschiedenis is verbonden. Op kaart 1659 A.R. - teek. 59 - toont het hoofdgebouw
geregeld één deur in de lange zijde60). Kaart 1 Rijksarchief Den Bosch, is op dit punt
van meer beteekenis. Omtrent de woningdeur laat zij geen spoor van twijfel; deze is
bijna zonder uitzondering in den gevel aanwezig en een deur in de lange zijde kan
slechts betrekking hebben óf op stal-, óf op voorstaldeur, wanneer het een hoeve van
het oude type geldt.
Nu komt inderdaad een viertal malen op deze kaart meer of minder duidelijk een
deur in de lange zijde voor, doch ook slechts één. Op teek. 67 is de woning van Jan
Hulhouts voldoende demonstratief. Het huis van Jan Adriaen Natens, aan den
overkant gelegen, mist die deur, doch toont overigens hetzelfde type. het keert ons
dus den achterkant toe, die van den weg is afgekeerd. Waren er destijds twee
overstaande staldeuren geweest, dan zouden wij hier de achterste moeten aantreffen.
Dit is niet het geval. Wel zien wij op die plaats de vage aanduiding van een
bijzonderheid, die veel duidelijker aan den dag treedt op teek. 66 bij de hoeven van
d'erffgen: van Scheddr (A) en Dingeman Petrs (C). Het betreft hier een luik of
‘venster’, dat zich ongeveer midden in den achtermuur bevindt en tegen het dak. Uit
teek. 57, welke op dit punt volmaakt duidelijk is, bemerkten we, dat dit venster niet
slechts in den achtermuur ligt, maar direct achter den schoorsteen in het stalgedeelte
van het hoofdgebouw. Geen dezer hoeven laat twijfel toe omtrent zijn plaats en dienst;
het was daar aangebracht voor lichtschepping op den voorvloer (= -stal) met het
oog op den arbeid.
De huizen op teek. 57 staan aan ‘Den Weel’, een smal water langs den dijk van
Lage Zwaluwe61). Ook vele der overige boerderijen op kaart 1826 A.R., waarvan deze
teekening een gedeelte geeft, bezitten het bedoelde voorvloervenster. Dit alles,
benevens de aanwezigheid der afzonderlijke schuur62), bewijst, dat er in de 16e en
17e eeuw geen verschil bestond tusschen sommige hoeven in het oude land van
Brabant en die in de jongere poldergebieden. Zelfs de graanberg bij hoeve A op teek.
57 vinden wij - een eeuw later misschien - terug bij het huis van d' erffgen. van
Scheddr op teek. 66 (A) in de Baronie van Breda.
Brengen de kaarten dus eenerzijds het verwachte bewijs der betrekkelijke jeugd
van den thans in Brabant verre overheerschenden huisvorm, tevens treffen zij door
60) Onder al de boerderijen op de kaart heeft de landmeter slechts éénmaal een tweede deur in
de lange zijde van het hoofdgebouw geteekend; geheel zonder uitzondering is de regel dus
niet.
61) ‘Weel’ beteekent op de kaarten gewoonlijk ‘wiel’, 't overblijfsel van een dijkdoorbraak. Op
no. 1450 A.R. Ao. 1599 komt bijv. voor: ‘Den blancken weel’ (Langstraat). De dialectische
naam luidt ‘weal’ (ea als in heer).
62) Bij de hoeve van Jan Hughenss Schouteth: 15 roeden ende van de schuer metten hoff XX
roeden -, blijkt uit de toevoeging, dat het bijgebouw dat zich onder de letter A bevindt, ons
als de schuur wordt voorgesteld. Overigens zou dit even zeker zijn zonder deze bevestiging.
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het opmerkelijke feit, dat het hoofdgebouw er geregeld slechts één deur in de lange
zijde bezit. Onhoudbaar is bij voorbaat de opvatting, dat landmeters, die zoo
nauwkeurig een geveldeur op de juiste plaats zetten met niet meer dan één raam er
naast, die een voorvloervenster in de lange zijde aanduidden, dat wij hier nimmermeer
ontmoeten, die kleine ‘zoldervensters’ en ‘manegaten’ hun aandacht waard keurden
en met zoveel juistheid de buiging van ‘den heusel’63) aangaven, doch zijn lijn recht
lieten als het een Brabantsche schuur gold, - dat deze landmeters stelselmatig
meerdere deuren in de lange zijden van het hoofdgebouw óf tot één zouden hebben
herleid, óf geheel zouden hebben verwaarloosd. Want naast het groote aantal malen,
dat we op voorgaande kaarten slechts één deur in de lange zijde van het huis
aantreffen, ontbreekt ze herhaaldelijk zelfs geheel;

63) ‘Den heusel’: de lijn, waar het dak eindigt en het regenwater afdruipt; in Friesland spreekt
men van ‘de oes’ (oe als in boer).
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terwijl in onzen tijd het oude type - plans KU-110, KU-332, KU-306, KU-226 en
KU-225 - in den voorkant twee tot vier, in den achterkant één tot drie deuren telt!
De onderstelling schijnt gegrond, dat het Brabantsche huis tijdens de vervaardiging
der kaarten niet slechts aan den voorgevel, maar ook aan de overige zijden een ander
aanzien had dan in onze dagen.
Meteen rijst de vraag welke deur, behalve die der woning, dan in de laatste eeuwen
van plaats kan zijn veranderd. Slechts één komt daarvoor in aanmerking: de staldeur!
De oude landmeters hebben haar zeer waarschijnlijk in vele gevallen niet op de
huidige plaats gezien, maar in de achtergevel.
Verder dan tot het constateeren van deze waarschijnlijkheid brengen de kaarten
ons niet. Dit heeft twee goede gronden. De eerste is het feit, dat de hoeveschetsjes
in overwegend getal den voorgevel van het hoofdgebouw toonen, zoodat de achterste
onzichtbaar is. De tweede ligt in het ontbreken van absolute zekerheid ook in die
gevallen, waarin de afwezigheid van een raam naast de deur tot een achtergevel
doet besluiten, zooals bij de letters E op teek. 63 en 64. De mogelijkheid van een fout
in de teekening blijft immer bestaan. Wèl zeker is, dat op teek. 5864) bij E een staldeur
achter in het hoofdgebouw staat. Het blijkt uit de plaats van put en schuur, welke
laatste haaks aan den stal is verbonden65).
De stand der bijgebouwen verschaft evenmin zekerheid in deze zaak. Juist in de
overgangsperiode naar den nieuwen vorm staan zij nu eens in de buurt van den
achtergevel, dan weer meer naar voren. De draagkracht der laatste opmerking wordt
ingezien als men de kaarten vergelijkt met den huidigen toestand. Bij het geformeerde
langgevelhuis hebben de bijgebouwen opnieuw een vaste plaats ten opzichte van het
huis aangenomen; deze plaats is de achterkant. Men beschouwe plans KU-296 en
KU-132, die het nieuwe Brabantsche huis over een uitgestrekt gebied
vertegenwoordigen.

De resten van het oude Brabantsche huis.
Omvorming van den potstal tot een ‘Hollandschen stal’.
De straks geuite onderstelling, dat in een vroegere periode de staldeur der groote
Brabantsche hoeven in den achtergevel stond, was niet gegrond op de zoo belangrijke
resultaten der kaartenstudie. Het zoeken naar aanwijzingen in deze richting was
integendeel geïnspireerd door tijdens de practijk van het onderzoek waargenomen
feiten, o.a. de ongelijke plaats en grootte van den voorstal in verschillende deelen
der provincie. Waar nu de luttele documenten der 16e en 17e eeuw de bedoelde
bouwwijze reeds tot de grens van bewijskrachtigheid kenbaar maakten, kon haar
laatste spoor in onzen tijd moeilijk zijn uitgewischt. De ervaring leert, dat wijziging
64) Teek. 58: Bij de hoeven zonder schuur op deze kaart is de dorschvloerdeur naar ons
toegekeerd (boven de letters D). Deze bevindt zich in de witte wicht (wit op de origineele
kaart namelijk), onder een koekoek (verhevenheid) in het dak. De voorstal of voorvloer was
toen tevens dorschvloer. Het graan werd bij deze kleine hoeven in mijten op het erf geplaatst.
Dit punt komt naderhand ter sprake.
65) Voor het vaststellen der plaats van den put op teek. 58 volge men de richting van den putzwik
en lette niet op de mik.
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in den vorm van een algemeen huistype zich eerst na verloop van eenige eeuwen
over de gansche lijn voltrekt. Afgelegen oorden bewuren het lang.
Deze waarheid vindt ook ditmaal hare bevestiging. In de omgeving van Moergestel
zijn de resten geconserveerd van het oude Brabantsche huis, dat onberoerd door de
evolutie die het elders onderging, zich hier in een geheel eigen richting heeft
ontwikkeld. Plan KU-345 geeft de oudste dezer hoeven.
Dit huis is zeer oud. In den loop des tijds heeft het dus veranderingen ondergaan.
Voor vrij langen tijd is het stalgedeelte vernieuwd en verhoogd. De voorste kamer
is bijgebouwd66). De leemwand van den voorgevel bezit de geringe hoogte van 0.70
M., zoodat het schild daar boven buitengewoon groot is. Dit laatste toont een
zoldervenster onder een ronden koekoek, die zich niet onderscheidt van de ven-

66) Het bijbouwen dier kamer is zeer lang geleden geschied. Men bespeurt aan den oude gevel
constructies, die geheel uit den tijd zijn. Het huis verkeert in een staat, die afbraak
noodzakelijk maakt. Het nieuwe huis is reeds naast het oude gebouwd en zal thans - 1928 worden betrokken.
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Fig. KU-345. Plan van een hoeve te Moergestel, Heikant. Vlg. afb. 70, 71.

sters, die op afb. 73 in het zijdak worden waargenomen. De oorspronkelijke gevel
stond ter plaatse van de scheiding tusschen de beide kamers. Het door stippellijn U
afgeperkte deel is vroeger afgebroken en tegelijk aan dien gevel weer opgebouwd
met behoud der vorige afmeting. De oude geveldeur vinden wij terug bij Q, doch het
raam er naast verdween.
Uit den voormaligen toestand kan met zekerheid worden afgeleid, dat de oude
wicht van den heerd bij U een hoogte had van ongeveer 0.70 M. Het oude Brabantsche
huis bezat dus lage zijwanden, volgens onze begrippen nauwelijks dien naam
verdienend. Plaats voor ramen ter verlichting van den haard (hier ‘den hard’
genoemd), boden zij niet.
Hier ontmoeten wij de eerste oorzaak van het verdwijnen der geveldeur. Ten einde
de verlichting te verbeteren werd de heerd door verwijdering van het aan die zijde
afgestippelde deel versmald, de wand langs de stijlen loodrecht opgetrokken, de
toegangsdeur in de nieuwe hooge wicht (‘wecht’) geplaatst, en één of twee lichtramen
daarin aangebracht. Later werd de scheidswand p - p ingebouwd om de slaapplaatsen
af te zonderen, die zich tot nu toe aan den achterwand bevonden. Ook deze wand
werd iets naar binnen gebracht om voldoende hoogte te krijgen voor het aanbrengen
van een raam E ter verlichting van het nog altijd donkere deel van den heerd in de
nabijheid der schouw67).
De vloer der woning lag aanmerkelijk beneden het niveau van het omringende
erf, dat ‘werf’ wordt genoemd. Door latere ophoging bedraagt de afstand tusschen
vloer en onderzijde van den balk slechts 1.60 M., terwijl de verbindingsdeur naar
de naastliggende kamer geen grootere hoogte heeft dan 1.42 M. In overeenstemming
67) Door plan KU-345 te vergelijken met no. KU-332 blijkt oogenblikkelijk, dat het afgebroken
woningdeel de moos is geweest, die ten koste van den voorstal op de tegenwoorige plaats
werd aangebracht. Wij ontdekken hier meteen de oorzaak der veranderde volgorde van moos
en kelder. Afdeeling 4 ligt op alle andere plattegronden vóór 3, behalve bij de zeer oude
hoeven pl. KU-110 en KU-332, waar de kelder zich niet aan den gevel, maar bij den
brandmuur bevindt. De laatste toestand is de oudste.
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hiermee ligt de keldervloer een voet beneden de vloeren in het overige woningdeel.
Hij behield dus het oude peil bij verhooging der andere.
De inrichting van den kelder is zeer oorspronkelijk. Hij is een kleine afdeeling in
de buitenstijlruimte, nabij den stal (dus niet aan den gevel geplaatst) en bestemd ter
bewaring en oprooming der melk; ook de kuip, die het ingepekelde vleesch bevat,
vindt hier haar plaats. Van een kelder, die een verdieping vormt onder een ander
gelijkvloersch vertrek als meest in Limburg, is dus evenmin spra-
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ke als van een opkamer, die we met uitzondering van hoeve KU-332, in Brabant
overal boven dien kelder aantreffen. In den grond der zaak is de kelder hier dus een
vertrek als al de andere.
Met de ligging der vloeren beneden het maaiveld stond ongetwijfeld de diepe
greppel, de ‘moos’ - IJ - in verband, welke door het ‘moozegat’ - X - onder in de
wicht der geut (3) het spoelwater naar den ‘mooskuil’ - Z - afvoerde. Deze oude
toestand is hier nog in ongerepten staat aanwezig. Zelfs het vocht uit den mooskuil
wordt als voorheen ter bemesting van de ‘wei’ aangewend68).
Naast de reusachtige schouw (a) bevindt zich een groote bedstede. Het lijdt geen
twijfel, dat deze beddekoets de eerste ingebouwde slaapplaats in dit huis
vertegenwoordigt, bestemd voor de oudste leden van het gezin. Zij is op het plan
kenbaar door de kapitale B. De andere zijn op de gewone manier door het teeken x
aangeduid; zie op plan KU-306.

Afb. 70. Achtergevel met staldeur en oversteek. Dezelfde als plan KU-345.

Boven de deur in den achtergevel - S - bemerkt men ‘den oversteek’, het deel van
het achterdak, waaronder zich het bijna horizontale ‘hooiluik’ of ‘hooivenster’
bevindt, dat op afb. 70 uitkomt als een donkere plaats boven de geopende staldeur.
Door dit luik wordt het hooi op ‘het schoor’ boven den stal gebracht. Onder den
oversteek kan een geladen kar beschutting vinden tegen den regen. Zijn grens is op
het plan aangeduid door een stippellijn. De zijwanden van den stal zijn naar achteren
doorgetrokken. Aan de zijde der varkenskooi is dit reeds voor de tweede maal geschied
om plaats te vinden voor een nieuwe kooi - k -, als gevolg der uitbreiding van den
veestapel. Dit hok is waarneembaar op afb. 70. Dat de vergroting van het dak op
den oversteek gelijken tred hield met deze primitieve stalverlenging, komt uit door
de pas genoemde gestippelde en gebroken projectielijn.
68) Dit huis is het eenige, waar het woord ‘moos’ in zijn oorspronkelijke beteekenis werd
aangetroffen. Een enkele maal ontmoet men in N.Br. en Z.Vl. den term ‘moozegat’. Overigens
is in N.Br. moos het equivalent van geut’ of ‘goot’, als uit den sleutel bekend is. Ongetwijfeld
begon de greppel waarvan sprake is, voorheen reeds in de geut. De mogelijkheid is zelfs
zeer groot, dat zich vroeger in de geut een gat bevond ter opneming van het afvalwater der
huishouding. dit was dan de oorspronkelijke moos, die onder de wicht door langs een greppel
naar den mooskuil afwaterde. De naam moos kon dus overgaan op het vertrek. Toen de kuil
in de geut verviel door ophooging der vloeren, bleef de greppel ‘moos’. Deze toestand bestaat
hier. Een andere verklaring voor het feit, dat ten westen van Tilburg de geut zelf moos wordt
genoemd, bestaat er naar mij voorkomt, niet.
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Deze hoeve toont op klare wijze de allereerste aanleiding tot verplaatsing der
staldeur naar de lange zijde. Als de nieuwe varkenskooi in plaats van onder den
oversteek, blijvend binnen den stal was aangebracht naast de reeds bestaande, dan
was de staldeur S versperd geworden en een nieuwe deur voor het naar buiten

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

584

Afb. 71. Gezicht op de schuur van plan KU-345.

brengen van den mest zou gebouwd zijn tegenover de reeds bestaande deur D, tenzij
déze verhoogd werd. Immers zij is te laag voor dit doel: ze is daar vroeger geplaatst
voor het binnenkomen van het vee toen de staldeur S niet permanent, doch tijdelijk
afgesloten was door een daar geplaatste varkenskooi. Deur D was een zeer
doeltreffend hulpmiddel in perioden, waarin de eigenlijke staluitgang niet kon
functioneeren. De tegenwoordige bewoner vond haar overbodig69).

69) Deze opvatting was een onbewust gevolg van het overbrengen van den paardenstal - door
hemzelf - naar de schop. Het ruimtegebrek was nu minder voelbaar geworden. Ter opheldering
diene verder, dat het aantal der gehouden varkens steeds minder constant is, dan dat van
de hoorndieren. De varkenshouderij volgt den loop der meerdere of mindere rentabiliteit
van dit onderdeel van het bedrijf. Ze kan betrekkelijk snel worden uitgebreid of ingekrompen.
Het getal der koeien daarentegen is steeds zoo groot mogelijk in verband met de
vruchtbaarheid en de oppervlakte der landerijen. Het kan slechts over een lang tijdperk zich
vermeerderen. De afmeting van een nieuwen stal wordt dan ook bepaald volgens de maximale
eischen van den aanwezigen rundveestapel, die op zandgrond vooral als mestproducent de
eerste voorwaarde was van het bedrijf. Steeds gold, wat nog geldt: meer mest, meer vrucht.
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Fig. KU-348. Plan van de hoeve ‘Den Donk’ te Berkel bij Oisterwijk N.B. Het interieur van den stal
is reeds gewizigd. Bovenstaand plan is het oorspronkelijke. Er is een voorstal langs den geheelen
brandmuur gebouwd. De schuur is Vlaamsch, de vorige was van het Brabantsche type.
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De stal verkeert dus in een overgangsstadium. Het optredend tekort aan veeberging
is hier zonder een kostbare stalverlenging slechts te ondervangen door plaatsing der
overtollige dieren langs den achtergevel, gepaard met verwijdering van den
paardenstal. Inderdaad heeft het paard zijn oud verblijf reeds geruimd en is voor
kort gestald in de schop. Borstboom met ‘krib’ en ‘reep’ (ruif) van den vroegeren
paardenstal zin nog aanwezig. Thans is de laatste beurtelings kalverstal en
varkenskooi.
Dat geen der beide zijwanden van dit stalgebouw in aanmerking komt voor
veeopstelling, spreekt vanzelf. Het is daarvoor te kort. Achter het rundvee, dat reeds
de volle breedte inneemt, moet ruimte blijven met het oog op den arbeid - voedering
en mestbereiding.
Met een duidelijkheid, die niet te wenschen laat, toont deze oude Brabantsche stal
ons zijn tendentie tot verplaatsing der staldeur naar de lange zijde. Het eerste
symptoon er van, deur D, heeft zich reeds geopenbaard. Was het gebouw niet in
1928, doch een eeuw vroeger vernieuwd geworden, dan had de stal den vorm
aangenomen, dien plans KU-110 en KU-332 toonen; mogelijk ook - maar dan onder
opvoering der lengte - het type van Den Donk, waarmee wij thans kennis zullen
maken. In het eerste geval zou de oversteek zeker verdwenen zijn en met hem de
achtergeveldeur. Slechts het hooiluik zou onder het aannemen van een vertikalen
stand, gebleven zijn.
Weinige kilometers van de vorige verwijderd ligt de hier afgebeelde boerderij (fig.
KU-348). Haar stal is veel langer dan die op één der reeds behandelde Brabantsche
plans. De oversteek is niet meer aanwezig. Verwonderen kan dit niet: zijn dienst is
overbodig geworden. De oorzaak van zijn ontstaan ligt in het duister, doch staat
waarschijnlijk met de schapenhiuderij en mestbereiding in verband. Ook elders wordt
hij aangetroffen.
De oude schaapskooi te Gilse - ook stal en reservemestvaalt - bezit wel den grooten
oversteek, maar geen verlengde zijwanden. Wel komen deze voor bij hoeve ‘Gever’
aan de Boxtelsche baan; daar zijn de muren doorgetrokken tot het einde van den
bijna drie meters langen oversteek. Het is duidelijk, dat een dergelijke bouwwijze
moet voeren tot verplaatsing van den gevel naar achteren, waarbij de stal wordt
verlengd en de heusel weer den vorm aanneemt, dien we vinden op Den Donk en ook
op afbeelding 72. Een fraai bewijs hiervan levert een boerderij in de nabijheid van
deze beide hoeven.
De stal van Den Donk leert, dat die verlenging wordt veroorzaakt door uitbreiding
van den rundveestapel. Het wassende aantal koeien lokte uit - men herinnere zich
de geschiedenis van Het Hemke (plan KU-322) in Limburg, waar de stal werd
vergroot ten koste der woning, - tot opstelling in de lengterichting van het gebouw
en ging gepaard met inkrimping van den voorstal aan den brandmuur. Immers het
veld van den potstal moest zoo groot mogelijk zijn en vóór de rij hoornvee verloor
hij aanmerkelijk terrein door de gang (6-r) langs den zijmuur. Slechts een deel van
den gewonnen voorstal bleef bestaan ten behoeve van den sopketel.
Het hooiluik heeft weer den oorspronkelijken vertikalen stand, waarin wij het
aantreffen (onder een koekoek) boven den achtergevel der hoeve, die het volgende
evolutiestadium van het staltype op Den Donk vertegenwoordigt. Het heet in dezen
vorm ‘hooivenster’, ‘schoorvenster’ of ook schelftvenster'; zie afb. 72.
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Bij verandering in een gelijkvloerschen stal neemt het potstaltype van Den Donk
den vorm aan, dien we vinden op nevenstaand plan KU-347. Hier was de inrichting
te voren dezelfde als daar; de bodem van den buitengewoon diepen stal lag bijna 2
M. beneden het maaiveld. Thans noemt de boer zijn stal ‘Hollandsch’ wegens den
niet diepen bodem en de aanwezigheid van een grup achter de dieren. Toch is de
veeopstelling juist het omgekeerde van de Zuidhollandsche in den huidigen zin. Doch
ze is een logisch gevolg van het voorafgaande stadium.
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Fig. KU-347. Plan van een hoeve te Oisterwijk N.B. Vlg. afb. 72.

Reeds vóór zijn ophooging bezat deze stal een gang langs de beide lange zijden
(6-r, 6-r) en vertegenwoordigde dus een hoogeren trap, dan die van Den Donk, waar
slechts vóór het rundvee een gelijkvloersche voedergang bestaat.
De stal van plan KU-347 is geheel ingericht tot huisvesting van hoornvee. Hij
bezit twee rijen standplaatsen. De dieren staan op een ‘stoep’, waarachter zich de
grup bevindt. Tusschen beide gruppen ligt de ‘achterstal’ - L -, langs welke tweemaal
per dag de mest naar buiten aan een hoop wordt gebracht. De gier vloeit af naar
een kolk. Het door 't schoorvenster omhoog gebrachte hooi wordt bij w op den
voorstal naar beneden geworpen als de tijd van voedering is aangebroken. De
voorstaldeur D is vergroot in verband met het binnendragen van stroo uit de van
plaats veranderde schuur, die thans - en met verbeterde constructie - van het
Vlaamsche type is. Ook met het oog op het aanvoeren der voor de voedering
benoodigde bieten is deze breede voorstaldeur rationeel.
De koeien zijn dus opgesteld met de kruisen naar elkaar toegekeerd. De doorsnede
op het plan verduidelijkt dezen stand. De plattegrond toont, dat de richting

Afb. 72. Achtergevel der hoeve op plan KU-347. Hoofdgebouw.
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der veerijen parallel loopt aan de lengteas van het gebouw. Vóór de dieren is in den
vloer een ondiepe goot aangebracht, waaruit zij voeder en drinkwater kunnen
opnemen. Ze zijn bevestigd aan stalpalen, die als voorheen in de - nu uit steen
bestaande - zult zijn geplant.
De verandering van diepen in gelijkvloerschen stal vormt overigens een
evolutieproces, dat overal een geleidelijk verloop heeft gehad. Alleen in onzen tijd
maken nog bestaande potstallen in eenmaal den sprong naar den Hollandschen. Ook
deze evolutie heeft dus haar geschiedenis. Het begin is steeds een verhoogd bed
onder de melkkoeien: in Brabant een ‘stoep’. Reeds bij de behandeling der
Limburgsche boerderij werd terloops op deze zaak gezinspeeld; zie plan KU-85,
waar 8-p en 8-pp resp. 0.60 M. en 1.10 M. beneden de gang zijn gelegen.
Straks werd gewezen op het ontbreken van den oversteek op afb. 72. Zijn
samengestelde constructie in aanmerking genomen, kan hij onmogelijk een vroege
bouwwijze zijn geweest. Het hooivenster op genoemde afbeelding toont dan ook een
merkwaardige overeenkomst met dat op een 17e eeuwsche teekening van Adriaen
van Stalbent, waarvan afb. 73 het voornaamste deel geeft.

Afb. 73. Copie van een Vlaamsche of Brabantsche boerderij, voorkomende op een teekening van
Adriaan van Stalbent, Museum Boymans Rotterdam. Volgens Wurzbach, Niederländisches
Künstler-Lexikon, was A.v.St. een bekwaam schilder en graveur, die leefde van 1580 tot 1662. Geboren
te Antwerpen ging hij na de inneming van deze stad met zijn ouders naar Middelburg, tot hij in 1610
naar Antwerpen terugkeerde. - Wat de bovengenoemde teekening betreft, deze toont een boerderij
met een bouwwerk aan den voorgevel, dat moeilijk te determineeren is. Door de staldeur is een koe
of os zichtbaar met den kop naar den zijwand gericht. Het hooivenster boven de staldeur bewijst, dat
deze hoeve niet in de Vechtstreek stond, waar ‘kistluiken’ in de nok werden gevonden, als boven. De
wagen naast den stal maakt verder duidelijk, dat wij hier een Vl. of Br. boerderij zien.

Reeds werd opgemerkt, dat de stal van het oude huis te Moergestel zonder
uitbreiding van den stapel rundvee, doch door het aanbrengen van meerdere
varkenskooien langs den achtergevel, aanleiding zal geven tot het verdwijnen der
staldeur ter plaatse. De potstal neemt dan den vorm aan dien hij o.a. heeft op plan
KU-110, en in een verder stadium onder vorming van een gang langs den achtergevel
voor het daarheen verhuisde jongvee en opschuiving der varkensstallen, dien van
plan KU-225. Om het uitmesten van den potstal te vergemakkelijken, wordt de naar
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de lange zijde verplaatste staldeur spoedig door een tegenoverstaande gevolgd, die
den geladen kar tot uitrit kan dienen. Op plan KU-110 gaven pijlen den door het
voertuig gevolgden weg aan.
Toch valt er ondanks deze laatste veranderingen, inwendig geen kenmerkend
verschil te bespeuren tusschen de inrichting der stallen op de beide laatste
plattegronden en die van den ouden stal te Moergestel: het grootvee heeft een
overeenkomstige opstelling. Inderdaad is het beginsel van alle drie absoluut hetzelfde.
Uiterlijk is het onderscheid echter groot: men vergelijke de blinde stalgevels van
plans KU-110 en KU-225 met afb. 70, waar de wagenwijd geopende achtergeveldeur
aan noordelijker streken herinnert.
Het behoeft geen betoog, dat verdere uitbreiding van den runderstapel spoedig
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Fig. KU-344. Plan van een hoeve te Gilse, Molenend.

al het overige vee uit den stal van plan KU-225 zal verdrijven, en leiden tot het
ontstaan van een potstal, waarin twee rijen koeien staan met de kruisen naar elkaar
toegekeerd, beide met een hooge voederplaats vóór zich. De beide rijen zullen een
hoek van 90 graden vormen met de mediaanlijn van het gebouw. Als deze stal ten
slotte de laatste radicale hervorming ondergaat en een gelijkvloerschen bodem krijgt,
dan zal hij het interieur bezitten, dat plan KU-344 doet zien. Men beschouwe dit
laatste onafhankelijk van de haaks tegen den stalgevel geplaatste Vlaamsche schuur.
Met dit hoeveplan maken wij dus ten tweeden male kennis met een Hollandschen
stal. De wijze waarop het hooi op zijn plaats wordt gebracht, is niettegenstaande
den aanbouw der schuur in principe volkomen dezelfde als bij al de vorige
boerderijen. Van den dorschvloer (hier geregeld ‘schuurvloer’ genoemd) af wordt
het bij V over den oorspronkelijken achtergevel - nu bestaande uit een muur tot den
balk zonder schild daar boven - omhoog gestoken en bij w van de ‘schorring’ maar
beneden geworpen.
Ook het resutaat der omvorming van den voormaligen potstal is in den grond der
zaak hetzelfde als bij plan KU-347. Gegeven zijn afstamming, ligt de achterstal L
(hier ‘groep’ geheeten) met belendende (werkelijke) groepen evenwel niet in de
lengterichting van het gebouw, maar tusschen de beide overstaande deuren; m.a.w.
de stoep der beide veerijen loopt niet evenwijdig aan, doch vormt een rechten hoek
met de lengteas van het huis. Een lengteprofiel van den vloer geeft volmaakt het
beeld der dwarssnede op plan KU-347 bij de overeenkomstige lijn.
Eer de 20e eeuw ten einde is, zal de stal van plan KU-344 - de dwarse opstelling
heeft in het grootvee-arme gebied ver de overhand behouden - in de Brabantsche
zandstreken algemeen zijn, om opnieuw te veranderen.

De vormverandering van het Brabantsche huis.
Achter het voorgaande materiaal teekent zich de groote lijn der geschiedenis van
het Brabantsche huis in de laatste eeuwen met volmaakte duidelijkheid af. Het bestond
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voor langen tijd uit drie deelen. De dorschvloer, die tevens voederplaats was van
het vee, nam het midden in; heerd en stal bevonden zich resp. vóór en achter dit
centrale deel. De heerd was een onverdeelde ruimte en bezat een toegangsdeur in
den gevel, terwijl bij de grootste gebouwen een staldeur in den achtergevel stond.
De dorschvloerdeur bevond zich uit den aard der zaak in de lange zijde. Zij is de
eenige deur, die in den loop des tijds bij groote hoeven haar plaats heeft gehandhaafd,
zij het met verkleinde afmeting; zie Z op plan KU-110.
Een tot den balk opgetrokken wicht, de latere ‘brandmuur’70), scheidde woning en
dorschvloer. ‘Heerd’ of ‘herd’ was langzamerhand de naam geworden der
woonruimte zelve71). Deze was overdekt door een zolder, die tusschen de stijlen

70) Steeds was in dien brandmuur 't fuster aanwezig, dat ook, maar minder algemeen, met andere
namen werd aangeduid. Uit het voorgaande is dit bekend. Zeer waarschijnlijk diende het
vroeger, toen de rookleiding boven de schouw nog niet bestond, voor het doorlaten van den
rook, die vervolgens langs de niet-overzolderde ruimte boven den dorschvloer door een
rookluik bij de naald kon wegtrekken. ‘Fuster’ zou volgens een Brabantschen boer een
samentrekking zijn van ‘vuurvenster’, d.t. het venster bij het vuur. Overigens staat vast, dat
de brandmuur oorspronkelijk in het geheel met bestond, ook niet in den vorm van een tot de
balken opgetrokken leemen wicht, die nog wordt aangetroffen.
71) In sommige streken onderscheidt men ‘huis’ en ‘herd’ of ‘heerd’. Huis is dan de woonruimte,
heerd de vloer er van. Men is daar ‘in huis’ en ‘op den heerd’. Dat heerd en dorschvloer
oorspronkelijk niet gescheiden waren, blijkt uit de omstandigheid, dat het woonvertrek in
de omgeving van Lierop nog altijd als ‘den veurherd’ wordt aangeduid. De aangrenzende
voorstal heette dus eenmaal ‘herd’; thans vindt men deze in de schuur.
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en boven de balken lag. Hier werd het afgedorschte graan bewaard, rogge en haver72).
De zolder was een door dak en gevelschild overdekte en op de balken rustende bak,
slechts open aan de zijde naar den dorschvloer. Zijn beide lange zijden waren geheel
afgesloten door een loodrechte leemen wand73). De zool dier wicht lag ter hoogte van
de balken tusschen de opeenvolgende stijlen van dezelfde rij; de draagbalk over den
kop hiervan vormde haar plaat. Tot bodem diende een vloer, die oorspronkelijk uit
horden (vlechtwerk van takken) en later uit planken bestond. De geheele constructie
komt genoegzaam uit op plan KU-226 (snede A - B), waar de zolderruimte door
letter Z is aangegeven. Gewoonlijk werd hij ‘roggezulder’ of kortweg ‘zulder’
genoemd.
De dorschvloer was naar boven open tot het dak, ten einde ruimte te houden voor
het werken met den vlegel. Vóór de invoering van den schoorsteen vond de rook hier
gelegenheid op te stijgen74). Boven de wicht tegenover de deur bevond zich onder een
koekoek in het dak een venster voor lichtschepping en wegtrekken van stof, opgejaagd
tijdens den dorscharbeid. De geringe hoogte der wicht veroorloofde niet het dáár
in aan te brengen. Later ontstond op deze plaats een raam met deur er naast. Op
sommige plans ontbreekt de laatste nog. Slechts bij hoeve KU-332 heeft de voorstal
de herinnering bewaard aan zijn voormalige functie van dorschvloer; niet alleen
door zijn groote afmeting, maar vooral door het ontbreken der overzoldering.
Over de balken van den stal lag eveneens een zolder, bestaande uit ruwe sparren
met dunner hout bedekt. Hier werd het hooi opgestapeld, dat oorspronkelijk werd
binnengebracht door den dorschvloerdeur, later door een venster boven den
achtergevel, en zoo noodig ook het stroo, dat naderhand voor het bekende doel moest
dienen. (Haverstroo echter gebruikte de boer meer als voedermiddel dan als strooisel.)
Tusschen stal en dorschvloer was dwars door het gebouw een tweede scheiding
aangebracht, bestaande uit een rij stalpalen. Deze stonden tusschen de zult op den
rand van dien vloer en de bovenzult onder den balk. Ze waren feitelijk vitselstaken
van een onvoltooide wicht, waarvan zool en plaat werden vertegenwoordigd door
de beide zulten. De uit keien bestaande stoep er onder was bijzonder hoog, wijl zij
den voormuur vormde van den diepen kuil, waarin het vee zich bevond. Deze kuil
was bereikbaar langs het smalle hellende ‘gangske’ bij den zijwand, dat o.a. op plan
KU-345 nog de oorspronkelijke plaats inneemt. Niet in het minst gewaagd is de
onderstelling, dat eenmaal langs dezen weg het vee den stal in- en uitging en ook de
mest naar buiten werd gebracht. In deze periode
72) Deze haver was eve of evene - Avena strigosa -, een licht soort zwarte haver, geschikt voor
schralen grond. Ze wordt niet meer verbouwd.
73) Deze toestand is nog zuiver aanwezig op de hoeve te Chaam, plan KU-332.
74) ‘Schoorsteen’ kan beteekenen: steenen rookleiding in ‘het schoor’, de ruimte boven de balken.
Daar bevond zich tevoren het rookluik, dat we vinden op de schets van Adriaen van Stalbent,
afb. 73. Dit is geen ‘venster’ wijl het niet loodrecht staat. Het hooi- of schoorvenster boven
de staldeur en de lichtopeningen in het zijdak zijn dat wel. Het is het rookluik op Stalbents
teekening, waardoor Ysingrijn in Den Reynaert binnenkwam en toen ‘boven up den vloer’
tuimelde, d.i. op den dorschvloer onder het niet-overzolderde deel van het huis. Hij viel dus
niet op den heerd (vers 1635-1640 van de naar het Comburgsche handschrift bewerkte
uitgave Van den vos Reynaerde door F. Buitenrust Hettema en J.W. Muller). Ook in de
bewerking naar een 14e eeuwsch handschrift door Hermann Degering valt Ysegrim ‘neder
op die vloer’ (vers 1826). In beide teksten wordt het rookluik ‘valdore’ genoemd. het draaipunt
ligt nl. niet aan den onderkant, maar boven, in de naald. In het eerste geval zou het een ‘klap’
zijn.
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vormde de dorschvloerdeur - tevens staldeur - de hoofdingang van het gebouw. Met
de toenemende zorg en arbeid aan de mestbereiding besteed, ontwikkelde zich bij
groote veerijke hoeven een deur in den achtergevel en verloor de eerste een deel van
haar beteekenis75).
Van bijgebouwen als bakhuis en schuur, was in het algemeen geen sprake. Een oven
van primitieven vorm, die nog een enkele maal in Limburg, Den Achterhoek en Drente
wordt gevonden, lag in de nabijheid der woning. De karschop bestond uit een op
palen rustend afdak, waaronder vaak ook de mutserd een plaats kreeg. Het graan
werd in mijten - gelijk aan die op ofb. 34 (Li.) - op de werf gezet; zij droegen in
Brabant den naam ‘fim’. Nòg worden ze gebouwd, als de schuur niet al het graan
kan opnemen: zie rechts op afb. 65, links op afb. 71. (De er naast staande hooistapel
op de laatste heet ‘schelft’; vandaar de benaming schelft naast schoor en schorring
voor de ruimte boven den stal). Een centrale spar, ‘mast’ genoemd, voorkomt het
scheef zakken76). Hij ontbreekt in de berm op afb. 34, doch is aanwezig in de op afb.
71 gedeeltelijk zichtbare fim.

75) In enkele deelen van Brabant wordt de uitdrukking gebezigd: de koeien staan op den neare’,
als ze in den herfst den stal niet meer verlaten en dus de winterstalperiode is aangevangen.
Aan neare hecht men den de beteekenis van stal, zoodat de staldeur in dat geval ook
‘nearendeur’ heet. Men vergelijke deze opmerking met het eerder meegedeelde in het
hoofdstuk over Limburg. De tegenwoordige potstallen zijn overigens minder diep dan
voorheen, zooals ze in vroeger tijd voortdurend dieper zijn geworden. Na het ledigen er van
zag men in den ouden tijd van den voorstal neer op de ruggen der koeien, die nauwelijks het
voer op de zult met den bek konden bereiken (De gemiddelde schofthoogte van een volwassen
dier zal in Brabant ± 1.30 M. zijn geweest, behalve in het Land van Kuik, waar buitengewoon
forsch en zwaar vee wordt aangetroffen). Naarmate de laag stroo en mest dikker werd,
kwamen de koeien hooger te staan. Na vier of vijf weken was de stal gevuld. Het uitmesten
herhaalde zich dus vijf of zes malen gedurende den winter. De mestbereiding was in dien
tijd en tot het begin dezer eeuw een zware arbeid. Als de stal vol was, werd de mest achter
de staldeur op het erf aan een hoop gezet, de ‘missum’. Was de ‘mis’ voor de wei bestemd,
dan moest hij geheel kort zijn en werd daardoor vervolgens eenige malen omgezet, zoodat
door overvloedigen luchttoevoer de massa begon te broeien en door de sterke oxydatie snel
uiteenviel. In het voorjaar werd deze weimest over het land gebracht. De voor het bouwland
bestemde mis werd aan de hoop ‘gestikt’, d.i. met een soort spade, ‘de stik’, in blokken
verdeeld, zoodat de lucht kon binnendringen. Dan bleef hij eveneens een tijd broeien, werd
vervolgens op de kar gezet en naar den akker vervoerd om te worden ondergeploegd, na
eerst over het land te zijn verdeeld. - Voor de bereiding van ‘weimest’ bracht men vooraf
nog twee- of driemaal per week een paar karren aarde van het bouwland in den stal; deze
aarde werd met het stroo over den potstal verdeeld. Die vermenging verbeterde de kwaliteit
van den mest en bevorderde naderhand in hooge mate het kort worden bij de latere bewerking.
76) De Wenden passen hetzelfde beginsel toe bij het bouwen van een ‘stok’, een hooischelf, die
lang moet blijven staan. Met het oog op den vochtigen bodem wordt eerst een houten vloer
gelegd, bestaande uit boomstammen. In het midden daarvan staat een ‘mast’, die het scheef
zakken moet tegengaan. In Westfalen zijn de korenmijten van dezelfde spil voorzien. Afb. 74
geeft een mast te Leipe, afb. 75 voltooide stokken te Lubben. Beide plaatsen liggen in het
Spreewald. Verwante vormen van het woord ‘stok’ in eveneens verwante beteekenis vindt
ment in Z.-Vl., Zeeland, Friesland.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Afb. 74. Mast te Leipe, Spreewald.

Afb. 75. Stok te Lubben, Spreewald.

Langzamerhand ontwikkelden zich de mijten tot bergen, soms met beweegbare
kap, waarvan die bij A op teek. 66 waarschijnlijk een der laatste in De Baronie is.
Nog zijn ze in het midden des lands algemeen en eenmaal was dat ook in Friesland
het geval. Deze graanbergen boden veel ruimte en maakten reeds een
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betere bewaring van den oogst mogelijk.
Sedert de 17e eeuw schijnen ze evenwel in Brabant geheel verdwenen te zijn en
vervangen door schuren, waarbij men gedachtig was aan de Betuwsche zegswijze:
‘een barg is arg, een schuur is sekuur’. Op kaart 1456 A.R. (Kaart van de aanwassen
onder Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besoyen en Waalwijk uit het jaar 1562 komen
beide gezamenlijk voor bij hoeven in de omgeving van genoemde dorpen, doch op
no. 1450 A.R. (Kaart van de gorzen gelegen in de Langstraat door Cornelis Jan
Symonsz. de Jonge) uit 1599 ontbreken de bergen in de Langstraat reeds geheel. No.
1407 A.R. Kaart van de aanwassen in de Zuidhollandsche waard of Veenvloed,
gelegen voor de ambachten van Dussen en Almkerk, anno 1550, toont ons hoeven
met en zonder berg, in het laatste geval vergezeld van een schuur. Kaart 1404 A.R.
uit het jaar 1648, die de nieuw bedijkte polders van Almkerk, Emmikhoven en de
Doorn weergeeft, toont onder vele andere, slechts enkele huizen met een berg er
naast, terwijl op no. 1394 A.R. uit het jaar 1562 - in het Land van Altena - nog
algemeen bergen aanwezig zijn. Er bestaan waarschijnlijk geen documenten van
dien aard, die kunnen inlichten omtrent den vroegeren toestand in het oosten van
Brabant en het midden van Limburg. Echter staat vast, dat ook in het laatste gebied
graanbergen zijn geweest, want nog in onzen tijd treft ment te Maasbree enkele
‘schortschuren’ aan, zooals ze daar worden genoemd vanwege haar beweegbare
kap.

Schema 4. Schematische voorstelling van het grondplan der Brabantsche boerderij in de late
middeleeuwen. r = projectie van het rookluik.
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Hoe dit ook zij, zeker is, dat deze reeds vóón het midden der 17e eeuw meerendeels
haar plaats hebben geruimd. Wijl blijkens vroegere gegevens in denzelfden tijd het
hoevetype met afzonderlijke schuur overwegend, maar niet algemeen was, hebben
wij recht, tusschen beide verschijnsels verband te zien, en in dezen tijd de opkomst
van het langgevelhuis te plaatsen. De hoeven, die het langst een graanberg hadden
bewaard of zich bloot met mijten hadden beholpen, namen thans een nieuwen vorm
aan. Het waren uiteraard kleinere bedrijven, waarbij deze ombouw plaats vond. Het
overbrengen van den dorschvloer naar het einde van den stal, gepaard met aanbouw
van een schuurvak, dat de berg verving, was een gevolg van het streven zich het
voordeel der groote boerderijen - een betere bewaring van het graan in een afgesloten
ruimte - te verwerven. Bij deze was voorlang reeds een forsche schuur, in haar
grondplan een getrouwe copie van het oudste hoofdgebouw, de korenbergplaats
geworden. Dit was de bekende Brabantsche schuur met toegangsdeur in den voorkant
en den nog heden ten dage onoverzolderden herd of hard tusschen de vakken.
Schema 4 geeft een voorstelling der indeeling van het oude hoofdgebouw, zooals
geschetst op de voorgaande bladzijden.
De verschijning van het langgevelhuis heeft de periode der bergen voorgoed
afgesloten. Plan KU-297 leert langs welke lijn de nieuwe huisvorm ontstond. Toen
deze boerderij werd gebouwd, had het proces dat zij later zou doormaken, zich reeds
tallooze malen bij andere hoeven voltrokken. De berg bestond hier, als dikwijls het
geval is geweest, uit een niet aan alle zijden afgesloten bouwwerk voorzien van een
vaste kap. Om het graan een geheel gesloten schuur te verschaffen en het tevens in
de onmiddellijke nabijheid van den dorschvloer te brengen, werd de laatste naar
achteren verplaatst onder gelijktijdige verlenging van het gebouw met een nieuw,
voor korenbergplaats bestemd vak. De oude graanberg bleef als hulpschuur bestaan.
Deze is van voren geheel open en aan de zijden slechts afgesloten door een stroowand.
Buitenstijlruimten zijn afwezig en een dorschvloer kent zij niet. Haar ontbreekt dus
ten eenenmale het karakter der Brabantsche en Vlaamsche schuren. Nog functioneert
ze, terwijl er reeds een tweede vak aan de eigenlijke schuur is toegevoegd. Op afb.
62 staat zij rechts van het hoofdgebouw.
Bij de eerste verbouwing van dit huis schoof de stal op tot aan den brandmuur en
de buitenstijlruimte (6-r), waar het gangske lag, werd onder verandering der
veeopstelling ingericht tot voorstal, die tevens de verbinding der woning met den
dorschvloer kon onderhouden. Tegelijk werd het gebouw verlengd, gelijk reeds is
opgemerkt en dus een graanvak aan den vloer verbonden. Een tweetal sporen van
den ombouw zijn hier aan te wijzen: ten eerste ligt de huidige vloer nog in het terrein
van den voormaligen stal; hij neemt niet een geheel vak in, zooals de logische toestand
zou zijn. Op den plattegrond blijkt zulks uit de plaats der
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stijlen. Zijn afscheiding van den stal bestond oorspronkelijk slechts uit een stroowand,
welke omstandigheid door den boer als een merkwaardigheid werd meegedeeld. Hij
zelf had een behoorlijke scheiding achter den stal laten aanbrengen. Een tweede
aanwijzing is de gebrekkige onderbouw der zult en de afwezigheid van het gangske.
Onder de zult bevindt zich een uit ‘russchen’ - zoden - bestaande stoep, waarvan af
en toe een deel instort. De verklaring van dezen toestand ligt voor de hand: Toen de
oude dorschvloer werd weggegraven tot aan den brandmuur om den stal aan die
zijde het terrein te vergoeden, dat hem ontnomen werd door den nieuwen voorstal
en dorschvloer, zijn de vrij gekomen keien der oude stoep gebruikt ter fundeering
van den brandmuur van ‘zonnebak’, die anders zou instorten, wijl hij thans op den
rand van den diepen stalkuil stond. Onder de nieuwe zult werd een stoep van zoden
voldoende geacht; bij ontoereikende vastheid kon dit hoogstens ongemak, geen
gevaar meebrengen.
Hier demonstreert plan KU-297 ons plotseling de oorzaak van het feit, dat in
kleine en oude hoeven van dit type de voorstal langs den brandmuur geheel ontbreekt.
Wij troffen dezen toestand reeds vroeger - te Blerik, Limburg - aan in de zeer oude
huizen van plans KU-90 en KU-87. Daar heeft tegelijk met de verplaatsing van den
dorschvloer de veeopstelling een zwenking van 180 graden ondergaan, zoodat de
koeien opnieuw met den kop naar den vloer zijn gericht. Ook deze omstandigheid is
volkomen logisch: men wilde als te voren het vee van den dorschvloer af voederen.
Dit werd later opgegeven door het in onbruik geraken van den sopketel, waarna de
stal van den vloer werd afgescheiden en het gebint volgemetseld; men ziet op de
betreffende doorsneden stijlen en karbeels in den muur tusschen beide afdeelingen.
Op de hoeve van plan KU-296, ontstaan volgens de lijn van no. KU-297, heeft men
bij den bouw opnieuw een smallen voorstal langs den brandmuur aangebracht met
het oog op de veranderde plaats van den sopketel, een punt, dat straks aan de orde
komt.
Gebouwen, als plan KU-297 door verandering van den ouden vorm in het leven
geroepen, dienden een drietal eeuwen geleden als voorbeeld bij den bouw der eerste
nieuwe langgevelhuizen. Ze toonden uit den aard der zaak kleine verschillen, maar
onveranderlijk stonden stal- en dorschvloerdeur naast elkaar in den voorkant. Haar
samengaan zoeken wij tevergeefs op oude landmeterskaarten.
Veel later eerst hebben de bezitters van groote hoeven ingezien, dat ook voor hun
bedrijf deze huisvorm een geschikte bouwtrant was. Wel zien wij reeds in de 18e
eeuw en vroeger bij deze boerderijen herhaaldelijk een verbinding van hoofdgebouw
en schuur plaats grijpen, maar gewoonlijk in den haakschen vorm. Hier zij herinnerd
aan het kaartgedeelte teek. 61 - nl. hoeve B - en aan twee veel oudere huizen op teek.
58. Later werd algemeen het systeem der kleine hoeve gevolgd; het verdwijnen der
achtergevel-staldeur had trouwens het beletsel daartoe opgeheven. Men vergelijke
afb. 50, een groote hoeve te Gemert, waar de schuur, voorzien van twee
toegangsdeuren, rechtlijnig achter den stal is geplaatst77). Vormen als plan KU-344
en hoeve B op teek. 61 behooren thans tot de uitzonderingen. De groote
langgevelhuizen der vorige eeuw zijn een navolging van den bouw der kleine. Nog
in de laatste zeventig jaren is in de omgeving van Gemert op vele werven de schuur
afgebroken en een nieuwe achter den stal aangebouwd. Plan KU-116 is één er van;
77) De staldeur is op de afbeelding aangeduid door letter S. De deur der woning is kenbaar.
Een geveldeur ontbreekt natuurlijk bij dit moderne huis.
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het bijschrift vermeldde het reeds. Volgens burgemeester Van Poppel te Gilse heeft
daar in het begin der vorige eeuw hetzelfde plaats gevonden. Het element van
gewenning78), de geringere afstand van schuur en potstal, benevens de lagere kosten
bij geheele vernieuwing der boerderij vergeleken met die bij toepassing van den
gescheiden bouw, speelen bij deze evolutie gelijkelijk een rol.
Had de ontwikkeling van het langgevelhuis een groote verandering teweeggebracht
in het voorkomen van het Brabantsche huis, die welke zich terzelfder

78) In Friesland kon men in het noorden der provincie, waar de groote plaatsen stonden, een
dergelijk verschijnsel waarnemen bij de invoering van den stjelpbouw, welke in dat deel der
provincie het eerst bij kleine boerderijen werd toegepast. De groote boeren spraken
minachtend van een ‘stjelpke’, erger nog, van ‘in foech stjelpke’ (foech = zoo iets als); in
de kleibouwstreek nog omstreeks 1870. Dit veranderde toen er ook groote stjelpen, hunner
waardig, verschenen.
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Afb. 76. Reproductie van een boerenhuis voorkomende op kalenderplaat April (pag. 11) van den
Hortulus animae, Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706. (vervaardigd naar uitg. A. Oosthoek, Utrecht 1907).

tijd voltrok in den heerd ging hiermee hand aan hand, maar trad slechts in haar
aanvang aan den dag.
Een der oudste der voor en na behandelde kaarten, no. 1740 A.R. uit de 16e eeuw
- de streek rondom Geertruidenberg betreffende -, stelt in onbeduidend schijnende
schetsjes ons het algemeene hoevetype van die dagen klaar voor ogen. Ze zijn op
teek. 58 gemerkt met letter D. Duidelijker nog zien wij het in denzelfden tijd op
kalenderplaat 11 van den Hortulus Animae79), zie afb. 76. Ook hier staat de
dorschvloerdeur in het midden der lange zijde; pagina 23 van het genoemde werk
geeft een overeenkomstig beeld.
De eerste ingrijpende verandering in het huis was de scheiding geweest van heerd
en dorschvloer door het aanbrengen van den brandmuur. Hoewel het onbewijsbaar
is, staat onomstootelijk vast, dat de aanleiding daartoe zetelde in de nabijheid van
stook- en dorschplaats80). De zolder boven den heerd verbood verplaatsing van ‘het
vuur’ naar voren. Dit moest blijven naast het eenige niet-overzolderde deel midden
in het gebouw. Eerst toen de schoorsteen zich had ontwikkeld, die den rook zijn weg
voorschreef, kon de zolder worden doorboord en de brandmuur zich verplaatsen. In
den lateren tijd heeft dit inderdaad plaats gevonden.
Nog langen tijd na het ontstaan van den brandmuur lag de heerd aanzienlijk
beneden het peil der omringende werf, maar minder diep dan de stalbodem. De
wichten van het huis waren laag. Het eerst scheidde zich de kelder af als afzonderlijk
deel der woning. Hij was op vloerhoogte in de buitenstijlruimte van den heerd tegen
den brandmuur geplaatst. Langs de wicht tusschen kelder en gevel was plaats voor
huishoudelijke werkzaamheden. Dit deel van den heerdvloer droeg den naam ‘geut’
of ‘moos’.
De eerste bedstede bevond zich in het deel tegenover kelder en moos. Zij lag aan
den brandmuur, een warme plaats in de nabijheid der schouw. De lage ruimte langs
de wicht aan deze zijde was bestemd voor slaapplaats der jongere leden van het
gezin. Hier ontstonden langzamerhand meerdere bedsteden, zoodat de heerd de
indeeling verkreeg van het oorspronkelijk plan KU-332. De later aangebrachte, door
stippellijnen aangegeven scheidingen, blijven hier dus buiten beschouwing. Hetzelfde
79) Hortulus animae. Zielentuintje. Dit werk bevindt zich in de Keizerlijk hofbibliotheek te
Weenen. Het is vervaardigd door Vlaamsche schilders tusschen de jaren 1512 en 1524 en
met toelichtingen van Friedrich Dörnhöffer voorzien, uitgegeven door de Keiz. hof- en
staatsdrukkerij te Weenen. - Zie uitgave A. Oosthoek te Utrecht, 1907.
80) Het losse huis in Twente heeft zich tot onzen tijd kunnen handhaven, omdat het vuur dicht
bij den voorgevel lang. Het dorschen kon geschieden over de geheele lengte der deel, die
zich uitstrekte tot de niendeur in den achtergevel. Men kon dus naar believen graan en stroo
van de stookplaats verwijderd houden. Het onafgedorschte graan werd na den oogst op de
balken gestapeld over de gansche lengte van het gebouw, waarbij sloppen werden uitgespaard,
die o.a. dienden tot afvoer van den rook.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

plan - in spiegelbeeld - vinden wij terug op no. KU-345 vóór de verandering door
afbraak van het gedeelte binnen de lijn U.
De laatste hoeve leert, op welke wijze de evolutie van den heerd een aanvang nam.
De geschiedenis van dit woonhuis werd gegeven bij de bespreking van fig. KU-345.
Het werd versmald en kreeg een kamer aan den gevel. Hiermee had het gebouw ten
deele een hoogen voorkant ontvangen tengevolge van het terugwijken der wicht bij
de verplaatsing der moos. De volgorde van kelder en moos was omgekeerd door den
bouw der laatste aan den voorstal. Nieuw gebouwde, groote heerden behielden uit
den aard der zaak den hoogen voorkant met deur en raam. De gevelkamer bleef,
waarbij de verhouding der afmetingen van heerd en kamer werd verbeterd. Men zie
plan KU-348. De veranderde volgorde van moos en kelder bleef eveneens bewaard,
maar beide afdeelingen werden op doelmatige wijze overgebracht naar de nog
bestaande buitenstijlruimte. Immers de eerste behoorde in de nabijheid der heerddeur
te blijven: dit gaf arbeidbesparing bij het elken dag herhaalde waterdragen uit den
put in verband met huishoudelijke werkzaamheden. Zelfs de tweede kamer, die op
hoeve KU-345 naderhand was ingebouwd, handhaafde zich in de vorm van een
slaapvertrek boven den kelder, wiens vloer werd verlaagd om het aanbrengen van
deze kleine kamer mogelijk te maken. De tegelijk lager gelegde kelderzolder werd
de vloer der slaapkamer.
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Thans was de ‘opkamer’ ontstaan. De oude logische indeeling, waarbij geut en kelder
zich in de buitenstijlruimte der woning bevonden, was nu in hoogeren vorm
teruggekeerd. De geut was een afzonderlijk vertrek geworden met eigen buitendeur,
die op plan KU-345 nog ontbreekt. De heerd had blijvend zijn front naar den voorkant
verplaatst.
De voortschrijdende evolutie bewerkte echter, dat de verhooging van den
heerdwand ook bij den stal werd toegepast81). Opnieuw toonde het gebouw van vóórtot
achtergevel één recht doorloopenden muur, aanmerkelijk hooger evenwel dan in
den ouden tijd. De stal ontving tegelijk de groote deur aan deze zijde, waarbij het
dak den lastigen koekoek kon ontberen82). Dat verplaatsing der staldeur bij de groote
hoeven de veeberging ten goede kwam, bleek reeds te voren. Toch moest de veerij
haar lengte en het gebouw dus zijn breedte behouden, zoodat de oude gebroken lijn
van den voorkant aan den achtermuur terugkeerde. Daar gaf de nieuwe hoek
aanleiding tot samenkoppeling van moos en bakhuis. Deze verbinding bood
gelegenheid den oven van de woning uit te bedienen; zie plan KU-225. De moos
werd een ruim vertrek, waar gewasschen, gekarnd en gebakken werd. Op deze wijze
was zij tevens zomerwoning geworden door het veelvuldig verblijf der boerin op die
plaats. Ze werd op hoeve KU-225 reeds af en toe met dezen naam aangeduid.
De nieuwe combinatie was echter voorbestemd tot verdwijnen, wijl de warmte van
den oven gedurende den zomer het zuren van de room en ook het karnen op ongunstige
wijze beïnvloedde83). De bakkerij schoof dus op naar den gevel84), waardoor ook de
achterkant zijn rechte lijn herwon. Het nieuwe bakhuis, thans inderdaad
‘zomerwoning’ geworden en ook genoemd (plan KU-216, afd. 5), bracht den kelder
tegen het midden van den gevel. De kamer smolt samen met de opkamer, door de
vloeren op één hoogte te brengen. Het aantal vertrekken bleef dus gelijk. Deze
toestand is belichaamd in plan KU-216, maar heeft zich niet gehandhaafd. Wel heeft
deze boerderij, reeds gebouwd in 1709, als bedrijfsgebouw de lijn van haar
ontwikkeling rustig voortgezet. Deze zaak dient echter voorloopig buiten beschouwing
te blijven, wijl de evolutie van den heerd, naast het bovengeschetste, dikwijls een
ander verloop nam. Het resultaat hiervan was de heerd, waarop Gallée zinspeelt als
81) Zeer duidelijke bewijzen der verhooging van den voorkant van den stal zijn aanwezig aan
de gebinten der groote hoeve te Gilse, plan KU-225. Op den kop der stijlen staan
verlengstukken om het omhoog gebrachte dak te dragen.
82) Zie voor den koekoek boven de deur afb. 76 en teek. 58 (D). Hier zit de koekoek boven de
bekende voorvloerdeur, tevens staldeur.
83) De karntemperatuur ligt tusschen betrekkelijk ruime grenzen. In Brabant heeft ze zich
waarschijnlijk bewogen tusschen 14 en 20°C. Gedurende het karnen stijgt de temperatuur.
Slechts in den winter bij koud weer, daalt ze tijdens het proces, Dan werd vroeger warm
water toegevoegd. Bij te hoogen warmtegraad verloopt het karnproces veel te snel en wordt
de boter week. Dit bemoeilijkt het wasschen na afloop der karn, dat eerst ten doel heeft de
karnemelk uit de boter te verwijderen. Daarbij wordt herhaaldelijk versch en koel water
toegevoegd onder voortdurend drukken van den boterklomp. Overigens kon de
karntemperatuur en ook die der zuring, hooger zijn dan in Holland en Friesland bijv.,
tengevolge van een andere samenstelling van hei melkvet, gevolg van een andere voedering
van het vee in Brabant. Ook nu nog is de Limburgsche en Brabantsche boter vaster van
consistentie dan de Friesche. De oorzaak schijnt te liggen in het hoogere gehalte valt het
voeder aan ruwvezel. Het tuieren van het vee, de vroegere methode van weidegang - door
grasschaarschte, werkte dit in de hand; daarbij kregen de koeien steeds oud gras te eten.
84) De oven kwam ook vaak aan den brandmuur, zie o.a. plans KU-306, KU-226; men houde
in het oog, dat no.'s KU-225 en KU-216 (ook KU-344) groote hoeven waren.
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hij zegt, dat ‘in sommige streken een tweede deur van het woonhuis voorkomt, die
zich in den gevel der smalle zijde bevindt’, De heerd dus, die de geveldeur behield.
De vormverandering der groote hoeve hing ten deele samen met de invoering van
steen als bouwmateriaal. Dit vergemakkelijkt in hooge mate het aanbrengen van
nieuwe scheidingen en scheppen van doelmatige combinaties. Tegelijk verminderde
het aandeel van den boer in den bouw van het huis. De vakman, de ‘metselaar’ nam
zijn taak over.
In streken, waar de leembouw het langst in zwang bleef en ook de onverdeelde
heerd zich handhaafde, verliep de veel later ingetreden woningverbetering langs
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een gansch andere lijn. Daar ontwikkelde bij het verdwijnen der wichten door
aanwending van zonnebak en metselsteen, de heerd zich tot een korte, driedeelige
ruimte. Plan KU-332 leert ons den loop van dit proces.
Deze hoeve is lang geleden zonder wijziging van het plan van steenen muren en
hoogere gebinten voorzien. Niets is sedert weggenomen of verplaatst; slechts de stal
ontving voor korten tijd een stoep en de woning werd langzamerhand verdeeld. Van
de scheidingen ontdaan (op het plan door stippellijnen aangegeven), verschijnt de
laatste als een oeroude Brabantsche heerd, gehuld in het eens moderne kleed van
hoogere muren en verhoogden vloer. Deze muren lieten een deur toe naast den put
en een raam bij de schouw.
Technisch en overdrachtelijk op hooger peil gebracht, bleek het nieuwe gebouw
een onverwacht nadeel te bezitten. Wel was de verlichting verbeterd, maar de woning
met haar onoverzolderde buitenstijlruimten was door de wandverhooging veel te
groot geworden. Haar inhoud bedroeg tot de nok bijna 400 M.3. Zulk een lokaal,
slecht verwarmd door het open haardvuur onder een wijde schouw, vormde gedurende
een groot deel van het jaar een onbehaaglijk woonvertrek. Hoewel aanmerkelijk
verkleind door den aan weerszijden tot het dak afgesloten zaadzolder, was toch het
overblijvende volume veel te groot in verband met de omstandigheid, dat de wanden
bijna geheel buitenmuren waren. De zolder voorkwam niet op afdoende wijze den
verkillenden invloed der sterke luchtverplaatsing in de bovenste regionen van het
gebouw. Bij harden wind heerschte in deze woning een temperatuur, slechts weinig
verschillend van die der buitenwereld.
Deze heerd was een tochtig, kil verblijf, hoogst ongeschikt voor dit klimaat. Om
den toestand te verbeteren, werden eerst de bedsteden afgescheiden, toen de moos
door een scheidswand langs de stijlen afgeperkt en ten slotte - kort geleden - de reeds
tweemaal verkleinde heerd nog door een dwarswand in tweeën gedeeld, zoodat een
kamer aan den gevel ontstond. Zie de gestippelde lijnen.
Het hier geschetste gevolg van een onoordeelkundige moderniseering miste zijn
uitwerking niet. De ervaring leerde, dat vergrooting der eene dimensie gecompenseerd
moest worden door verkleining van een andere: de heerd moest verkort worden bij
verhooging van het gebouw. Wat de vloer hierbij aan oppervlakte inboette, werd
vergoed door den zolder boven den kelder, waar de elders reeds bestaande opkamer
een plaats kreeg. Ook op plan KU-110 is ze aanwezig, terwijl de kelder nog de oude
plaats aan den brandmuur inneemt. Deze boerderij is jonger dan die te Chaam, want
de fout van den te grooten heerd is hier niet begaan. De kamer aan den gevel ontstond
dus niet en de geveldeur bleef bestaan, terwijl te Chaam de laatste haar bestaansrecht
verloor door de nieuw gevormde gevelkamer. De bouworde die uit plan KU-332
voortkwam, kon zich bovendien onmogelijk handhaven, wijl deze heerd geen eigen
buitendeur bezit. De geveldeur op deze hoeve wordt inderdaad sedert het aanbrengen
der laatste scheiding nooit meer gebruikt.
Het waren vooral kleinere hoeven, die bij den overgang naar den steenbouw het
woningsysteem volgden, waarbij het front van den heerd aan den gevel bleef. Reeds
de laatste eischte een aanzienlijke hoeveelheid van het kostbare materiaal. Door een
huis te bouwen zonder hoogen voorkant, verkreeg men een beduidende vermindering
van bouwkosten. Voor buitenmuren immers was zonnebak ongeschikt, voor
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fundamenten geheel onbruikbaar en slechts inwendige scheidingen konden zonder
bezwaar daarmee worden opgetrokken.
Als men de bij deze studie behoorende plans onderling vergelijkt, dan blijkt, dat
bij al de hoeven waar de geveldeur stand hield - no.s KU-110, KU-332, KU-306,
KU-297, KU-116 en KU-347 -, de heerd wordt geflankeerd door vertrekken. In de
gevallen waar hij aan den voorkant ligt, is steeds de kamer aan den gevel geplaatst.
Deze gevelkamer had bij groote boerderijen langzamerhand het karakter van
slaapkamer verloren. Wèl behield zij één of twee bedsteden, doch tevens diende zij
als reservevertrek bij ongewone gebeurtenissen als geboorte, overlijden of het
ontvangen van gasten. Ze moest dus ook in den winter bewoonbaar zijn. Met het oog
hierop werd de schouw verplaatst naar den muur, die haar van den heerd scheidde.
Deze scheidsmuur was nu brandmuur geworden. Dit bracht het voordeel mee, dat
ook de kamer een schouw ontving, die uitsluitend voor verwarming diende. Eén blik
op plan KU-225 doet zien, dat deze toestand daar nog bestaat.
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Doch ook deze verbetering had onvoorziene gevolgen. De sopketel, door verplaatsing
van den brandmuur naar het bovendeel van den heerd verder van den stal verwijderd,
moest nu door middel van een grooten eikenhouten draaiboom, als men in losse
huizen in Twente er nog enkele aantreft, met zijn kokenden inhoud naar den voorstal
worden gebracht en daar afgehaakt. Deze draaiboom maakte de aanwezigheid van
een vrij in den heerd staanden stijl noodzakelijk - zie Z op plan KU-22685) -, weshalve
deze lastige post weer verdween en de draaiboom plaats maakte voor den bekenden
ketelwagen. In den loop der 19e eeuw werd ook deze afgeschaft en de brandmuur
naar zijn oude plaats teruggebracht. De kamer behield echter de eens verkregen
schouw, die veelal - niet altijd - aan den gevel werd geplaatst. Men zie daartoe plans
KU-216 en KU-342, die het bestaan van twee schoorsteenen in de origineelen
bewijzen. De sopketel was opnieuw in de nabijheid van den stal gekomen. Een kleine
draaiboom, waarvan de spil naast het vuur stond, werd aangebracht en tegelijk een
tweede deur in den brandmuur en onder de schouw. Deze deur was alleen bestemd
voor passage van den aan den boom hangenden ketel naar den voorstal. Nog later
kwam de keteldeur - ditmaal een ijzeren - direct achter het haardvuur, zoodat de
ketel, nu gedragen door een looprail, met een enkele handbeweging in den stal kon
worden ‘gestooten’. De laatste methode werd ingevoerd in 1880, de korte draaiboom
omstreeks het midden der 19e eeuw. Wijlen de heer G. van Poppel, burgemeester
der gemeente Gilze en Rijen, heeft in het jaar 1859 op zijn boerderij het systeem van
den kleinen draaiboom in zijn omgeving het eerst toegepast. Terzelfder tijd kwam
het elders in gebruik, maar algemeen is het niet geweest. Sedert 1900 werd de ketel
bijkans overal voorzien van een verlengstuk met eigen oven. Hij werd thans op den
voorstal geplaatst en het verlengstuk ging door een gat in den brandmuur naar de
schouw, waar de oven werd gestookt en waarin ook zijn rookleiding uitmondde. In
dezen toestand vinden wij den sopketel op enkele der behandelde hoeven, o.a. op
plus KU-296; ook op afb. 52. De laatste wijziging van het systeem bracht het
verdwijnen der ijzeren deur mee en viel - in het begin der 20e eeuw - samen met de
afschaffing van het open vuur onder den schoorsteen. Het was de periode, waarin
het ijzeren fornuis zijn intrede in het huishouding deed86).
Thans heeft de ketel zijn tijd gehad, wijl de sopvoedering in de meeste streken van
Brabant tot het verleden behoort. In onze dagen worden hier de koeien gevoederd
met haverstroo vermengd met meel, aardappelen en rapen of mangelwortels, benevens
een weinig hooi, dat nog altijd boven de stal wordt bewaard. Intusschen bleef de
ketel met wagen tot het laatste oogenblik op enkele hoeven in gebruik. Ook het open
haardvuur wordt nog aangetroffen, bijv. op plan KU-132 (zie het bijschrift), dus niet
alleen in hutten als de ‘arme huysskens’ op teek 68 en het boerderijtje, waarvan
achterstaande fig. KU-298 het plan geeft.
De inrichting van dit laatste boerenhuis bewijst, dat ook kleine hoeven de
veranderingen volgen door den tijd in de bouwwijze gebracht, maar tevens soms
85) Op plan KU-226 is de oude doorgang van heerd naar voorstal de deur, die zich bevindt vóór
de, na het vervallen van den draaiboom ingebouwde bedstede aangeduid door b; vanwege
deze b ontbreekt hierin het teeken x.
86) Bovenstaande bijzonderheden omtrent de geschiedenis van den sopketel mocht ik vernemen
van den heer G.J. van Poppel, zoon en ambtsopvolger van den in den tekst genoemden
burgemeester.
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oude kenmerken bewaren. Hier was de ‘koeivloer’ oorspronkelijk veel grooter; daar
werd gedorscht. Sedert is hij verkleind, de schouw in de richting van den stal
opgeschoven, de bakoven ingebouwd. Een dorschvloer werd aan den gevel geplaatst
met een haaks er aan verbonden schuurtje. In beginsel is deze ombouw dezelfde als
die, welke leidde tot het ontstaan van het eerste langgevelhuis. De vloer kwam evenwel
niet achter den stal, doch vóór de woning; zelfs stond hij aanvankelijk door een deur
met de laatste in verbinding. De stal toont overigens in elk opzicht de typische
kenmerken in zake veeopstelling en hooibewaring. In den steilen achtergevel bevindt
zich 2.20 M. boven den beganen grond het (moderne schelftvenster als een loodrecht
staand luik, dat op de het plan vergezellende afbeelding niet zichtbaar is.
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Fig. KU-298. Plan van een kleine hoeve te Ulicoten (Ulekoten), gem. Baarle-Nassau. Vlg. afb. 77.

Afb. 77. Boerderij te Ulicoten, gem. Baarle-Nassau. Dezelfde als KU-298.

Het boerderijtype in 't westelijk deel van Noord-Brabant.
Kenmerken van het oude Brabantsche huis.
De huidige boerderij in het Brabantsche poldergebied verschilt in aanzienlijke mate
van het langgevelhuis der zandstreken. Een recente vertegenwoordigster der eerste
toont afb. 49; ze staat te Blauwe Sluis, gemeente Zevenbergen. Het woonhuis is er
volkomen los van elk bedrijfsgebouw. De forsche schuur dient niet alleen voor
graanberging en dorscharbeid, doch heeft ook de grootveestallen opgenomen. Deze
bouworde verdrong langzamerhand de oude polderhoeve. Dat de laatste niet van
het vroegere groote Brabantsche huis verschilde, werd reeds eerder opgemerkt; het
wordt bevestigd door teek. 69, 70, 71, 72, 73, die ons op

Teek. 69: Gedeelte van kaart 1467 A.R.: Kaart van de verdronken landen in Brabant liggende over
de stad Tholen 1615 Corn. Vermuijen.
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Teek. 70: Gedeelte van kaart 1759 A.R.: Kaart van den Polder de Ketel in de buitengronden liggende
voor den dijk van den polder Bloemendaal onder de Klundert, 1590 door Jacob Simonsz. De schuren
op deze kaart bezitten leemen wanden, de forsche hoofdgebouwen gemetselde muren en een geveldeur.
Van de 12 hoeven op de kaart zijn bij een drietal bergen aanwezig. Eén dezer drie bezit geen schuur,
doch alleen een berg, een kleine schuur vergezeld van een berg, en de derde twee groote schuren
benevens twee bergen.

de hoogte stellen van den toestand in deze streek tijdens den aanvang der 17e eeuw.
Van de op genoemde kaartgedeelten afgebeelde huizen is dat op teek. 69 het oudste.
Het hoofdgebouw, bestaande uit woning, voorvloer (met groote deur) en veestal, is
hier niet vergezeld van een schuur, maar van een berg. De hoeven met aan het huis
verbonden of geheel vrijstaande schuren, zijn jonger. De meeste
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Teek. 71, 72, 73: Gedeelten van kaart 1833 A.R.: Kaart van de polders en derzelver buitengorzen
gelegen ander de Lage Zwaluwe, 1627 door Corn. Jan Symonsz. de Jonge. De hoofdgebouwen op
kaart 1833 A.R. zijn in het bezit van gemetselde muren, de schuren van leemen of houten winden. De
kap is steeds gedekt met riet en stro. de bierderijvorm van teek. 72 en 73 is algemeen op de kaart;
slechts één hoeve - in den Nasnauwen polder - heeft geen schuur, doch in stede daarvan een berg.
Van de 18 boerderijen op de kaart zijn er 4 van het langgeveltype (zie teek. 71): bij al de overige zijn
hoofdgebouw en schuur gescheiden als op teek. 72 en 73.

dezer bijgebouwen, gewoonlijk weinig forsch en minder omvangrijk dan het
hoofdgebouw, zijn van het Brabantsche, slechts enkele van het Vlaamsche type,
waarvan er één op teek. 72 voorkomt, gemerkt met letter V. De laatste schuurvorm
heeft een hoofdrol vervuld hij de ontwikkeling der onderhavige jongste boerderij,
die deswege in het vervolg zal worden aangeduid met den naam ‘Vlaamsche Hoeve’.
Een voorbeeld er van geeft het volgende plan no. KU-214, een beeld van haar
voorkomen afb. 78.
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Fig. KU-214. Plan van een hoeve te Fijnaart. Het woonhuis is gebouwd in 1904.

Beteekenis der aanduidingen in plan KU-214:
1: woonkamer; 2: slaapkamer; 3: keuken; 4: bijkeuken; 5: ‘zomerwoning’; 6:
‘den oven’; 7: karnhuis, waarin de karn; 8: karnmolen; 9: kolenhok, thans kippekooi,
-kot, -hok; 10: melkhok met koelbak en pomp; 5-10 te zamen ‘de keat’, met welken
naam ook de zomerwoning op zich zelf wordt aangeduid. 11: varkenskooi, -kot, of
-hok; 12: bergplaats voor rijtuigen; 13: id. voor wagens en landbouwwerktuigen;
12-13 vormen te zamen het ‘wagenhuis’; 14: ‘gebint’, waarin ‘de tas’, de stapel hooi
en graan; 15: ‘uilaart’, bergplaats voor wagens; 16: stierenbox; 17: peehok; 16-17
te zamen een uilaart, hierboven een ‘til’ of ‘tilt’ voor klaverhooi; 18: ‘den inrij’,
tevens dorschvloer met ter weerszijden een ‘pui’ (op de doorsnede aangeduid met
p; links is dit schot 1.50 M. hoog, rechts 2.50 M. en 2.25 M.), terwijl aan elk uiteinde
een ‘meedeur’ (Z) staat, waarin een ‘klinket’ (kleine deur); over den inrij ligt een til
voor graanberging, rustende op taslijsten tusschen de stijlen; 19: paardenstal met
‘bak’, ‘krib’ en ‘pluk’ (ruif); 20: ‘veulenstal’ 21: ‘koestal’, er voor ligt ‘de zul’
(voedergoot plus gang), er achter een vlakke, smalle groep en ‘het straatje’
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Schema 5. Schema van het plan der Vlaamsche hoeve in het westen van Noard-Brabant.

(dit laatste is alzoo de mestgang). 22: ‘hokkelingstal’, over alle stallen ligt een til
voor stroo en kanthooi.
a: schouw; k: koelbak (voor melk); e: til; f. ‘dikke balk’; i: gierkelder; ii: ‘mispit,
diep 0.70 M., waarin de lange mest wordt bewaard en waar vroeger des winters het
vee uit een bak werd gedrenkt: 's zomers ging het daartoe naar een vijver, ‘den
drank’.
Dit boerderijtype bestaat dus uit vijf afzonderlijke gebouwen: 1. woonhuis, 2. keat,
3. schuur, 4. wagenhuis, 5. varkenskot. Schema 5 geeft een schematische voorstelling
van het complex, waarbij de groepeering van plan KU-214 is gevolgd. De
rangschikking der eenheden moge uit den aard der zaak niet onveranderlijk zijn,
wijl deze mede afhankelijk is van locale gegevens; toch gelden daarbij eenige
algemeene regels: de mispit bevindt zich naast de grootveestallen (dus naast de
schuur, de afstand losschee woonhuis en keat is zoo klein mogelijk (vaak zijn beide
gebouwen dan ook verbonden - zie afb. 78, rechts) en het wagenhuis ligt steeds in
de nabijheid van schuur en wagenpad. Evenmin als Benig ander bouwwerk op het
erf mag het echter de vrije beweging van voertuigen belemmeren. Waar een
doelmatige stand der onder deelgin ontbreekt, is dit gewoonlijk het gevolg der
omstandigheid, dat resten van de oude hoeve bij vernieuwing en vergrooting bleven
bestaan. - Uit afb. 78 blijkt, dat door meedeur M binnengekomen wagens den inrij
door de andere weer kunnen verlaten.
Reeds is met enkele woorden gewezen op de belangrijke rol van de Vlaamsche schuur
bij de ontwikkeling der recente polderhoeve. In het randgebied laat de lijn dier
ontwikkeling zich volgen.
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Afb. 78. Hoeve in het westen van Noord-Brabant, gezien van den hooggen polderdijk er naast.
Gebouwd begin 19e eeuw.

Op teek. 59 vinden wij in het jaar 1656 de Vlaamsche schuur verbonden aan het
hoofdgebouw eener kleine hoeve, namelijk het met dx gemerkte huis op genoemd
kaartgedeelte. Een tweede vroege vertegenwoordiger van dezen vorm geeft in
bijzonderheden plan KU-216, terwijl het volgcode stadium wordt gedemonstreerd
door 't ongeveer een eeuw jongere bouwwerk van KU-342.
In tegenstelling met plan KU-216 is bij deze hoeve het zomerhuis met oven als
kcal weer van het hoofdgebouw gescheiden, de geveldeur op de plaats waar te voren
zich de toegang tot het zomerhuis bevond - vgl. plan KU-216 - teruggekeerd, en de
kelder met opkamer opnieuw naast ‘den huis’ gebracht. In dezen kelder bevindt zich
thans een put, die het water levert voor het kneden der boter. De stal der paarden
vormt een afzonderlijke afdeeling aan den buitenkant van den dorschvloer, zoodat
ze van hier uit kunnen worden gevoederd. De in den loop des tijds hooger opgetrokken
muur langs den vloer der Vlaamsche schuur in dit gehied, liet gemakkelijk het
aanbrengen van den paardenstal op zijn nieuwe plaats toe. Deze bouwwijze kwam
de graanberging ten goede en gaf besparing van arbeid in zake de verzorging der
warden. Een vergelijking met plan KU-216 kan dit verduidelijken.
In het jaar 1918 is de kcal door aanbouw van een ‘huis’ en eigen overgang in
moos tot woonhuis uitgegroeid. Wel worden de oude vertrekken in het hoofd-
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Fig. KU-342. Plan van een hoeve te Watermolen, gem. Roosendaal.

gebouw nog gebruikt door de bejaarde ouders van den boer, doch zoodra deze
toestand een einde neemt, zal de stal, die voor eenige jaren onder opschuiving naar
voren en inkrimping van den voorstal een stoep ontving, geheel uit de vakruimte
verdwijnen om naast den paardenstal tegen den dorschvloer te worden geplaatst.
Dan neemt de tasruimte opnieuw met één vak toe - dàt namelijk, waarin zich thans
nog de koestal bevindt. Tegelijk zal de dorschvloer over het terrein van voorzul en
moos (6 r en 3) zich tot een doorloopenden inrij verlengen. De rest van het oude
woonhuis krijgt eenzelfde bestemming als het overeenkomstige deel der schuur van
plan KU-214 (afd. 16, 17) zoodat de zaadzolder in een hooitil wordt omgezet. Dit
nog onverwezenlijkte, maar reeds bij voorbaat vastgestelde

Schema 6. A: Oorpronkelijk gebint der Vlaamsche schuur. B: Verbeterd gebint der Vlaamsche schuur.
C: Schuur der Vlaamsche hoeve.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Teek. 74. Vlaamsche schuur, voorkomende op kaart 1555 A.R.: ‘De Hooge Houve van Ossendrecht’,
1670. Deze schuur heeft houten wanden en is met riet of stroo gedekt. Blijkens de situatie op het door
een singel omgeven erf bezit zij ook aan den achtergevel een mendeur, zoodat de dorschvloer reeds
‘inrij’ is. De zichtbare mendeur toont het bekende klinkèt. (Dit woord is waarschijnlijk verwant aan
het Friesche ‘rinkèt’ = luik in een sluisdeur).

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

601
bouwplan slacht dat van pasgenoemde schuur; ook is merkwaardig, dat deze eveneens
den hoogen - tot den dikken balk opgetrokken (zie afb. 78) - voorgevel en lagen
achtergevel bezit, die na de voorgenomen verbouwing bij plan KU-342 aanwezig
zullen zijn.
De wording der Vlaamsche hoeve is door deze geschiedenis en haar toekomstig
vervolg reeds volkomen verklaard. Het proces laat zich in de volgende bewoordingen
samenvatten: Het oude hoofdgebouw met daaraan verbonden Vlaamsche schuur
heeft tengevolge der toenemende graanoogsten en zich uitbreidende veestapels in
de vruchtbare kleipolders het woonhuis uitgestooten; dit werd aanvankelijk
opgenomen door de keat (het tot zomerwoning geworden afzonderlijk geplaatste
bakhuis), maar naderhand weer van haar gescheiden. Te voren waren de
grootveestallen reeds tegen den buitenkant van den dorschvloer gebouwd. Deze was
door verlenging van den overstekenden gebintbalk tot den meteen verhoogden zijwand
(zie schema 6-B), gevolgd door het aanbrengen van een derden gebintstijl op dit
punt (zie S op schema 6-C) en een nieuwe buitenstijlruimte, binnen de vakken der
schuur gebracht. de stallen waren nu - als vroeger de dorschvloer - buiten de
vakruimte geplaatst. De phasen zijn te volgen en ten deele voorbereid in vrij van het
hoofdgebouw staande Vlaamsche schuren.
De eerste sporen der nieuwe bouwwijze worden merkbaar in de tweede helft der
17e eeuw. Op kaart 1555 A.R., die de ‘Hooge hoeve’ te Ossendrecht weergeeft - in
haar tijd een modelboerderij - levert het asymetrische schuurprofiel het bewijs, dat
de groote oversteek van het gebint der Vlaamsche schuur hier reeds tot den
dorschvloerwand is doorgetrokken en de gebogen lijn van den heusel niet meer
bestaat: zie teek. 74, een reproductie van het betreffende kaartgedeelte. De tien tot
twaalf dieren herbergende paardenstal is blijkens het rechts van de mendeur
uitgebouwde deel als op plan KU-342 tegen den inrij geplaatst, terwijl de koestal in
het hoofdgebouw alleen het in dwarsrijen opgestelde melkvee bevat. Getuige de
Hooge Hoeve is het proces dus vóór het jaar 1700 aangevangen. Reeds tegen het
midden der vorige eeuw had het zich practisch over het gansche poldergebied
voltrokken - uitgezonderd het Land van Heusden en Altena. Dat vreemde invloed
hierbij tevens een rol speelde, valt niet te betwijfelen: vele Brabantsche hoeven
behooren aan Belgische eigenaars en ook in Belgie had zich de Vlaamsche hoeve
ontwikkeld87).
De grondoorzaken dezer evolutie waren de toeneemende behoefte aan vaken
stalruimte (dit laatste voornamelijk in oude polders, waar de bodem mettertijd
uitgeput was geworden), en verder het bekende streven naar arbeidbesparing. Op
de groote akkerbouwbedrijven met een aanzienlijk aantal werkpaarden werden die
doeleinden aanvankelijk bereikt door deze dieren aan den dorschvloer te plaatsen,
vanwaar ze konden worden gevoerderd met producten en afval van den dorscharbeid
- graan en kaf -, terwijl de paardentil gelegenheid bood voor strooberging. De
vroegtijdige verdwijning der potstallen in de polders, die het ontstaan van den misput
veroorzaakte (zie bijv. plan KU-322, uit Limburg), werkte bovendien het overbrengen
der rundveestallen naar een buitenstijlruimte - naast die der paarden - in de hand.
Eén der overgebleven tusschenvormen geeft het bovenstaande plan KU-343; niet
alleen de paardenstal, maar ook een deel van het jongvee is hier door de vrijstaande
87) Deze opmerking sluit niet in, dat de ontwikkeling der Vlaamsche hoeve in Vlaanderen zelve
en ook in Z.-VL. langs dezelfde lijnen verliep.
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Vlaamsche schuur opgenomen, terwijl het hoofdgebouw de zuiver Brabantsche (nl.
moderne) inrichting blijkt te bezitten. De hoeve bestaat uit 26½ gemet bouwland, 25
gemet weiland en 4 gemet wanveld (bosch en heggen). Dat een bouwwijze als we
hier ontmoeten geen navolging kan vinden, is zonder meer duidelijk door de
overbodigen arbeid vergende verspreide plaats der verschillende stallen. - Voor de
aanduidingen zie men den eerderen sleutel.
Gallée's kaart der woningtypen wijst in het poldergebied langs Hollandsch diep
en Volkerak het Friesche woningtype aan; zijn tekst preciseert op blz. 19 de bedoelde
streek als ‘de oude gouw Stria, d.i. het land bewesten eener lijn, die ongeveer van
Steenbergen over Zevenbergen naar den Biesbosch loopt’. Van een vroeger standpunt
gezien is zijn hypothese oppervlakkig noch onverklaarbaar,
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Fig. KU-343. Plan van een hoeve te Roosendaal.

wijl er groote planovereenkomst bestaat tusschen de schuur der Vlaamsche hoeve
en de Friesche: bij beide liggen stallen, inrij en vakken onder het breede
gemeenschappelijke dak.
Onder het overvloedige feitenmateriaal, dat de jongste eeuwen hebben geleverd voor
de kennis der geschiedenis van het Brabantsche huis, zijn een drietal objecten de
belangrijkste: plans KU-332, KU-297, KU-345. In deze gebouwen zijn hoofdmomenten
der historie vastgelegd. Was de oude boerderij te Moergestel niet vóór haar
verdwijnen ontdekt, dan ware minder gemakkelijk de ontwikkelingsgang te volgen
geweest. Thans ontbreekt geen schakel tot behoorlijke vaststelling hiervan, althans
zoover het den nieuwen tijd betreft.

Afb. 79. Boerderij met achtergevel op een der werken van Breugel de Oude.

De hoeve met achtergevel-staldeur is slechts in een beperkt terrein der provincie
nog te vinden. Dat ze een aanzienlijk verspreidingsgebied heeft gekend, en behalve
in Brabant en Limburg ook in België voorkwam, bewijzen de landschapsteekeningen
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van Pieter Bruegel den Oude88). Misschien ook een werk van dezen meester, dat zich
in Weenen bevindt; afb. 79 geeft het belangrijkste deel er van89). Het

88) Zie: Les Estampes de Peter Bruegel l'ancien, par René van Bastelaer, uitgeve G. van Oest
en Co. Brussel 1908. Onder de Brabantsche en Kempensche boerderijen - een serie
teekeningen, no.'s 34-63, uitgegeven in 1561, komt een huis voor met groote achtergeveldeur;
verder Vlaamsche en Brabantsche schuren. Na kennismaking van deze studie door de Mij.
der Ned. Letterkunde, vestigde prof. Muller zijn aandacht op het bovengenoemde werk, dat
ik ook van hem ter inzage mocht ontvangen.
89) De hierbij gegeven beperking ‘misschien’ is gerechtvaardigd, wijl afb. 79 ook zeer goed een
boerenhuis in Noord-Brabant kan voorstellen; Bruegel is in een dorp bij Breda geboren en
heeft zijn jeugd in genoemde provincie doorgebracht. Het wordt nog waarschijnlijker bij
overweging, dat het onderwerp der schilderij - Der Vogeldieb - ongetwijfeld door een
jeugdherinnering is geïnspireerd. - Men zie voor deze afbeelding het werk van Max Dvorak,
dat de gekleurde reproducties der voornaamste te Weenen aanwezige schilderijen van Bruegel
den Oude bevat, en waaraan ook de afbeelding is ontleend. Omtrent de boerderij zelve zij
opgemerkt, dat de op den voorgrond zich bevindende poel dient voor het drenken der paarden
en koeien. Het op de copie alleen voorkomende hoofdgebouw bezit een schuur met plan en
stand als die op plattegronden KU-110 en KU-345. Links van den toegang tot den voorvloer,
waarboven het bekende venster zich afteekent, is in den voet van den leemen wand het
moozegat te onderkennen en onder den hoogen boom een mutserd. De schuur is ten deele
zichtbaar op het orgineel; een tweetal paarden stapt er den dorschvloer op, zoodat hun stal
zich reeds in deze schuur bevindt.
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kleine huis daarentegen heeft hoogstwaarschijnlijk nimmer de deur in den achtergevel
gekend en is reeds vóór die zich had ontwikkeld, tot zijn nieuwen vorm overgegaan.
Als kenmerk van het voormalige Brabantsche huis treedt ten slotte het meest op
den voorgrond de dwarse opstelling van het rundvee aan een onoverzolderde, door
een deur in de lange zijde van het gebouw toegankelijke dorsch-voederplaats, in
wier nabijheid zich tevens het haardvuur bevond.

Invloed van de stenciltekst op het latere onderzoek
Door het al eerder ter sprake gekomen privékarakter van de stenciluitgave zouden
ook Uilkema's theorieën over de Brabantse boerderij-ontwikkeling lange tijd slechts
in zeer beperkte kring bekend zijn. Ook in deze provincie verschenen daardoor nog
in de jaren '40, '50 en zelfs nog later artikelen waarin de Brabantse boerderij duidelijk
herkenbaar vanuit de statische Gallée-visie werd beschreven, zij het dan, dat men de
daaraan verbonden volksstammentheorie langzamerhand met wat meer voorbehoud
was gaan zien. Zo meende Van Hasselt in 194190) in het voltooide langgeveltype een
sedert vier eeuwen onveranderd bouwprincipe te kunnen herkennen, waarbij men
geen reden had in de loop der tijd grote wijzigingen te veronderstellen. In zijn visie
bezat ook het prototype, ‘..waaruit met kleine wijzigingen alle andere zijn ontstaan..’,
al vanouds een combinatie van woning, stal, deel en tasruimte, en bestond het
woongedeelte oorspronkelijk uit vier vertrekken. De Vlaamse auteur Trefois betreurde
het in een publikatie uit 1942 dat er in de zuidelijke Nederlanden (inclusief
Noord-Brabant) nog maar zo weinig onderzoek was verricht en dat daarbij door alle
voorgaande onderzoekers een vrijwel uitsluitend volkskundige benadering was
gehanteerd. Zelf kwam hij op grond van archeologische gegevens tot de conclusie
dat ‘..de plattelandsche bedrijfsgebouwen zonder onderscheid terug te voeren zijn
tot de Vóórhistorische komwoning, waaruit in den loop van vele eeuwen de
Westgermaansche boerderij zich volgens een stelselmatig doorgevoerd agrarisch
plan tot de ons bekende plattelandsche bouwvormen ontwikkeld heeft..’91). Dat de
verschillende typen alle dezelfde uitgangsvorm zouden hebben gekend, leidde hij
onder meer af uit het feit dat bij de beschrijving van boerderijen door het hele land
heen vanouds een indeling in vakken was gehanteerd. In een eerdere publikatie van
dezelfde auteur uit 1933, dus nog tijdens Uilkema's onderzoek, werd gesteld, dat alle
Frankische boerderijtypen zich zouden hebben ontwikkeld uit het eenvoudige langhuis
of langgeveltype, ‘..een gebouw, waarvan de bestanddeelen, woning, stal en schuur,
naast elkaar aanliggend gebouwd zijn..’92). En tenslotte werd nog in 1960 door
Bannenberg93) het ‘Kempische langgeveltype’ beschreven als een bescheiden
eenheidswoning, waarin vanouds woning, stal en schuur waren gecombineerd. Uit
de bijbehorende literatuuropgave blijkt dat hiervoor alleen het werk van Gallée en
90)
91)
92)
93)

Van HASSELT, De oude boerderijen van Roosendaal en omgeving (1941), p. 40.
TREFOIS, Van komwoning tot Vlaamsche boerderij (1942), p. 62.
TREFOIS, De plattegrondsvormen van zg. ‘Frankische’ boerderijtypen (1933), p. 16.
BANNENBERG, Een onderzoek betreffende de boerderijbouw in Noord-Brabant (1960),
p. 35.
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een populaire uitgave van de Heidemij uit 1942 waren geraadpleegd. Uilkema's
stenciluitgave werd door geen van deze schrijvers genoemd; aangenomen mag worden
dat men niet van het bestaan van dit werk op de hoogte was.
Eén van de weinigen die wèl al in een vroeg stadium op de hoogte waren van deze
uitgave was Van der Molen, die het werk in het begin van de jaren veertig noemde
in een landelijke overzichtspublikatie94). Bij de bespreking van de Brabantse
boerderij-ontwikkeling werd hierin zonder veel commentaar een beknopte
samenvatting gegeven van de door Uilkema bereikte resultaten. Van een kritische
benadering of van verdere uitdieping van deze visie was in Van

94) Van der MOLEN, Het boerenhuis in Nederland (1943), p. 82 en 109-111. Dezelfde tekst
verscheen in ander verband eerder in 1941.
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der Molens publikatie echter geen sprake, omdat de zuidelijke provincies voor deze
Friese onderzoeker geen eigen studiegebied vormden. Ook diens latere werk zou
zich vrijwel geheel beperken tot het noorden van het land, waardoor de Brabantse
boerderij-ontwikkeling - en dus ook Uilkema's visie hierop - bij hem verder niet ter
sprake kwam.

Boerderij ‘Gever’ te Haaren, met overstek en dubbele staldeuren in het midden van de achtergevel

Van de onderzoekers die zich diepgaander zouden bezighouden met de Brabantse
en Limburgse boerderijen bleek opnieuw Hekker vrijwel de enige die zich al in een
vroeg stadium werkelijk serieus zou verdiepen in Uilkema's werk. Deze auteur was,
zoals ook in het vorige hoofdstuk al ter sprake kwam, door Van der Molen in 1942
geattendeerd op het bestaan van deze opmerkelijke privé-uitgave. Twee jaar later
verscheen van zijn hand een artikel over de Brabantse en Noordlimburgse boerderij,
waarin als uitgangspunt van de ontwikkeling in deze streken een huisvorm werd
beschreven, die tot in de details overeen kwam met het in het stencil beschreven
prototype van het oude Brabantse huis. Zelfs Uilkema's ingewikkelde en nogal
vergezochte oplossing voor het probleem van de rookafvoer is in vrijwel identieke
vorm terug te vinden in dit artikel, waarin zijn onderzoek overigens met instemming
en veelvuldig werd genoemd95).
Hoewel Hekker dus (in ieder geval aanvankelijk) Uilkema's ideeën over de
kenmerken van de uitgangsvorm van het Brabantse huistype blijkbaar volledig
onderschreef, liepen de meningen al direct vanaf het begin opvallend uiteen waar
het ging om de plaatsing van dit type in een bredere context. Hekker stelde, evenals
sommige auteurs voor hem96), dat deze huisvorm een variant was op het halletype
(ofwel de ‘Saksische’ boerderij). De oorspronkelijk open middendeel van dit type
zou in dit gebied onder invloed van de grote mestbehoefte van de arme zandgronden
zijn ingericht tot potstal en de bijbehorende dwarsdeel dankte zijn ontstaan volgens
deze visie aan de invloed van de ‘Frankische bedrijfstraditie’. Enkele jaren later zou
Hekker in zijn landelijke over95) HEKKER, Het verdwijnen van de Saksische bouwkunst in Brabant en Limburg (1944), p.
127. In zijn latere standaardwerk, De ontwikkeling (1957), zou Hekker de door hem
beschreven ontwikkeling terecht ontdoen van dergelijke zwakke punten.
96) Dat in Brabant vormen van het halletype ofwel de Saksische boerderij te vinden zouden zijn
werd eerder al vastgesteld door onder meer GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland
(1907-1908), p. 57; TREFOIS, De bouw der boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden
(1941), p. 18.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

605
zichtspublikatie uit 195797) een veel soberder maar in de grond identiek beeld schetsen
van dit uitgangstype. De beschreven ontwikkeling kreeg daarbij, los van iedere
volkskundige associatie, de naam ‘dwarshuisontwikkeling’, waarmee werd bedoeld
het naast of achter elkaar aanbouwen van oorspronkelijk in losse gebouwen
ondergebrachte functies. Ook dáár werd echter het uitgangspunt van de
langgevelontwikkeling, de oudste vorm van de Brabantse boerderij, gerekend tot de
‘staldeeltypen’ van de hallehuisgroep, een variant die zich in later tijd uit de open
langsdeel zou hebben ontwikkeld.
Uilkema, daarentegen, had in zijn beschrijving van het vroeg-middeleeuwse
prototype van de Brabantse boerderij steeds sterk de nadruk gelegd op de volgens
hem van oudsher aanwezige dwarsvloer tussen woning en stal, en op de daarbij
behorende plaats van de potstal in de middenbeuk98). En waar hij elders de benaming
‘Saksisch type’ zonder veel voorbehoud (maar ook vrijwel zonder associaties met
de volksstammentheorie) gebruikte, daar leek hij hier een dergelijke kwalificatie
nadrukkelijk te vermijden. Door het onvoltooid blijven van zijn onderzoek en het
ontbreken van het overkoepelende tekstgedeelte waarin hij van plan was geweest de
grote landelijke verbanden tussen de verschillende boerderijtypen aan te geven,
bestaat momenteel geen zekerheid over de huisgroep waarin Uilkema het Brabantse
type uiteindelijk had willen onderbrengen. Het lijkt er echter veel op (zoals ook in
het hoofdstuk over Noord-Limburg al ter sprake kwam) dat hij hier (in lijn met andere
onderzoekers die dit type als ‘Frankisch’ betitelden99)) dacht aan een afzonderlijke
huisgroep, los van de ‘Saksische’ hallehuistraditie. Op de consequenties die een
dergelijke keuze moet hebben gehad voor de grote lijnen van de door hem op te
stellen landelijke typologie van huisvormen wordt in hoofdstuk 8 nader ingegaan.

Boerderij te Rukven bij Heeswijk

97) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 252-254, 265-267, 291-293.
98) Zie hiervoor ook de eerder geciteerde brief van Uilkema over zijn contacten met het
Openluchtmuseum, waarbij hij op sarcastische wijze benadrukte dat het betreffende
boerderijtype geen open middendeel bezat, maar dat deze ruimte altijd als koestal in gebruik
was.
99) Zie hoofdstuk 7.10, noot 129.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN NOORD-BRABANT
KU-110 Gemert
KU-116 Gemert
KU-132 Best
KU-214 Fijnaart
KU-216 Nispen
KU-217 Halsteren
KU-225 Gilze
KU-226 Gilze
KU-227 Nerhoven
KU-228 Dussen
KU-296 Lierop
KU-297 Lierop
KU-298 Ulecoten
KU-306 Gilze
KU-307 Raakeind
KU-332 Leg
KU-342 Roosendaal
KU-343 Roosendaal
KU-344 Gilze
KU-345 Moergestel
KU-346 Haaren
KU-347 Oisterwijk
KU-348 Berkel
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7.12 Zeeland

Zeeuwse dwarsdeelschuur met vrijstaand woonhuis te St. Annaland

In Zeeland vormen vooral de grote boerderijen met hun lange schuren met geteerde
houten wanden en witomlijste doorgangen een opvallend element in het landschap.
Verreweg het meest voorkomend is het dwarsdeeltype, met de deeldeuren in de lange
gevel. Achter ieder paar inrijdeuren, waarin zich vaak ook een klein personendeurtje
bevindt, het zogenaamde ‘klinket’, vindt men hier een brede open werkvloer in
dwarsrichting van het gebouw. De gebintvakken tussen de dwarsdelen in dienen voor
berging van de oogst; deze tasvakken worden gevuld vanaf de dichtstbijzijnde
dwarsdeel. De koestal bevindt zich in de zijbeuk langs de andere zijgevel, herkenbaar
aan de talrijke staldeuren. Aan deze zijde van het gebouw vindt men op het erf meestal
een grote mestvaalt over de volle lengte van het bedrijfsgedeelte, slechts van de
stalgevel gescheiden door een smal straatje. De constructie bestaat over het algemeen
uit dekbalkgebinten, terwijl vooral in Zeeuws-Vlaanderen ook nog wel het
ankerbalkgebint wordt aangetroffen; de nieuwste boerderijen hebben balken van
muur tot muur. Bij de recentere grote boerderijen vindt men in plaats van het
dwarsdeeltype ook wel een indeling met zijlangsdeel. De meeste oudere Zeeuwse
schuren zijn driebeukig van opzet, maar daarnaast komt vooral op Walcheren een
tweebeukige vorm voor. Het woonhuis vindt men zowel vrijstaand als aangebouwd
aan de schuur; bij de nieuwere boerderijen zijn beide afdelingen meestal gescheiden.
Vroeger trof men hier ook nog algemeen een vrijstaand zomerhuis annex bakhuis
aan, de zogenaamde ‘keet’, die thans echter vrijwel overal is verdwenen. Door
oorlogsschade (vooral ten gevolge van inundaties) uit de periode 1940-1945 en
vervolgens door de watersnoodramp van 1953 is in Zeeland halverwege deze eeuw
veel ouds verloren gegaan. De daaropvolgende periode van schaalvergroting en
mechanisering van de landbouw heeft ook van de resterende bedrijfsgebouwen in
dit overwegende akkerbouwgebied een zware tol geëist. In Uilkema's tijd was echter
nog alles bij het oude en kon men in deze provincie veel merkwaardige oude
boerderijen aantreffen, die bovendien nog overwegend op de traditionele wijze
functioneerden. De hier door hem in de jaren twintig bijeengebrachte documentatie
heeft mede door de voor de historische boerderijen catastrofale gebeurtenissen uit
de daaropvolgende periode een zeer hoge uniciteitswaarde gekregen.
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Personendeurtje (klinket) in inrijdeuren van schuur bij boerderij ‘De Dankbare’ te Oostkapelle op
Walcheren (Foto SHBO, Arnhem)

Het verloop van het onderzoek
Van alle provincies was Zeeland het laatst aan de beurt om te worden bezocht.
Uilkema kwam hier pas in de voorzomer van 1922, toen het onderzoek elders al
geruime tijd aan de gang was. In een werkverslag aan de Leidse Boerenhuiscommissie
gaf hij de volgende impressie van zijn bevindingen na de eerste verkenningstochten:
‘..Op de Zeeuwsche eilanden bevond ik het boerenhuis identiek met dat van de
Wadden-eilanden en met dat van de huidige provincie Friesland, ondanks het uiterlijke
verschil. Wat in Zeeland vooral opvalt, is de snelheid waarmee zich het proces der
scheiding tusschen woning en bedrijfsgebouw voltrekt. Op Noord-Beveland, met zijn
vruchtbare bodem, bestaat deze scheiding reeds lang en zijn de oude vormen
verdwenen. Ook in Westelijk Noord-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen vond ik
woonhuis en schuur gescheiden. Of dit steeds zoo is geweest, is nog een open
vraag..’1).
Ook door historici en taalkundigen is bij herhaling, zowel vóór het begin van
Uilkema's onderzoek2) als in onze tijd3) gewezen op een aantal treffende (vooral

1) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1921-1922.
2) Een vertolking van deze ideeën vindt men onder andere in het werk van J. Ab UTRECHT
DRESSELHUIS, De provincie Zeeland (1836); WINKLER, Land, volk en taal in
West-Vlaanderen (1888). In dit laatste werk wordt tevens een opsomming gegeven van de
voornaamste bronnen en oudere literatuur over dit onderwerp.
3) SJöLIN, Einführung in das Friesische (1969), p. 1-4; VAN LOEY, Schönfelds Historische
grammatica (1970), p. XXX-XXXI. Hierbij dient te worden aangetekend dat bij het gebruik
van de historische benaming ‘Fries’ door moderne onderzoekers meestal geen rechtstreeks
verband wordt verondersteld met de bewoners van het huidige Friesland.
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taalkundige) overeenkomsten tussen het ‘Friese’ noordelijke kustgebied
(Noord-Holland en Friesland) en Zeeland. De verklaring van deze verschijnselen
wordt wel gezocht in het feit, dat een zich Fries noemende volksstam tussen de 6e
en de 9e eeuw na Chr. grote (bestuurlijke) invloed zou hebben uitgeoefend over een
groot deel van het huidige Holland en Vlaanderen4). Deze Friese overheersing zou
onder meer in Zeeland en West-Vlaanderen mogelijk blijvende sporen hebben
nagelaten. In het vroege onderzoek meende men deze invloed behalve in dialect,
eigennamen en toponymen ook nog te kunnen aanwijzen in zaken als bevolking en
klederdracht, maar wonderlijk genoeg strekten deze theorieën zich over het algemeen
niet uit tot de landelijke bouwkunst. De boerderijen werden door de meeste
onderzoekers gerekend tot het ‘Frankische’ of ook wel het ‘Keltische’ type, waaronder
zowel de verspreide bouworde als het langgevelprincipe werden begrepen. Zo
beschreef Winkler5) in 1888 de bouw van de boerenwoningen in het (eveneens als
Fries gebied beschouwde) aangrenzende West-Vlaanderen als Frankisch, in verband
met de plaats van de toegangsdeuren in de lange gevel. De auteur haalde deze
afwijkende bouwtrant bovendien aan als bewijs dat de oudere bevolking door de
Friese overheersing blijkbaar niet geheel was verdreven. Schrijnen6), die zich in grote
lijnen op Gallée baseerde, besprak in 1915 het Zeeuwse type als onderdeel van het
Frankisch-Keltische huis of langgeveltype, terwijl de oorsprong van deze vorm naar
zijn mening bij de oorspronkelijke Keltische bevolkingsgroep moest worden gezocht.
De bouwkundige Smits7) rekende de Zeeuwse boerderijen tot het langgeveltype,
evenals zijn collega Van der Kloot Meijburg. Alleen de Vlaamse volkskundige
Claerhout8) opperde de mogelijkheid dat de Friese invloed wellicht ook nog kon
worden teruggevonden in de huizenbouw. Of hiervan in de huidige boerderijen nog
daadwerkelijk iets was overgebleven, werd echter ook door hem betwijfeld; wel wees
hij in dit verband op een bijgebouw met een naar zijn zeggen duidelijk Friese
herkomst: de Vlaamse bergschuur, een aan de stelpvorm herinnerend bouwwerk.
Daarnaast werd ook door Schrijnen naast de door hem aangehouden grote
Frankisch-Keltische lijn terloops nog melding gemaakt van ‘enkele oude vormen
van de Friese bouwtrant in Zeeland’; welke hij hiermee op het oog had blijft echter
onduidelijk.
Ook Gallée speelde in eerste instantie blijkbaar met de gedachte de in Zeeland
aanwezige Friese invloed (van het bestaan waarvan hij overigens volledig overtuigd
was) ook op de gebouwen te projecteren. Aanvankelijk9) bracht hij de Zeeuwse
boerderij onder bij de Friese vormen, op basis van het grondtasprincipe in de
middenbeuk van de grote driebeukige schuren. Korte tijd later kwam hij blijkbaar
op deze gedachte terug en stelde toen10) dat de Friese invloed in Zeeland beperkt was
gebleven tot taal en bevolking, en dat de gebouwen hier tot het Frankische type
4) J. van Maerlant (1235-1299) omschreef in zijn Spieghel Historiael het ooit door de Friezen
beheerste gebied als volgt: ‘..'t Folc upter zee woent al tussen der Wesere ende Sincval. Dat
wi Vrieselant heten bi namen..’. De Lex Frisiorum gold van de Weser tot de Sincval (= het
Zwin).
5) WINKLER, Land, volk en taal in West-Vlaanderen (1888), p. 110 e.v.
6) SCHRIJNEN, Nederlandsche volkskunde (1915), p. 41.
7) SMITS, Boerderijbouw (1917), p. 182.
8) CLAERHOUT, Hoeventrant (1913), p. 313.
9) GALLÉE, Het boerenhuis (1902).
10) GALLÉE, Over het boerenhuis (1907), p. 11.
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moesten worden gerekend. Het zou daarbij gaan om een aan Brabant verwante vorm,
waarvan het grondplan tevens nauw aansloot bij de huisvormen in België, Frankrijk
en bij die aan de andere zijde van Het Kanaal. In zijn posthuum uitgegeven
standaardwerk11) werd tenslotte een geheel eigen Zeeuws type onderscheiden, al werd
nog wel gesteld dat ook het langgeveltype sporadisch in Zeeland langs de kust kon
worden aangetroffen. Bouwkundig gezien, werd Zeeland dus blijkbaar vooral
beschouwd als een menggebied, waar de Friese invloed - zo men deze al in
overweging nam - maar weinig zuivere sporen zou hebben nagelaten. Dat Uilkema
de Zeeuwse

11) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 70-71.
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boerderijen direct en met grote stelligheid koppelde aan het Friese huistype moet in
dit kader dus vooral worden gezien als een eigen invulling van de bestaande
volkskundige denkbeelden over dit gebied, waarbij hij de lijn alleen verder doortrok
en veel meer op de gebouwen projecteerde dan door anderen was gedaan.
Met zijn opmerkingen over de door hem waargenomen toenemende scheiding tussen
bedrijfsgebouwen en woning gaf hij overigens ook voor deze provincie weer blijk
van zijn scherpe observeringsvermogen. De meeste onderzoekers uit het begin van
deze eeuw hadden zich ertoe beperkt simpelweg vast te stellen dat huis en schuur
hier overwegend als vrijstaande gebouwen voorkwamen12). Een enkeling meende
zelfs juist in het niet verbonden zijn een restant van een zeer oud bouwprincipe terug
te vinden13). Alleen Van der Kloot Meijburg gaf aan deze kwestie enig historisch
perspectief toen hij opmerkte dat bij de oudere gebouwen woning en schuur meest
in elkaars verlengde lagen, maar bij nieuwe boerderijen gescheiden waren14). Of
Uilkema toen al van de bestaande literatuur - uitgezonderd het zich over deze kwestie
niet uitsprekende werk van Gallée15) - op de hoogte was, is echter niet bekend.
Tijdens zijn oriënterende bezoeken noteerde hij kort wat hij op dit vlak zoal aantrof
in de verschillende gebieden:
‘..Op N.-Beveland staan huis en schuur los van elkaar, zoowel oude als nieuwe
huizen. Bij kleine huizen zijn ze soms aan elkaar verbonden. Men zegt: de gescheiden
bouw werd voorgeschreven door de brandassurantie-mij. Een afzonderlijke bakoven
is steeds aanwezig..’; ‘..In Zeeuwsch-Vlaanderen staat het huis steeds los van de
schuur, uitgezonderd bij kleine huizen. Maar deze laatste zijn “spulletjes van één
paard”..’; ‘..Op Zuid-Beveland staat in de nieuwe polders het huis los van de schuur.
Bij het oude type zijn beide verbonden..’; ‘..Op Walcheren is het huis meest aan de
schuur verbonden. Bij het nieuwe type staat de woning afzonderlijk. Toestand dus
vrij gelijk aan dien op Z.-Beveland..’; ‘..Op Tholen woonhuis en schuur gescheiden;
bij enkele oude huizen beide verbonden..’; ‘..Op Schouwen en Duiveland zijn huis
en schuur gewoonlijk verbonden. De gescheiden bouw komt wel voor, doch is nieuw.
De wagenschuur staat steeds afzonderlijk..’16), etc.
Later zouden deze eerste observaties aanmerkelijk worden verfijnd en bijgesteld,
naarmate Uilkema in het betreffende gebied meer had gezien. Desalniettemin leken
ook deze vroege, nog min of meer globale indrukken in grote lijnen al alle in dezelfde
richting te wijzen: huis en schuur waren bij de oudste of eenvoudigste boerderijen
12) Deze constatering vindt men onder meer terug in het werk van PETERS, Overzicht der
boerenplaatsenbouw in Nederland (1875), p. 41-42; en bij SCHRIJNEN, Nederlandsche
volkskunde (1915), p. 41.
13) GALLÉE, Het boerenhuis (1902), p. 2, stelde hieromtrent: ‘..in Zeeland staat hier en daar
het woonhuis nog van de schuur gescheiden..’. In zijn latere publikaties zou deze zinsnede
echter niet meer voorkomen. CLAERHOUT, Hoeventrant (1913), p. 311, sprak meer in het
algemeen van een ‘..de oortijdsche of voorhistorische bouwschikking..’, waarbij woning,
schuur en stallen alle verspreid stonden, en waaruit later de Frankische bouworde zou zijn
voortgekomen.
14) Van der KLOOT MEIJBURG, Onze oude boerenhuizen (1920), p. 21.
15) GALLÉE, Het boerenhuis in Nederland (1907-1908), p. 70, was (althans in zijn laatste, zo
veelvuldig door Uilkema geraadpleegde, publikatie) één van diegenen die zich uiteindelijk
beperkten tot de feitelijke constatering dat woonhuis en schuur in Zeeland meest gescheiden
waren.
16) UILKEMA, Notitieboek Zeeland.
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vaak nog verbonden en bij de modernere, grote bedrijven meestal vrijstaand. Uilkema
moet hier dan ook al snel de conclusies hebben getrokken die hij in zijn werkverslag
van 1921-1922 vermeldde. Aan de juistheid van deze ideeën werd door hem ook
later blijkbaar nooit meer getwijfeld, wat kan worden afgeleid uit het feit dat dit punt
in de verdere correspondentie nergens aanleiding gaf tot een discussie van voors en
tegens, zoals bij andere onderwerpen geregeld het geval was. Ook uit de weinige
voltooide bladzijden van zijn uiteindelijke tekst over dit gebied blijkt dat Uilkema
aan zijn eerste zienswijze hier ook meer dan tien jaar later nog onverkort vasthield.
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Door latere onderzoekers zou zijn mening op dit punt geheel worden gedeeld17).

Foto en opmetingstekening van boerderijcomplex KU-126 te IJzendijke (schaal 1:800)

De zomer van 1922 werd verder gebruikt voor een aantal verkenningstochten door
de hele provincie heen, waarbij speciaal werd gelet op eventuele Friese elementen
in constructie of stalindeling van de boerderijen. Op 16 juli schreef Uilkema aan Van
Blom een kaartje vanaf het veer over de Oosterschelde om hem van de vorderingen
- en de problemen - op de hoogte te houden: ‘..Ben op de terugreis. De natuur
begunstigt mijn pogingen niet, slecht weer, geen materiaal gekregen. Schouwen heeft
vanouds Friesche gebinten; vertoont veel overeenkomst met Terschelling wat de stal
betreft. Ook de zuiver-Friesche veeopstelling - dus niet de omgekeerde - wordt er
hier en daar aangetroffen. Ik ben voor mezelf uiterst tevreden over deze ontdekking,
omdat mijn verwachting in dezen werkelijkheid is gebleken (van de Weser tot het
Zwin!!)..’18). Een paar dagen later lukte het hem echter toch om hier ondanks de
moeizame werkomstandigheden nog twee opmetingen te maken, respectievelijk in
Zeeuws-Vlaanderen, waar een vierbeukige zijlangsdeelschuur met vrijstaand woonhuis
werd gedocumenteerd (KU-126), en op Schouwen (KU-127).
17) Dat bij de Zeeuwse boerderijen het woonhuis aanvankelijk één geheel vormde met het
bedrijfsgedeelte, werd ook zonder dat Uilkema's onderzoekresultaten bekend waren geworden
langzamerhand door alle latere onderzoekers ingezien. Zo wordt deze mening weergegeven
in: Van der MOLEN, Het boerenhuis in Nederland (1943), p. 113-114; 't HOOFT,
Nederlandsche boerderijen (1941), p. 61; HEKKER, De Zeeuwse hofstede (1951), p. 11 en
HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 299. Op dit laatste werk zijn ook nagenoeg alle latere,
regionale publikaties op hun beurt weer gebaseerd.
18) Uilkema aan Van Blom, d.d. 16-7-1922.
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Doorsnedeschets van tweebeukige boerderij te Zierikzee (KU-127)

Die laatste boerderij vertoonde inderdaad de hierboven door Uilkema als ‘Fries’
beschreven dekbalkgebinten, in een tweebeukige dwarsdeelschuur met daaraan
verbonden woonhuis. De in hetzelfde schrijven ook gesignaleerde ‘zuiver Friese’
vee-opstelling kwam echter in geen van beide boerderijen voor, vermoedelijk had
hij het voorkomen van dit type alleen van horen zeggen. Wel werd bij latere
documentaties uit datzelfde jaar verscheidene malen een stalindeling opgemeten die
sterk aan die van Terschelling, Wieringen en 't Bildt deed denken en daarmee dus
kenmerken bezat die een opvallende overeenkomst vertoonden met het Friese
staltype19). Een in deze periode gemaakte serie van

Voorbeeld van ‘omgekeerd Friese’ grupstal met stalschotten, in boerderij te Oostkapelle (Notitieboek
Zeeland)

19) Zie voor een beschrijving van deze stalindeling, die alleen in zijn situering binnen de boerderij
als geheel afweek van de gewone Friese stal, ook de hoofdstukken 7.1, 7.2 en 7.3. Ook
Hekker zou in zijn eerdergenoemde publikaties melding maken van deze stalindeling. Daarbij
benadrukte hij in zijn artikel uit 1951 (p. 31 en 37) dat het hier zijns inziens geen Friese stal
betrof, maar een geheel eigen ‘oud-Zeeuwse’ vorm. In 1957 (p. 294-295) werden echter
zowel de oude Zeeuwse als de Friese stal gekarakteriseerd als onderdeel van het prehistorische
halletype, waaruit beide vormen in essentie zouden zijn voortgekomen.
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zeven opmetingen op Zuid-Beveland en Walcheren bevatte namelijk in vier gevallen20)
een grupstal met open boxen, waarin de dieren twee aan twee tussen houten schotten
stonden, met de kop naar een (binnen)wand. Anders dan in de noordelijke streken,
bevonden zich in deze wand echter voederopeningen, waardoor het hooi vanaf een
speciale voergang in de voerbak of krib werd geworpen.

Plattegrond KU-148, van boerderij met tweebeukige schuur te Koudekerke (schaal 1:400)

De enige Walcherse opmeting (KU-148) betrof opnieuw een tweebeukige schuur
met dekbalkgebinten; de zes Zuid-Bevelandse boerderijen21) laten wat vorm en
constructie betreft een aantal verschillende ontwikkelingsfasen van de grote
driebeukige dwarsdeelschuur zien. Al deze schuren bestonden in hoofdzaak uit hout,
maar in enkele gevallen was de zijmuur aan stalzijde al van baksteen opgetrokken.
Twee exemplaren hadden nog lage zijmuren - de grote mendeuren bevonden zich
daar onder een opgolvend gedeelte van het (rieten) dak22); bij de overige was de wand
aan deze zijde tot deeldeurhoogte opgetrokken, zodat de dakvoet niet hoefde te
worden onderbroken. De constructie varieerde van dekbalkgebinten, met of zonder
overstek, tot in de muren opgelegde balken met een ondersteuning van standvinken.
De in Zeeland incidenteel ook nog aanwezige ankerbalkgebinten kwamen in deze
serie opmetingen alleen voor als onderste gebintbalk, terwijl zich daarboven steeds
een dekbalk bevond. Van het bestaan van complete ankerbalkgebinten in deze streken
was Uilkema echter al wel op de hoogte; zijn allereerste opmeting hier, van een
boerderij uit Zeeuws-Vlaanderen (KU-126), vertoonde een dergelijke constructie.

Dwarsdeelschuur te Noord-Kraaiert (KU-149) met lage zijgevel en het dak opgolvend boven de
deeldeuren

Bij één van de bij deze gelegenheid onderzochte boerderijen (KU-149) trof

Dwarsdeelschuur te Nieuwdorp (KU-151) met hoge zijgevel en rechte dakvoet

20) Opmetingen KU-148, KU-149, KU-150 en KU-152.
21) Opmetingen KU-149, KU-150, KU-151, KU-152, KU-153 en KU-154.
22) Opmetingen KU-149, en KU-150.
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Uilkema bovendien een bijgebouw aan met een opmerkelijke, primitieve constructie
met nokstijlen, die in de correspondentie aanleiding zou geven tot uitgebreide
discussies over de herkomst van de huidige gebinttypen23). Naar aanleiding van deze
vondst zou in de daaropvolgende periode ook in de rest van het land extra veel
aandacht worden besteed aan eenvoudige bouwwijzen en primitieve constructies,
wat onder meer leidde tot de documentatie van een serie plaggenhutten en keuterijtjes.
Tegen het einde van zijn eerste onderzoeksseizoen in de provincie Zeeland vatte
Uilkema in een brief aan Van Blom zijn voorlopige bevindingen hier samen. Het
voornaamste resultaat was wel het naar zijn mening duidelijk Friese karakter van het
Zeeuwse boerenhuis, wat vooral tot uitdrukking zou komen in de stalindeling en het
gebinttype: ‘..Mijn reis naar Zeeland heeft mij deze week

23) Zie ook hoofdstuk 4, het gebouw als bron.
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groote bevrediging gebracht. Hoewel ik Woensdag en heden en ook gistermiddag
op Walcheren met zeer slecht weer te kampen had, ben ik tevreden. Ik vond in Zeeland
- op Walcheren - de Friesche stal. Al de oude stallen zijn daar zoo geweest: Friesch
in den zin van Terschelling, dus wat ik noemde: omgekeerd-Friesch. De
niet-omgekeerde Friesche, dus de origineele Friesche stal, zal nu ook nog wel ergens
te vinden zijn - in den omgeving van Zeeland of in Zeeland zelve. We hebben dus
reeds de beide hoofdkenmerken van het Friesche huis in Zeeland kunnen
aanwijzen!..’24).
Bij zijn jacht op Friese kenmerken schroomde Uilkema ditmaal overigens niet in
het minst - voor de verandering nu eens geheel in de lijn van zijn voorgangers daarbij ook alle mogelijke niet-bouwkundige aspecten te betrekken. Anders dan in
de rest van het land, waar de benaming ‘Fries’ door hem alleen leek te worden gebruikt
als handige verzamelnaam van een aantal bouwkundige aspecten, speelde in dit
stadium van het Zeeuwse onderzoek het volksstamprincipe wel degelijk een
belangrijke rol. Over de mogelijke oorzaak van deze binnen het geheel van Uilkema's
onderzoek wat onverwachte wending in de richting van een meer volkskundige
benadering zijn een paar, uiteraard speculatieve, gissingen te maken. Zo kan de
behoefte om de hier impulsief ingenomen en grotendeels op intuïtie berustende
stelling te versterken hem ertoe hebben gebracht steun te zoeken bij andere, gevestigde
disciplines. Ook de invloed van Van Blom moet hierin echter een rol hebben gespeeld.
Deze was immers vooral geïnteresseerd in de volkskundige aspecten van het
onderzoek en kon met de essentieel technische en landbouwkundige aanpak van
Uilkema vaak slecht uit de voeten. De indruk bestaat dan ook dat deze zich in hun
contacten (onbewust?) hieraan aanpaste en zich in de gezamenlijke correspondentie
aanzienlijk meer met de volkskundige aspecten bezighield dan in zijn dagelijkse
onderzoek. En tenslotte moet ook het idee van een Friese culturele invloed op andere
delen van het land voor Uilkema als Fries een wel èrg verleidelijke gedachte zijn
geweest. In een van de vele brieven over dit onderwerp zette hij het complete
bewijsmateriaal eens op een rijtje:
‘..Als kenmerken, die op Friesche afkomst wijzen van het Zeeuwsche huis hebben
we dus: 1. het woord “gevel”, waarmee in de Zeeuwsche taal steeds bedoeld wordt
een achter of voor of in het midden van het gebouw staande muur, een muur dus, die
in de breedterichting van het gebouw staat. (...) De Zeeuw noemt dat deel van het
huis schuur, dat ook de Fries schuur noemt. 2. de oorspronkelijk Friesche (zij het
dan omgekeerd Friesche) opstelling van het vee, met schot vóór de kop en grup
erachter, het gangpad daar weer achter. Ook zijn de koeien twee aan twee opgesteld,
gescheiden door “schutten”. Ook wíj zeggen “kouweschut”. Deze schutten
(Walcheren) zijn op Z.-B. min of meer rudimentair geworden. De twee-opstelling
blijft lang en verdwijnt tenslotte onder den invloed der omgeving. 3. de
gebintenconstructie, die volkomen die is van het Fr. gebint. 4. de zij-ingang, die het
oorspronkelijke Friesche huis bezat, gezien Ameland, Terschelling 5. het gebruik
van Friesche woorden als “pet” (drinkdobbe) en “schure”, dat herinnert aan ons
“skorre”, (...) woorden als “waeg” = muur, etc.(...) Nu ben ik helemaal geen
taalkenner, maar ik vind een verbluffende gelijkenis in woorden en vooral in sommige
karakteristieke klanken (âe)... Zoo terloops en ietwat ongeordend geef ik hier m'n
Zeeuwsche bevindingen. Zelf ben ik - vooral door het groote verschil met andere
24) Uilkema aan Van Blom, d.d. 30-9-1922.
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huistypen en de verbluffende overeenkomst met oude Friesche vormen - overtuigd
dat Zeeland op en top Friesch is. Ik had oogenblikkelijk dat gevoel toen ik Zeeland
betrad. En steeds vind ik bevestiging. Zelfs het kenmerk, de Friesche veeopstelling,
die ik zelf als kenmerk van het Friesche huis vooropstelde (door redeneering, niet
door vergelijking) vind ik in Zeeland terug en niet het eerst maar het allerlaatst.
Weet U, wat ook Friesch is in Zeeland? De manier van doen der menschen! Ik erken
echter dat dit punt zeer objectief is en buiten beschouwing moet blijven..’25).

25) Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922. (In het afgedrukte citaat is slechts een klein aantal
van de vele taalkundige vergelijkingen uit deze brief opgenomen).
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In het voorjaar van 1923 hield hij op verzoek een lezing over de voortgang van zijn
werk voor de leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. In dit betoog
nam het Zeeuwse onderzoek een belangrijke plaats in. De eerder in de brieven slechts
fragmentarisch ter sprake gebrachte theorieën werden daarbij voor het eerst in een
groter verband gepresenteerd en getoetst aan de resultaten van ouder onderzoek. Het
verhaal luidde als volgt:
‘..Oók in Zeeland constateert Gallée het langgeveltype. De uiterlijke overeenkomst
tusschen dit en het oude Zeeuwsche huis, vooral het oude Zuid-Bevelandsche, waarbij,
in tegenstelling met het nieuwe, woonhuis en schuur aan elkaar verbonden waren,
is treffend. Maar inwendig, dus wat het plan betreft, is die gelijkenis totaal afwezig.
Zoo is bij het langgeveltype uit den aard der zaak één van de groote zijdeuren steeds
de “mestdeur” van den veestal; op Zuid-Beveland bevindt zich achter elke groote
deur steeds een dorschvloer, terwijl vele kleine mestdeuren zich aan de andere
lengtezijde van het gebouw bevinden. Met vrij groote zekerheid waren deze
mestdeuren, behalve één, vroeger niet aanwezig. Dit leert onder andere Walcheren26).
Een ander belangrijk punt van verschil is de gebintenconstructie. In Zeeland, behalve
in Zeeuwsch-Vlaanderen27), bezitten de schuren hetzelfde gebint als in Noord-Holland,
Friesland, Groningen en de Wadden-eilanden. (Voor Friesland en Groningen moet
men hier de oude huizen in Z.O.-Friesland en Westerwolde uitzonderen). Dit gebint
kan voorloopig worden aangeduid als het Friesche gebint: de hoofdbalk rust op den
kop der stijlen; op dezen hoofdbalk ligt verder ter weerszijden het draaghout, dat
het dak draagt. In de overige streken van ons land vindt men een gebint van geheel
andere constructie. Nu hebben de oude Brabantsche schuren het laatste gebint, de
Zeeuwsche daarentegen het Friesche. Van zeer groote beteekenis ter definiëering
van het Zeeuwsche boerenhuis is verder het feit, dat de Zeeuw het deel achter de
woning de “schuur” noemt, juist als in Friesland. De veestal is in de schuur
ingebouwd en strekt zich uit langs de vakken. Wij vinden hier alzoo de inrichting
van het Friesche huis terug, waarin ook de veestal langs de vakken in de
buitenstijlruimte is ondergebracht. Een belangrijker verschil is echter de niet-Friesche
opstelling van het vee in den stal: de koeien zijn opgesteld met de koppen naar de
vakken gericht. Doch, waar het een feit is, dat de stal op Zuid-Beveland een
modificatie is van den ouden Walcherschen en deze volkomen identiek is met den
stal op Terschelling, daar wordt het Friesche karakter van het Zeeuwsche huis eerst
recht duidelijk. (...) Conclusie: het Zeeuwsche huis en het langgeveltype hebben geen
gemeenschappelijken stamvorm; het Zeeuwsche en het Friesche huis hebben dien
wel..’28).

Boerderij KU-148 te Koudekerke op Walcheren (links) en KU-54 te Midsland op Terschelling (rechts)
vertonen in hoofdopzet en indeling een opmerkelijke overeenkomst (schaal 1:400)
26) Uilkema refereert hier aan de door hem gedocumenteerde situatie op opmeting KU-148, uit
Koudekerke op Walcheren.
27) Later zou Uilkema het ankerbalkgebint ook aantreffen bij enkele eenvoudige boerderijen op
Walcheren (KU-279 en KU-280).
28) UILKEMA, Een en ander over het boerenhuis in Nederland (1923).

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

De in dit citaat gemaakte vergelijking tussen de situatie op Walcheren en die op
Terschelling verwijst naar de inderdaad opvallende overeenkomsten tussen de
plattegronden van opmetingen KU-148 uit Koudekerke en KU-54 uit Midsland. Niet
alleen was de stalindeling in grote lijnen dezelfde, maar ook hadden beide boerderijen
een indeling met de dwarsdeel in het laatste gebintvak, een draagconstructie met
dekbalkgebinten èn een tweebeukige hoofdopzet. Aangezien Terschelling als
onbetwist Fries gebied werd beschouwd, moet Uilkema
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in deze overeenkomst een bevestiging hebben gezien van de door hem vermoede
verwantschap tussen het Zeeuwse en het Friese huis. Uit de oude Zeeuwse stalindeling
zou vervolgens door modernisering (‘modificatie’) het nieuwere Zeeuwse staltype
zijn voortgekomen, zoals dat door hem op Zuid-Beveland was vastgelegd. De
veranderingen betroffen dan vooral de verwijdering van de koeschotten waaraan het
vee traditioneel stond aangebonden en die bij modernere bedrijven meestal werden
vervangen door een rij stalstaken. Hoewel de stal daarmee een volledig ander aanzien
kreeg, betrof het hier toch, zoals Uilkema terecht opmerkte, een aangepaste vorm
van hetzelfde staltype. Of men daarmee echter ook de Zeeuwse stallen in hun
algemeenheid als Fries mag betitelen is uiteraard een punt van geheel andere orde.
Ondanks het feit dat de Zeeuwse bevindingen hier als een sluitend geheel werden
gepresenteerd, was het onderzoek in deze provincie nog lang niet afgelopen. De
meeste opmetingen moesten nog worden verricht, al schreef Uilkema dat de daarvoor
benodigde selecties en afspraken al tijdens eerdere bezoeken waren gemaakt29). In
de maand mei reisde hij opnieuw naar Zeeuws-Vlaanderen, waar ondanks de blijkbaar
extreem slechte weersomstandigheden nog twee documentaties werden verricht. Na
thuiskomst werd bericht uitgebracht aan Van Blom: ‘..De foto uit de Isabellapolder
bij Aardenburg, legt getuigenis af van het weer, waarmee ik voortdurend te kampen
heb: “een donker wolkgevaert”, een “zwiepend boomgekruint”.. Van alles ontmoet
men daar bij die Friesche boerderijen (met Z.O.-Friesche gebinten), geweldige
onweders, hevige regen, felle hagelbuien, krachtige wind en felle koude..’30).

De door Uilkema genoemde foto uit de Isabellapolder (Z.-Vl.)

De term ‘Z.O.-Fries’ werd door Uilkema in de briefwisseling met Van Blom lange
tijd gebruikt voor iedere vorm van trekbalkgebint (zowel met ankerals tussenbalk),
omdat zij dit constructietype voor de eerste maal in zuidoost-Friesland hadden
aangetroffen. De in de omgeving van Aardenburg gemaakte opmetingen waren de
nummers KU-167 en KU-168, die inderdaad beide een ankerbalkconstructie
vertoonden en waarvan vooral de eerste opmerkelijk was door de situering van de
stal. Deze lag namelijk niet zoals gewoonlijk in een zijbeuk, maar dwars in het
gebouw en telde twee stalrijen met een mestgang er tussen in31). Overigens was de
29) Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-4-1923.
30) Uilkema aan Van Blom, d.d. 21-5-1923.
31) Op plattegrond KU-168 is eveneens een dwarse stal op dezelfde plaats aangegeven; hier
betrof het echter geen koestal maar een paardestal.
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hoofdopzet van beide complexen gelijk, met een vrijstaand woonhuis en een grote
driebeukige dwarsdeelschuur.
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Opmeting KU-167 (schaal 1:400) van oude schuur te Eede (Z.-Vl.)

Ook een paar maanden later (het was inmiddels het najaar van 1923) werd in Zeeland
nog een flinke serie tekeningen verzameld, ditmaal op Walcheren, Tholen,
Noord-Beveland, Schouwen en Duiveland, waar in totaal zeven boerderijen werden
opgemeten32). Vooral de bij deze gelegenheid verrichte documentaties op Schouwen
zouden voor het latere onderzoek van grote betekenis zijn. De drie hier door Uilkema
bestudeerde boerderijen33) betroffen namelijk een paar van de laatste
vertegenwoordigers van een zeldzaam - en een halve eeuw later inderdaad totaal
verdwenen - huistype: de Schouwse stolp.

Schouwse stolp (Foto: P.C. Pagé)

In de lage, drassige gedeelten van het eiland Schouwen kwam een opmerkelijke
boerderijvorm voor, die in indeling en bouwmassa sterk afweek van de gewone
Zeeuwse boerderij. In plaats van de langgerekte schuur vond men hier een vrij
vierkante, compacte bouwvorm met hoog schilddak, waarin ook de woonvertrekken
een plaats hadden gevonden. De indeling werd bepaald door het centraal geplaatste
hooivak (deze boerderijvorm kwam voornamelijk voor bij het weidebedrijf), waar
alle andere afdelingen, zoals deel, werkruimten, koestal en woonruimten rondomheen
waren gerangschikt in de buitenstijlruimten. Zowel plattegrond als bouwmassa deden
nog het meest denken aan de Noord-Hollandse stolpboerderij, terwijl dit type

32) Opmetingen KU-218, KU-219, KU-220, KU-221, KU-222, KU-223 en KU-224.
33) Opmetingen KU-220, KU-221 en KU-222.
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bovendien ook hier plaatselijk ‘stolp’ werd genoemd. De door Uilkema opgemeten
voorbeelden vertoonden drie verschillende variaties op dit thema.
De eerste, KU-220, was een vrij groot gebouw met langgerekte hoofdvorm,
verscheidene tasvakken en een dwarsdeel. De constructie bestond, net als bij de
overige stolpen, uit hoge dekbalkgebinten; deze waren voorzien van dubbele
gebintbalkschoren en de dekbalk stak aan één kant over, waardoor de gevel aan die
zijde iets hoger was dan aan de andere kant. Desondanks was deze
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Opmeting KU-220, van Schouwse stolp met langgerekte plattegrond te Duivendijke (schaal 1:400)

muur nog te laag voor de hoge inrijdeuren en deze waren daarom ondergebracht
onder een iets opgelicht gedeelte van het dak. De stallen bevonden zich in de zijbeuk
aan de andere zijde en de woonruimten namen een korte kant en een deel van de
lange zijde aan de kant van de deeldeuren in beslag. In het iets uitgebouwde gedeelte
aan de voorgevel lagen een keuken en de melkkelder. Volgens Uilkema zou het
gebouw overigens niet altijd zo lang zijn geweest als ten tijde van de opmeting het
geval was; met een stippellijn gaf hij in de plattegrond aan welk deel later moest zijn
bijgebouwd34).

34) HEKKER, De Schouwse stolp (1985), p. 11 en 15, zou later door vergelijking van kadastrale
kaarten aantonen dat bij deze stolp zelfs nog een groter gedeelte later was toegevoegd. In
opzet zou het hier zijn gegaan om een vrijwel vierkante grondvorm, die door een verbouwing
in 1877-1878 was ‘verdubbeld’.
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Foto en plattegrond van KU-221, een Schouwse stolp met vierkant grondplan te Kerkwerve; de
tekening geeft een reconstructie te zien: de gevel van het woongedeelte was ten tijde van Uilkema's
bezoek al rechtgetrokken (schaal 1:400)

De tweede opmeting, KU-221, geeft een geheel ander beeld. Hier was sprake van
een zeer sterk aan de Noordhollandse situatie herinnerende, vierkante plattegrond
met hoog, piramidaal dak. Deze boerderij telde slechts één tasvak, dat aan drie zijden
door stal- en werkruimten en aan de vierde zijde door de woonruimten ingesloten
was. De stallen vertoonden hier nog ten dele de oude indeling met koeschotten en
volledig houten opbouw; zelfs de grup was van hout, evenals de daar achter gelegen
mestgang. Eén van de woonvertrekken stak oorspronkelijk iets buiten de rest van de
bouwmassa uit, maar dit gedeelte was bij een recente verbouwing verwijderd,
waardoor een volledig gesloten plattegrond was ontstaan. De door Uilkema gemaakte
tekening geeft in dit opzicht een gereconstrueerde toestand te zien; de stippellijn in
de plattegrond toont de plaats van de gevel ten tijde van de opmeting.
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Foto en plattegrond van boerderij KU-222, een Schouwse stolp met uitgebouwd voorhuis te
Moriaanshoofd (schaal 1:400)

Bij de derde door Uilkema bestudeerde Schouwse stolp (KU-222), tenslotte, was
wel nog sprake van een uitgebouwd woongedeelte, dat bovendien aan de voorzijde
was voorzien van een afzonderlijk geveltje. De stallen, die aan twee zijden rondom
het tasvak lagen, waren hier net als bij de vorige boerderij nog vrijwel geheel van
hout en voorzien van stalschotten. De draagconstructie bestond uit hoge en opvallend
smalle dekbalkgebinten, die niet zoals gebruikelijk op stenen voeten of poeren stonden
maar waren ingegraven, een primitieve en ook in het begin van deze eeuw nog maar
uiterst zeldzaam voorkomende constructiewijze. Evenals bij de andere voorbeelden
bestonden de wanden van deze stolp voor het grootste deel uit hout met alleen een
lage grondmuur; alleen het woongedeelte had volledig stenen muren.
Hoe deze boerderijvorm hier op dit Zeeuwse eiland terecht was gekomen is ook
nu nog steeds onderwerp van discussie; was het een ter plaatse ontstane vorm die
‘toevallig’ eenzelfde ontwikkeling had doorgemaakt als in het noorden van het land
was gebeurd, of was hier sprake van import? Uilkema zelf liet zich over dit punt
aanvankelijk nog niet uit. De bewaard gebleven inhoudsopgave van de tekst die hij
had willen schrijven over de provincie Zeeland laat echter zien dat daarin maar liefst
een heel hoofdstuk zou worden gewijd aan de Schouwse stolp. Jammer genoeg is
het hier bij een voornemen gebleven omdat het Zeeuwse hoofdstuk op de eerste paar
bladzijden na niet meer werd uitgewerkt. Wel werd de Schouwse stolp besproken in
het werkverslag over 1923, het jaar van de opmeting. Uilkema deelde hierover toen
mede:
‘..Wat Zeeland betreft, daar leverde op het eiland Schouwen het onderzoek dit
jaar positieve resultaten. Schouwen heeft voor ons geconserveerd de poovere resten
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van de Zeeuwsche “stolp”, mitsgaders het laatste exemplaar van haar directe
voorganger. Alles wijst erop, dat deze stolp - het huis voor het graslandbedrijf in
deze streken - een uitgestrekt verbreidingsgebied heeft gekend. Nog leeft op het eiland
de heugenis aan 34 vertegenwoordigers van deze huisvorm. Onder deze waren er,
die de zuivere Friesche wijze van veeopstelling vertoonden. De heer Hubregtse te
Burgh heeft gelukkig voor jaren de belangrijkheid van deze cultuurmonumenten
ingezien en de toen nog bestaande representanten van deze huisvorm laten
fotografeeren. Zijn materiaal stelde hij tot onze beschikking..’35).
De genoemde 34 Schouwse stolpen stonden bovendien met adres en naam van de
bewoners vermeld in een lijstje dat Uilkema van Hubregtse ontving, com-

35) UILKEMA, Verslag der Commissie, 1922-1923.
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pleet met bijbehorende verspreidingskaart36). Voor de samenstelling van dit overzicht
had Hubregtse op zijn beurt gebruik gemaakt van mondelinge informatie van een
oude bewoner van het eiland, een zekere Lemson Sr., die de opgesomde boerderijen
nog alle zelf had gekend. De betrouwbaarheid van deze lijst lijkt vrij hoog te zijn;
alle door Hekker in zijn latere studie genoemde voorbeelden zijn hierin terug te
vinden37).

De aan Uilkema toegezonden kaart van het eiland Schouwen, met aanduiding van de plaats van 34
Schouwse stolpen

Voor wat betreft Uilkema's ideeën aangaande de herkomst van dit boerderijtype
is vooral de zinsnede uit het werkverslag van belang waarin hij stelde dat behalve
de eigenlijke stolp ook ‘het laatste exemplaar van haar directe voorganger’ bewaard
was gebleven. Dit wijst namelijk ontegenzeggelijk op een evolutiegerichte benadering
en op een visie waarin de stolp niet werd beschouwd als een geïmporteerde vorm
maar als een ter plekke ontstaan type. Een aantekening op het veldwerk van opmeting
36) De opsomming (op naam van de bewoners) luidde als volgt: ‘..1. J. Kwant, Boereweg; 2. C.
van Burg, Foskensweg; 3. C. Hanse, Verseputseweg; 4. P. de Vliegher, Verseputseweg; 5.
L. van de Sluis, Verseputsweg; 6. G. van Damme, Verseputsweg; 7. L. van Damme, Osseweg;
8. J. Jonker; 9. C.v.d. Hoek, Arkelweg; 10. J. Hanse, Arkelweg; 11. H. Beije, Arkelweg; 12.
J. van den Hoek, Arkelweg - 13. M. Bolle, Arkelweg; 14. Mej. Hanse; 15. L.C. Boogerd,
Tayersweg; 16. C. den Boer, Schindersweg; 17. J. Viergever, Groeneweg; 18. J. Gilde,
Kievitsweg; 19. L. van der Wekken; 20. O. Boot, Kievitsweg; 21. J. Viergever, Kievitsweg;
22. J. den Boer, Kievitsweg; 23. J. van Westenbrugge; 24. Joh. Boot; 25. Joh. Hanse, Slikweg;
26. C. van Oeveren; 27. J. van den Bos; 28. A. Dalebout; 29. I. Berrevoets; 30. L. Dalebout;
31. A. de Bruine; 32. M.v.d. Houten; 33. C. Kooman; 34. Joh. Hanse..’. Het bijbehorende
schrijven bevatte nog een aanvulling op deze lijst: ‘..Er is een Stolpweg te Nieuwerkerk in
Duiveland. Bij navraag blijkt mij dat daar een stolp heeft gestaan aan het water de Steenen
Zwaan, bewoond door eene familie v. Westen. De eigenares, Ida v. Westen heette in de
volksmond Ida v.d. Stolpe. Thans afgebroken; het waren natuurlijk menschen van gering
vermogen..’. (Hubregtse aan Uilkema, mei 1924).
37) HEKKER, De Schouwse stolp (1985), p. 11. Hier dient echter enig voorbehoud worden
gemaakt voor de door Hekker genoemde stolp ‘Het Rietbosch’, waar een zekere Joh. Dalebout
als eig./bew. wordt genoemd. Wel komt in Hubregtse's lijst tweemaal de naam Dalebout
voor (nr. 28 en 30), maar in beide gevallen met andere voorletters.
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KU-221 laat zien dat hem echter ook de mogelijkheid van import niet was ontgaan.
Daar noteerde hij namelijk uit de
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mond van een van zijn zegslieden de overlevering dat er op Schouwen tweehonderd
jaar geleden Hollanders waren gekomen die de stelpen hadden gebouwd38). De
nadrukkelijke toevoeging ‘..volgens Zwagerman, Goes..’39) suggereert echter dat dit
niet noodzakelijkerwijs ook Uilkema's eigen mening behoeft te zijn geweest. Daarbij
lijkt bovendien het uitgangspunt van een plaatselijke ontwikkeling beter aan te sluiten
op zijn gebruikelijke persoonlijke benadering van de boerderijgeschiedenis als
dynamisch proces.
Indien hij hier inderdaad aan een lokale ontwikkeling heeft gedacht, dan blijft nog
de vraag welke van de drie opgemeten boerderijen dan wel moest worden beschouwd
als voorloper van de Schouwse stolp. Uitgaande van het principe dat boerderij KU-221
als zijnde de meest ‘zuivere’ stolpvorm (en dus het voltooide produkt) naar alle
waarschijnlijkheid buiten beschouwing kan blijven, dan dienen zich als voorganger
van dit type twee mogelijkheden aan: KU-220, de stolp met langwerpige plattegrond,
en KU-222, de vierkante stolp met uitgebouwd voorhuis. Indien KU-220 de door
Uilkema bedoelde voorloper van de piramidale stolpvorm was, dan betekent dit dat
hij hier moet hebben gedacht aan een ontwikkeling door inkorting van een oudere,
langgerekte boerderijvorm, een veronderstelling die later ook door Hekker zou worden
aangehouden40). De tweede mogelijkheid, KU-222, zou echter op een heel andere
visie duiden. De stolpvorm met vierkant grondplan en uitgebouwd woonhuis was
door Uilkema als oude vorm ook elders aangetroffen, namelijk in Noord-Holland,
waar zijn onderzoek in diezelfde periode werd afgerond. Dáár was hij tenslotte tot
de conclusie gekomen dat de stolpontwikkeling het gevolg moest zijn geweest van
samenvoeging van een langwerpig woonstalhuis met een oorspronkelijk vrijstaande
hooiberg of tasschuur. Bij deze ontwikkeling (die hij in essentie eerder ook in
Friesland had geconstateerd) zou het woonhuis aanvankelijk nog uitgebouwd zijn
gebleven en pas in de loop der tijd zijn opgenomen onder het grote schuurdak.
Uilkema beschouwde om deze reden de stolp met vooreind in Noord-Holland als
een herinnering aan een voorgaand ontwikkelingsstadium, waarin woonstalhuis en
tasschuur nog niet volledig waren gecombineerd. In dit kader bezien is het niet
onmogelijk dat hij ook voor de Schouwse stolp aan een vergelijkbare samentrekking
van woning en bedrijfsruimte heeft gedacht. Temeer, daar een dergelijke intrekking
van het oorspronkelijk nog uitgebouwde vooreind zich bij de meest zuivere door
hem opgemeten stolpvorm (KU-221) inderdaad nog aantoonbaar had afgespeeld.
Indien Uilkema inderdaad een dergelijke ontwikkeling in gedachten had, dan zou
dit betekenen dat hij voor de herkomst van de Schouwse stolp op dezelfde lijn heeft
gezeten als later door Van der Molen41) zou worden uitgezet. Deze ging hier namelijk
net als voor Noord-Holland uit van een ontwikkelingsproces waarin een
samensmelting van woonstalhuis en hooiberg zou hebben geleid tot het ontstaan van
een eigen Zeeuwse stolpvorm. Evenals Van der Molen meende ook Uilkema op oude

38) Hetzelfde verhaal zou worden gepubliceerd door BOERENDONK, Historische studie over
den Zeeuwschen landbouw (1935), p. 304.
39) Uilkema verwijst hier vermoedelijk naar contacten met C. Zwagerman, in deze periode
veeteelt- en landbouwconsulent voor de provincie Zeeland.
40) HEKKER, De Schouwse stolp (1985), p. 29.
41) Van der MOLEN, Het boerenhuis in Nederland (1943), p. 114-115.
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Zeeuwse landmeterskaarten hooibergen te kunnen onderscheiden - iets dat door
Hekker later zou worden bestreden42).

Boerderij met vrijstaande hooiberg op landmeterskaart van Schouwen-Duiveland uit 1586

Hoe groot het belang van Uilkema's documentatie van de Schouwse stolpen was,
zou pas later werkelijk blijken. De boerderij van opmeting KU-220 werd afgebroken
in 1924 en KU-222 volgde enkele jaren later, in 1930. Na de oorlog waren er nog in
totaal twee Schouwse stolpen over (KU-221 en één ander, niet door Uilkema
opgemeten exemplaar), die in 1947 werden gedocumenteerd door het Bureau
Wederopbouw Boerderijen. Beide boerderijen werden bij de watersnoodramp van
1953 zwaar beschadigd en de restanten werden ondanks diverse pogingen tot behoud
in de daaropvolgende jaren definitief gesloopt. Van deze boerderijvorm is thans geen
enkel voorbeeld meer over.

42) Volgens Hekker zou de Zeeuwse boerderij vanouds de oogstberging binnenshuis hebben
gehad, terwijl het overschot buiten op het erf in losse mijten werd geplaatst. Hooibergen met
vaste of beweegbare kap zouden in deze streken niet zijn voorgekomen. HEKKER, De
Schouwse stolp (1985), p. 28.
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Behalve de Schouwse stolpen waren tijdens dezelfde documentatietocht in september

Boerderij met vrijstaande schuur te Oosterland (KU-218)

1923 ook verscheidene andere interessante documentaties verricht. Zo werd op
Duiveland een boerderij opgemeten (KU-218) met een vrijstaande dwarsdeelschuur
met hoge zijgevels en opgelegde balken van muur tot muur. Het woonhuis, dat nog
uit 1836 dateerde, had, althans in plattegrond, een symmetrische indeling met centrale
gang met aan weerszijden twee vertrekken, en een aan de achterzijde aangebouwde
bakkeet. Op Tholen documenteerde Uilkema een 18e-eeuwse hoeve met aangebouwd
woonhuis (KU-219). De driebeukige schuur met dekbalkgebinten had hier aan één
zijde een bredere zijbeuk, waardoor een asymmetrische doorsnede ontstond met een
hoge gevel aan de zijde van de deeldeuren en een lagere gevel aan de stalkant. Bij
de boerderij behoorde tevens een vrijstaand zomerhuis, de zogenaamde ‘keet’, die
op enige afstand van het woonhuis was gelegen. Op Noord-Beveland werd een
boerderij met oude, grotendeels houten schuur gedocumenteerd (KU-223), die
eveneens een driebeukige opzet met dekbalkgebinten had. Hier waren echter beide
zijgevels nog zeer laag, waardoor het rieten dak boven de deeldeuren moest worden
opgelicht om voldoende hoogte te krijgen voor de inrit. Het woonhuis stond bij deze
boerderij los van de schuur en had een aan de zijgevel aangebouwd bakhuis. De
laatste bij deze gelegenheid opgemeten boerderij (KU-224) was tenslotte afkomstig
van Walcheren. Het betrof hier opnieuw een driebeukige schuur met dekbalkgebinten;
de deel lag ditmaal echter in de lengterichting van het gebouw in de zijbeuk, waar
de overstekende dekbalk voor voldoende doorrijhoogte zorgde. Het woonhuis was
bij deze hoeve aangebouwd en aan de zijkant uitgebreid met een bakkeet.

Boerderij met aangebouwd woonhuis te Poortvliet (KU-219)

Al deze documentaties hadden er overigens alleen maar toe geleid dat Uilkema's
eerste indrukken van Zeeland nog waren versterkt. Begin oktober schreef
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Oude schuur met houten wanden en lage zijgevels bij boerderij te Kortgene (KU-223)

hij aan Van Blom: ‘..Mijn Zeeuwsch-Brabantsche studies van de laatste tijd hebben
wel mij de volkomen zekerheid gebracht van de absolute ongelijkheid van het (eerst
kortgeleden ontstane) langgeveltype en het Zeeuwsche huis. Ik vermoed, dat Gallée,
die in Zeeland het langgeveltype zag, beïnvloed is door de uiterlijke gelijkenis van
Zeeland en N.-Brabant (die nota bene eerst van de laatste eeuwen dateert, iets wat
iemand die iets onderneemt als hij deed, toch had moeten zien), maar in de war is
geraakt door het Frankische recht in Zeeland, alsof dit den doorslag geeft! Van veel
meer beteekenis is toch de landindeeling die in Zeeland is als in Friesland (en Ierland,
naar ik meen). En dán die stallen op Schouwen en Walcheren, waar zelfs de koeien
precies gelijk vastgemaakt worden als in de boerderijen waar ik mijn jeugd
doorbracht, en bij tweeën opgesteld. Dát zijn bewijzen!...’43). In het werkverslag dat
eind 1923 werd opgesteld, werd echter alleen melding gemaakt van de Schouwse
stolpen. Dit zou wat Zeeland betreft voorlopig tevens het laatste bericht zijn; pas in
1926 werd het onderzoek hier hervat.
In januari van dat jaar liet Uilkema plotseling aan Van Blom weten opnieuw

Boerderij met zijlangsdeelschuur te Gapinge (KU-224)

naar Zeeland te moeten ‘..om daar een belangrijk (zeer belangrijk) spoor te volgen..’44).
Tegen de zomer was het zover en het geheimzinnige spoor bleek te leiden naar
Walcheren, waar twee inderdaad bijzonder interessante boerderijen werden
opgemeten45). Hoewel van zeer verschillende omvang, vertoonden deze gebouwen
in principe hetzelfde type en ook bijna hetzelfde ontwikkelingsstadium. Het woonhuis
was in beide gevallen verbonden aan het bedrijfsgedeelte en éénbeukig van opzet;
de schuur was tweebeukig. Het voorhuis telde twee achter elkaar gelegen ruimten,
terwijl het voorste travee onder meer een keldertje bevatte. Bij de kleinste boerderij,
KU-279 uit St. Laurens, was deze ‘kelder’ nog niet meer dan een donkere,
gelijkvloerse plaats waar de melk werd neergezet om te zuren, maar bij de andere
boerderij, uit Oostkapelle (KU-280),

43) Uilkema aan Van Blom, d.d. 1-10-1923.
44) Uilkema aan Van Blom, d.d. 23-1-1926.
45) Opmetingen KU-279 en KU-280.
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De twee in 1926 door Uilkema gedocumenteerde tweebeukige boerderijen op Walcheren (schaal
1:400):
links: KU-279 te St Laurens
rechts: KU-280 te Oostkapelle

was al sprake van een iets verdiepte ruimte, met daarboven een opkamertje. Ook was
hier opzij van het huis een kleine ruimte aangebouwd voor zuivelverwerking, wat
wel kan worden beschouwd als een eerste aanzet tot de later zo algemene verbreding
van het woonhuis in deze streken. De tweebeukige schuur had in beide gevallen een
dwarsdeel direct achter het woongedeelte. De draagconstructie bestond uit tussenbalk-,
respectievelijk ankerbalkgebinten, wat inderdaad een opzienbarende vondst mocht
worden genoemd omdat dit gebinttype door Uilkema eerder nog alleen in
Zeeuws-Vlaanderen was aangetroffen. De veestal bevond zich in de zijbeuk en had
de vorm van een grupstal waarin het vee twee aan twee tussen schotten stond
opgesteld, met de koppen naar de scheidingswand met de tasvakken - zoals Uilkema
dat ook hier weer noemde: de omgekeerd Friese stal46). Schetsjes van de
dwarsdoorsnede van de boerderij uit Oostkapelle en van de daarin aanwezige stal
(met informatie over de voederwijze) zijn, behalve op de betreffende
veldwerktekening, ook te vinden in Uilkema's Zeeuwse notitieboekje.
In de nazomer van 1926 volgden nog twee documentaties in Zeeuws-Vlaanderen in
de gemeente Clinge47), waaronder zich een opmeting van een keuterboerderijtje
(KU-301) bevond, dat een interessante, elders vrijwel verdwenen éénbeukige opzet
vertoonde, die door latere onderzoekers zou worden beschouwd als hèt kenmerk van

46) Uilkema aan Van Blom, d.d. 20-7-1926.
47) Opmetingen KU-300 en KU-301.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

het oude huistype in Zeeland48). In Eede, eveneens in Zeeuws-Vlaanderen, zou door
Uilkema jaren later nog een tweede opmeting

48) Deze visie werd als eerste door Hekker vastgelegd in zijn reeds eerder genoemde publikaties
uit 1951 (De Zeeuwse hofstede, p. 30-37) en 1957 (De ontwikkeling, p. 294-296) en door
latere onderzoekers algemeen overgenomen.
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Deel van veldwerktekening KU-301, met plattegrond van kleine éénbeukige boerderij te Clinge

worden gemaakt van een dergelijk éénbeukig gebouw (KU-370), zij het bij een groter
bedrijf en met aanzienlijke verschillen in indeling. Daarbij was niet alleen de omvang
en de onderlinge rangschikking van de diverse onderdelen heel anders, maar ook de
oriëntatie en detaillering van de rundveestal liep sterk uiteen. De kleine stal van
KU-301 lag in de lengterichting van het gebouw en had een vlakke stalbodem met
ondiepe giergoot, terwijl het voer vanaf een voerdeel door luiken in de krib werd
geworpen. Bij KU-370 was daarentegen sprake van een dubbelrijïge stal in
dwarsrichting, waarbij de oude schotten nog aanwezig waren, maar waar al wel een
ondiepe grup was aangebracht.

Foto en deel van veldwerktekening KU-370, met bedrijfsgedeelte van grote éénbeukige boerderij te
Eede, met de koestal in dwarsrichting van het gebouw

Van een afzonderlijke voergang was hier geen sprake, het hooi werd vanaf de
tussen de beide stalrijen gelegen mestgang voor de dieren neergeworpen, zoals
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Uilkema op het veldwerk noteerde. Een met dit laatste voorbeeld vergelijkbare
stalindeling was door hem in Zeeuws-Vlaanderen overigens al eerder ontdekt. Zowel
de in 1923 vervaardigde opmeting KU-167 als de uit 1926 daterende KU-300 betroffen
boerderijen met de stal in dwarsrichting van de schuur.

Opmeting KU-300, van dwarsdeelschuur met de koestal in dwarsrichting, bij boerderij te Clinge
(schaal 1:400)
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Dat deze stalindeling Uilkema bijzonder veel belang inboezemde, blijkt bovendien
uit het feit dat hij ook in zijn notitieboekje diverse aantekeningen aan dit onderwerp
weidde. Zo noteerde hij, vermoedelijk op basis van mondelinge informatie, dat zich
in Oostkapelle op Walcheren een boerderij moest bevinden (hoeve ‘Duinhelm’), die
eveneens een dubbelrijïge stal in dwarsrichting had. Ook daar zouden de koeien twee
aan twee tussen schotten opgesteld zijn geweest, met de achterkant naar elkaar en
met de koppen naar een muur.
Een andere bijzonderheid die Uilkema bij zijn voortgezette onderzoek in
Zeeuws-Vlaanderen ontdekte, was een bijgebouw met een wel zeer primitieve
constructie. Het betrof hier een zogenaamde ‘arke’, een soort halfopen bergschuur
waarvan de wanden bestonden uit afgeknotte bomen met daartussen een haag van
bremstruiken. Het veldwerk van opmeting KU-370 bevat een voorbeeld van een
dergelijke schuur en ook in Uilkema's Zeeuwse notitieboekje wordt deze bouwvorm
met duidelijke verbazing beschreven: ‘..In W. Zeeuwsch-Vlaanderen vindt men
“arken”, een soort van schuren zonder deuren. De stijlen bestaan soms uit levende,
geknotte en van takken beroofde stammen. (Deze stammen groeien nog door!) Ze
dienen voor strooberging (soms voor wagens), hooi-en graanberging..’.

Gedeelte van de door Uilkema in het archief aangetroffen bestektekening van Noordbevelandse
dwarsdeelschuur (KU-373)

Inmiddels was ook het archiefonderzoek van start gegaan, dat in Zeeland zelfs
veel vroeger dan elders was voorbereid. Uilkema bezocht al in 1923 het Rijksarchief
in Middelburg om te kijken wat zich daar aan landmeterskaarten bevond; drie jaar
later, in 1926, kwam hij terug voor nader onderzoek. Het resultaat viel niet tegen:
van Zeeland bleken nogal wat vroege kaarten bewaard te zijn gebleven, onder andere
van vóór 1600. Verder werd het in Den Haag berustende Archief van de
Kroondomeinen bezocht en ook dit bleek interessant Zeeuws materiaal te bevatten.
Hier vond Uilkema onder meer de bestektekening van een oude Noordbevelandse
dwarsdeelschuur, die werd overgetekend en aan het documentatiebestand toegevoegd
onder nummer KU-373. Na verwerking van het materiaal kon hij tevreden constateren:
‘..Ook in betrekking tot Zeeland (...) leverden de oude landmeterskaarten prachtig
materiaal voor de kennis van het oorspronkelijke huistype in deze streken, wijl ook
daar de evolutie zich vooral heeft geuit in een veranderende plaatsing der deelen
van het bedrijfsgebouw ten opzichte van elkander..’49).
49) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1927.
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Landmeterskaart uit 1696, met boerderijen te St. Maartensdijk op Tholen
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Hoewel het Zeeuwse onderzoek daarmee in praktische zin was afgesloten, was

Detail van landmeterskaart van de omgeving van Axel (jaartal onbekend) met afbeelding van boerderij
met dwarsdeelschuur en woonhuis aaneengebouwd

Uilkema hier wat de historische ontwikkeling betreft niet meer zo zeker van zijn
zaak als gedurende de eerste jaren van zijn onderzoek het geval was geweest. Eind
1928 liet hij weten deze provincie te rekenen tot de gebieden waar nog twijfel bleef
bestaan (‘..Zeeland is nog een zwaar punt..’50)). Die twijfel moet met name de oudste
boerderijvorm en de voorgeschiedenis van de Zeeuwse boerderij hebben gegolden.
De recente ontwikkeling, met de geleidelijke ophoging en verstening van de schuur
en de loskoppeling van bedrijfsgedeelte en woning had immers al praktisch vanaf
het begin van het onderzoek voor hem vastgestaan en was ook in de documentaties
voldoende vastgelegd.
In totaal had het Zeeuwse onderzoek een serie van 25 boerderijdocumentaties
opgeleverd, waarvan één tekening was gebaseerd op een bouwplan en één op een
archivalische afbeelding. Tezamen bestrijken deze tekeningen alle delen van de
provincie, met uitzondering van het midden van Zeeuws-Vlaanderen; in het westelijke
en oostelijke gebied werden daar echter wel opmetingen verricht. Vijf documentaties
zijn afkomstig van Schouwen-Duiveland51), één van Tholen52), vier van Walcheren53),
twee van Noord-Beveland54), zeven van Zuid-Beveland55) en tenslotte zes uit
Zeeuws-Vlaanderen56). Afgezien van de drie Schouwse stolpen, die een geheel eigen
vorm vertegenwoordigen, was de collectie zeer evenwichtig verdeeld wat de
hoofdsamenstelling van het complex betreft: bij elf boerderijen waren schuur en
woonhuis verbonden en bij elf andere stonden deze elementen los van elkaar. In
negen gevallen vond Uilkema nog een bakkeet vrijstaand op het erf57); bij acht
boerderijen was deze aangebouwd aan het woonhuis58). Twintig opmetingen tonen
een dwarsdeelschuur, in de meeste gevallen (elf maal) met twee dwarsdelen; slechts

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
Opmetingen KU-127, KU-218, KU-220, KU-221 en KU-222.
Opmeting KU-219.
Opmetingen KU-148, KU-224, KU-279 en KU-280.
Opmeting KU-223 en tekening KU-373.
Opmetingen KU-149, KU-150, KU-151, KU-152, KU-153, KU-154 en KU-232.
Opmetingen KU-126, KU-167, KU-168, KU-300, KU-301 en KU-370.
Opmetingen KU-126, KU-148, KU-149, KU-150, KU-151, KU-152, KU-153, KU-168 en
KU-219.
58) Opmetingen KU-127, KU-154, KU-167, KU-218, KU-223, KU-224 KU-280 en KU-300.
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bij twee boerderijen was sprake van een zijlangsdeelschuur59). De opgemeten
dwarsdelen bleken over het algemeen over de volle breedte van het gebouw te lopen,
daarmee de koestal onderbrekend, zelfs als zich in de tegenoverliggende gevel geen
tweede paar meedeuren bevond.

Doorsnede en gedeelte van plattegrond KU-151 te Nieuwdorp (schaal 1:400); schuur met moderne
opzet, met hoge zijgevels en door standvink ondersteunde balk van muur tot muur

Wat de constructie betreft trof Uilkema vier maal een moderne opzet met van
muur tot muur doorlopende balken aan60); de meeste schuren hadden echter nog een
volledige gebintconstructie. Met inbegrip van de drie Schouwse stolpen, die alle deze
constructie vertoonden, documenteerde Uilkema twaalf maal een dekbalkgebint,
waaronder vijf maal met overstekende balk. Trekbalkgebinten werden in zeven
gevallen aangetroffen61), echter uitsluitend in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren;
bij twee tekeningen staat het constructietype niet vermeld. In totaal werden twee
éénbeukige schuren62) opgemeten en vijf tweebeukige63), waaronder één moderne
(KU-151), waar de van muur tot muur lopende balk halverwege werd ondersteund
door een standvink. Twee schuren hadden een vierbeukige opzet64); alle andere waren
driebeukig. In zeven gevallen was op de foto te zien dat de zijgevel aan de kant van
de deeldeuren zo laag was dat de dakvoet ter plaatse van de deuren moest worden
onderbroken65); in de meeste gevallen gebeurde dit door het rieten dak hierboven te
laten opgol-

59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

Opmetingen KU-126 en KU-224.
Opmetingen KU-151, KU-153, KU-154 en KU-218.
Opmetingen KU-126, KU-167, KU-168, KU-279, KU-280, KU-300 en KU-301.
Opmetingen KU-301 en KU-370.
Opmetingen KU-127, KU-148, KU-151, KU-279 en KU-280.
Opmetingen KU-126 en KU-222.
Opmetingen KU-149, KU-150, KU-220, KU-223, KU-280, KU-370 en KU-373.
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ven. Afgezien van de situatie in de stolpen, werd door Uilkema driemaal een stal in
dwarsrichting teruggevonden66); bij alle andere boerderijen lag deze in lengterichting
in de zijbeuk. De traditionele houten stalschotten tussen het vee werden in maar liefst
dertien boerderijen aangetroffen, waarvan tweemaal in combinatie met een stal in
dwarsrichting67). Waar de stal in de zijbeuk lag stonden de koeien steeds met de
koppen naar het midden van het gebouw gericht, al dan niet door een binnenwand
van de tasruimte afgescheiden. In deze wand bevond zich steeds een opening waardoor
kon worden gevoerd; langs de tasruimte werd dan een smalle voergang vrijgehouden.
Alleen bij de dwarsgelegen stalvorm ontbrak deze voorziening; hier werd het voer,
net als bij het Friese staltype, van achteraf tussen de koeien door op de stal gegooid.
Hoewel het onderzoek in de provincie Zeeland met al deze documentatie blijkbaar
wel in grote lijnen was afgerond, is het hier door de omstandigheden niet meer tot
een definitieve tekst over de boerderij-ontwikkeling gekomen. Uit een bewaard
gebleven overzicht is bekend dat het Zeeuwse hoofdstuk was geraamd op ongeveer
45 pagina's, met daarin opgenomen 20 plattegronden, 38 foto's en 20 archivalische
afbeeldingen. Aan het schrijven van dit vrij omvangrijke tekstgedeelte werd door
Uilkema nog wel begonnen, maar het hoofdstuk werd helaas niet meer voltooid.
Alleen de eerste paar bladzijden zijn bewaard gebleven, deels uitgetypt, deels nog
handgeschreven, vol doorhalingen en onafgemaakte zinnen. Dat men zich uit dit
schamele materiaal toch een beeld kan vormen van de conclusies waartoe Uilkema
hier was gekomen, heeft vooral te maken met het feit, dat tussen de conceptbladen
een globale inhoudsopgave van het te schrijven hoofdstuk werd aangetroffen, die op
veel punten bleek aan te sluiten op de onderwerpen die eerder in de correspondentie
de revue waren gepasseerd: ‘..Zeeland: 1. Mededeelingen van Gallée omtrent het
Zeeuwsche huis. 2. Oude Zeeuwsche huizen op Walcheren, Zuid-Beveland (Goes),
en te 's Heer Arendskerke. Is de opvatting, dat huis en schuur voorheen gescheiden
waren de juiste? 3. Een verbouwde boerderij te 's Heer Arendskerke. De groote
oversteek bewijst dat de stal naast de schuur is gebracht. 4. De stolp. 5. Het oude
Zeeuwsche huis. De landmeterskaarten..’. Dat dit schema wel degelijk was bedoeld
als definitieve volgorde van het nieuwe hoofdstuk, blijkt uit de door Uilkema zelf
hieraan toegevoegde opmerking: ‘..Juist!..’.

66) Opmetingen KU-167, KU-30i en KU-370.
67) Opmetingen KU-167 en KU-370.
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Plattegrond van boerderij KU-152 te Kloetinge (schaal 1:400), met woonhuis en driebeukige schuur
aaneengebouwd

Ook van de tekst zelf zijn enkele bladzijden bewaard gebleven, waaruit onder
meer kan worden opgemaakt dat de punten 1 en 2 in de uiteindelijke tekst zouden
worden gecombineerd. Blijkens de aanhef zou in het eerste hoofdstuk namelijk niet
alleen Gallée's visie worden behandeld, maar ook het ‘..Hoofdverschil tusschen den
tegenwoordigen en den vroegeren bouwtrant in Zeeland..’.
Daarbij kwam natuurlijk in de eerste plaats de kwestie aan de orde van het al dan
niet verbonden zijn van woning en bedrijfsgedeelte. Na een uitgebreid citaat uit het
werk van Gallée becommentarieerde Uilkema de ideeën van zijn voorganger als
volgt: ‘..In deze beschrijving wijst geen enkel woord op het reeds bij oppervlakkige
kennismaking met het Zeeuwsche platteland te constateeren feit, dat de scheiding
van huis en schuur een proces betreft, dat in de laatste eeuwen aangevangen, eerst
in onze dagen zijn eindstadium doorloopt..’.68)
Vervolgens werd door hem een tweetal voorbeelden uit Zuid-Beveland aangehaald
ter illustratie van zijn eigen opvatting dat beide elementen voorheen steeds verbonden
waren geweest en pas later algemeen werden gescheiden:
‘..Plan KU-15269) geeft een voorstelling van de aan den huidigen vorm vooraf-

68) UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Zeeland, p. 158-159. (De
bladzijdennummering sloot aan op die van de eerder voltooide tekstgedeelten.)
69) De door Uilkema in zijn tekst gebruikte nummering geeft, evenals de bladzijdennummering,
de volgarde weer binnen de door hem geplande uitgave. Welke opmetingen hier werden
beschreven was echter eenvoudig te achterhalen, deels door de genoemde plaatsnamen, deels
door de beschrijving van de boerderijen. Het object dat in de originele tekst nummer 46
draagt betreft bijvoorbeeld opmeting KU-152. In de geciteerde tekstgedeelten zijn alle door
Uilkema gebruikte nummeringen ter voorkoming van misverstanden vervangen door de
definitieve opmetingsnummers.
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gaande inrichting der Zeeuwsche hoeve, die - behalve op Noord-Beveland - nog

Vrijstaand woonhuis met symmetrische indeling, bij boerderij te Noord-Kraaiert (KU-149)

overal in schaarsche exemplaren voorkomt. Ook afb. KU-150 uit Ovezande (Z.-B.)
toont één er van; duidelijker nog dan de genoemde plattegrond demonstreert zij den
gerekten vorm van het hoofdgebouw. Plan KU-149 bewijst, dat bij restauratie70)
gewoonlijk rekening werd gehouden met de eischen des tijds: het in 1914 afgebroken
woonhuis is hier op eenigen afstand van de oude schuur in gemoderniseerden staat
weer opgetrokken, terwijl bij plan KU-150 tijdens een overeenkomstige verbouwing
(in 1874) de verbinding van woning er schuur bleef gehandhaafd..’.

Boerderij met aangebouwd woonhuis te Ovezande (KU-150)

Zoals gebruikelijk in het begin van een tekst over een nieuwe provincie, voerde
Uilkema hier allereerst een paar boerderijen van een vrij recent, algemeen voorkomend
type ten tonele, aan de hand waarvan hij het principe van indeling en functioneren
van de gewone, traditionele Zeeuwse boerenhoeve kon toelichten. In de bijbehorende
legenda werd dan ook wat uitgebreider dan gewoonlijk ingegaan op het gebruik van
de verschillende ruimten:
‘..“keate”, “bakkeate” (...); de zomerwoning, waarin gedurende drie of vier
maanden per jaar wordt gewoond. Van dit vertrek uit wordt de er naast geplaatste
bakoven bediend, die meestal geheel ommuurd en onzichtbaar is, soms echter alleen
door een afdak wordt beschermd.. (...) ..“koeiestal”; vóór de koeien bevindt zich
evenals voor de andere stallen de “bak”, waaruit de dieren vreten, er achter een
ondiepe groep, terwijl het stalbed is verdeeld in zeven “bochten”, gescheiden door
schutten.. (...) ..“voergangk”, “voeirgank”, “voerhoek”, “voerk” (...); deze namen
draagt de voedergang tusschen het lage schot - pui of koeiepui - vóór de koppen aan
de eene zijde en de tassen ter andere zijde. De dilt boven de koeien overdekt ook
deze gang, die alleen in moderne stallen door een schot van de tassen is afgescheiden..
70) Uilkema gebruikt hier de term “restauratie” voor vernieuwing en modernisering van de
boerderij. “Renovatie” zou in dit geval meer op zijn plaats zijn geweest.
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(...) ..“achterdam”, “gang”, “koeiegang”; het gangpad achter de groep. Dikwijls
ontbreekt in Zeeuwsche stallen dit pad en neemt de breede, vlakke groep de volle
breedte in tusschen koeien en achterweag of -muur.. (...) ..“koeiebak”, “waterbak”;
uit dezen langwerpigen houten bak, staande naast of op den mespet, wordt gewoonlijk
al het op stal staande vee des winters gedrenkt. Oorspronkelijk was deze bak een
groote ronde ton, nog hier en daar aangetroffen; zie plan. Hij werd gevuld uit den
paardepet of uit de welle door middel van de wip, die nog voorkomt op plans KU-152
en KU-150. Thans wordt de koeiebak
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gevuld of volgepompt uit welle of pet met behulp van een losse goot. Zie voor deze
inrichting o.a. plan KU-149. Uit een en ander volgt, dat zelfregelende
drinkwaterleidingen in Zeeuwsche stallen nog ver van algemeen zijn. Het drenken “wateren” - uit den koeiebak geschiedt tweemaal per dag, 's morgens te zes uur en
's middags te één. Slechts eenmaal worden koe- en paardenstallen uitgemest: 's
morgens als de koeien wateren. De dieren gaan door de verschillende staldeuren uit
en in en vinden zelve hun standplaats terug..’, enzovoort.

Gedeelte van opmeting KU-149, met ‘welle’, drinkbak voor het vee en mestput, bij schuur van
boerderij te Noord-Kraaiert (schaal 1:400)

Nadat alle onderdelen van het bedrijf aldus de revue waren gepasseerd, achtte
Uilkema doorgaans de lezer voldoende ingevoerd in de materie om over te kunnen
gaan tot de ingewikkelde kwestie van de historische ontwikkeling. Helaas is van dit
tweede hoofdstuk alleen een eerste, zeer globale schets bewaard gebleven. In de
aanhef worden de te behandelen onderdelen echter alvast kort opgesomd: ‘..De
veranderingen in bouwwijze, die in de loop der laatste twee eeuwen bij het Zeeuwsche
huis hebben plaats gevonden, beperken zich niet enkel tot de scheiding van schuur
en huis. (...) Zij betreffen de volgende punten: 1. de constructie der schuur; 2. de
plaats van het wagenhuis; 3. de inrichting van den koestal; 4. de indeeling der woning.
Een nadere behandeling van deze zaken eischt een nadere kennismaking met plan
en inrichting der moderne hoeve..’.
Als voorbeelden werden hier achtereenvolgens een 19e- en een 20e-eeuwse
boerderij aangehaald, respectievelijk KU-218 uit Oosterland (Duiveland) en KU-154
uit Ovezande (Zuid-Beveland).
Over punt 1 - de schuurconstructie - zijn tevens enkele aanvullende aantekeningen
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Kleine driebeukige schuur bij boerderij te Noordwelle, met het dak aan weerszijden opgelicht boven
de zijbeuken

bewaard gebleven, waaruit blijkt dat Uilkema, evenals Hekker na hem, ervan uitging
dat het Zeeuwse huistype in oorsprong éénbeukig was. Dit leidde hij behalve uit de
door hem gevonden oude één- en tweebeukige voorbeelden ook af uit het feit dat de
lage zijbeuken in de oude schuren plaatselijk ‘uutlaten’ werden genoemd, wat
taalkundig zou kunnen verwijzen naar een latere toevoeging van deze ruimten:
‘..Hieruit volgt dat deze uutlaten vroeger niet bestonden. Een aanwijzing daarvoor
reeds is de naam “moerregel” en “weagstiel”. De uutlaat waaronder de stal is
ondergebracht, is het eerst ontstaan; later de tweede..’. Later zouden deze
aanvankelijk nog smalle buitenstijlruimten zijn verbreed. Van een dergelijke
uitbreiding, die gepaard moest zijn gegaan met belangrijke constructieve
veranderingen, meende Uilkema onder meer in opmeting KU-149 nog sporen te
hebben gevonden: ‘..Inderdaad blijkt bij beschouwing van doorsnede
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Opmeting KU-218 van 19e-eeuws boerderijcomplex te Oosterland (schaal 1:400)

KU-149, dat de uutlaat aan de voorzijde71) daar te eenige tijd aan beide zijden is
verbreed (...) De dikke balk die oorspronkelijk de ligging had als op plans KU-150
en KU-152 is naar de stalzijde verschoven zoodat daar een overstek ontstond die
veroorloofde stal en “voerk” (voerhoek of voergang) te zamen in de buitenstijlruimte
te brengen. Om de uutlaat aan den voorkant der schuur minstens zijn breedte te doen
behouden moest het dak daarboven door hulpschoren (...) worden ondersteund..’.
Over de ontwikkeling van het woonhuis is slechts één - en dan nog uiterst summiere
- aantekening bewaard gebleven: ‘..De oude woonhuizen waren anders ingericht en
kenden niet de gang tusschen de vertrekken. Dit blijkt uit KU-151 en KU-152..’.

71) Met voorzijde wordt hier bedoeld de lange gevel waarin zich de deeldeuren bevinden.
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Uit dit alles (zowel de nagelaten tekstgedeelten als de eerdere uitspraken in
correspondentie of werkverslagen) kan worden afgeleid dat Uilkema in Zeeland
blijkbaar tot de volgende conclusies was gekomen:
Oorspronkelijk zou hier sprake zijn geweest van een éénbeukige huisvorm zonder
buitenstijlruimten, waarbij woonhuis en schuur verbonden waren. Het woonhuis
bestond uit één of meer vertrekken zonder tussenliggende gang. In de schuur vond
men oorspronkelijk zowel tasruimte, stal als dorsvloer binnen de hoofdconstructie;
de stal lag vermoedelijk dwars in het gebouw. Om de opslagruimte voor de oogst te
kunnen vergroten werd de schuur op zeker moment voorzien van een zijbeuk waarin
de stal kon worden ondergebracht. Deze stal had een indeling met schotten, waartussen
het vee twee aan twee was opgesteld met de koppen naar de scheidingsmuur met de
tasruimte. Als er een voergang was dan lag deze in de binnenstijlruimte en ging dus
ten koste van de opslagcapaciteit van de tas. Om dit te kunnen veranderen moest de
zijbeuk aan stalzijde worden verbreed, wat werd gerealiseerd door aan die kant de
gebintbalk te laten oversteken. De voergang kon door deze grotere breedte buiten de
stijlen worden gehouden. In een later stadium zou deze tweebeukige schuurvorm
door toevoeging van een tweede zijbeuk zijn vergroot tot de bekende driebeukige
opzet. Als laatste werd tenslotte de stal gemoderniseerd, waarbij de schotten tussen
het vee verdwenen om plaats te maken voor een hoge voerbak met stalstaken.
Wat tenslotte nog opvalt, is dat Uilkema nergens in zijn latere uitspraken meer het
woord ‘Fries’ gebruikte. Zou de definitieve tekst hier weer van zijn meest
aanvechtbare - in dit geval vooral volkskundige - kanten zijn ontdaan? Ook bij de
andere provincies was al gebleken dat de uiteindelijke theorieën een heel stuk
gematigder werden gepresenteerd dan men op grond van de discussies in de
correspondentie zou verwachten. Of was Uilkema hier op zijn vroegere ideeën
teruggekomen? De enige aanwijzing dat dit laatste misschien tòch niet het geval was,
is te vinden in een zin uit de inleiding op het stencil, waarin de Zeeuwse boerderijen
door hem in één adem werden genoemd met niet alleen Zuid-Limburg en
Zuid-Holland maar tevens met alle provincies die men tegenwoordig onder de Friese
huisgroep rekent. Op de mogelijke betekenis van deze uitspraak en haar consequenties
voor Uilkema's typologie als geheel zal in het volgende, laatste hoofdstuk nader
worden ingegaan.
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BOERDERIJDOCUMENTATIES IN ZEELAND
KU-126 IJzendijke (Z.-Vl.)
KU-127 Zierikzee (Sch.)
KU-148 Koudekerke (Wal.)
KU-149 Noord-Kraaiert (Z.-Bev.)
KU-150 Ovezande (Z.-Bev.)
KU-151 Nieuwdorp (Z.-Bev.)
KU-152 Kloetinge (Z.-Bev.)
KU-153 Nisse (Z.-Bev.)
KU-154 Ovezande (Z.-Bev.)
KU-167 Eede (Z.-Vl.)
KU-168 Aardenburg (Z.-Vl.)
KU-218 Oosterland (Dui.)
KU-219 Poortvliet (Tho.)
KU-220 Duivendijke (Sch.)
KU-221 Kerkwerve (Sch.)
KU-222 Moriaanshoofd (Sch.)
KU-223 Kortgene (N.-Bev.)
KU-224 Gapinge (Wal.)
KU-232 's Heer Arendskerke (Z.-Bev.)
KU-279 St. Laurens (Wal.)
KU-280 Oostkapelle (Wal.)
KU-300 Clinge (Z.-Vl.)
KU-301 Clinge (Z.-Vl.)
KU-370 Eede (Z.-Vl.)
KU-373 onbekend (N.-Bev.) (niet aangeduid)
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8 De resultaten van het onderzoek
De grote lijnen
Uilkema's inspanningen tijdens zijn in totaal bijna twintig jaar durende
boerderij-onderzoek hebben op zeer verschillend niveau tot resultaten geleid, die het
boerderij-onderzoek hier te lande voor langere tijd en in verschillende mate zouden
beïnvloeden. Allereerst bracht zijn onderzoek, zoals in hoofdstuk 5 uitvoeriger werd
betoogd, binnen het boerderij-onderzoek in Nederland een principiële koerswijziging
teweeg, waardoor de oude statische benadering van de historische boerderij
uiteindelijk werd ingeruild voor een dynamischer visie en het brede typologische
overzicht voor langere tijd plaats maakte voor diepgaand deelonderzoek. Ook de
aandacht die Uilkema besteedde aan de bedrijfstechnische aspecten van de boerderij
en de nadruk die hij legde op de landbouwkundige en functionele oorzaken van de
waargenomen veranderingen zouden algemeen navolging vinden. Wat betreft het
brongebruik bij het historisch boerderij-onderzoek werd hiermee bovendien voor de
eerste maal het belang onderkend van bouwhistorisch onderzoek en gedegen
documentatie van de objecten, en van het gecombineerde gebruik van documentaire
gegevens en archivalische afbeeldingen. Hiermee werd de basis gelegd voor het
moderne onderzoek en het huidige vakgebied, zowel voor wat betreft de visie op het
onderzoek als voor de benadering van de historische boerderij.
Daarnaast is als tastbaar resultaat van Uilkema's werk de grote hoeveelheid
documentatie bewaard gebleven, waarmee ook de na hem komende generaties
onderzoekers hun voordeel konden en kunnen doen. Zijn opmetingen en foto's van
thans veelal afgebroken of onherkenbaar veranderde boerderijen vormen een
belangrijke bron van gegevens voor huidig en toekomstig onderzoek. Onder de door
hem gedocumenteerde boerderijen bevinden zich verschillende zeldzame voorbeelden
van bijzondere, inmiddels vrijwel verdwenen huistypen. Zo toont de collectie
opmetingstekeningen verschillende exemplaren van het oud-Friese langhuistype,
merkwaardige overgangsvormen in de Noordhollandse ontwikkeling en zeldzame
vroege ontwikkelingsfasen van de Zuidlimburgse boerderij. In Drenthe vestigde
Uilkema de aandacht op de laatste booën en in Zeeland maakte hij melding van de
curieuze en thans geheel verdwenen Schouwse stolp. Op Terschelling ontdekte hij
een zeldzaam voorbeeld van de tweebeukige huisvorm die daar, naar men thans
aanneemt, aan de huidige vormen moet zijn voorafgegaan, evenals op Ameland. In
Twente en de Achterhoek slaagde hij erin verscheidene boerderijen te traceren die
nog volledig als los hoes functioneerden. Daar komt bij dat de meeste van de door
Uilkema in de jaren twintig onderzochte boerderijen op dat moment nog grotendeels
op de oude wijze werden gebruikt, waardoor de inrichting elementen bevatte, die in
de daaropvolgende decennia door de modernisering en schaalvergroting van het
landbouwbedrijf en de verburgerlijking van het woongedrag op het platteland
onherroepelijk zouden verdwijnen.
Behalve voor het boerderij-onderzoek zelf is het verzamelde materiaal ook van
waarde voor andere disciplines, door de grote hoeveelheid gegevens die het bevat
op landbouwhistorisch, bouwhistorisch en lexicografisch gebied. Vooral de
notitieboekjes en de veldwerktekeningen bieden veel aanvullende informatie over
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terminologie en over landbouwkundige of bouwkundige ontwikkelingen in de
verschillende streken. In de nagelaten teksten wordt op veel van dergelijke voor de
boerderijgeschiedenis belangrijke processen nader ingegaan. Zo nam Uilkema in de
Noordbrabantse tekst een uitgebreide beschrijving op van het gebruik van de sopketel
voor de bereiding van het veevoer en vestigde hij de aandacht op de daarmee mogelijk
samenhangende ontwikkeling van de stookplaats in deze provincie. In Friesland
beschreef hij de overgang naar fabrieksmatige zuivelbereiding en de gevolgen die
dit met zich meebracht voor de boerderijbouw in deze provincie. Elders besteedde
hij aandacht aan het functioneren van de potstallen en aan de geleidelijke verdwijning
van deze stalvorm

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

632
op de zandgronden van Noord-Limburg en Brabant. De relatie tussen bedrijfsgrootte,
omvang van de veestapel en benodigde hooiopslag in Noord-Holland, de wijze van
voedering en drenking van het vee in de verschillende streken, de capaciteit van
hooibergen, de bouw van plaggenhutten, het gebruik van leemsteen en het nut van
het kalken van beleemde vlechtwerkwanden, stalventilatie, methoden van
mestbewaring; al deze en nog veel meer wetenswaardigheden en zaken van algemeen
belang komen in de bewaard gebleven teksten al dan niet in breder verband aan de
orde.
En tenslotte zijn daar nog de door Uilkema geformuleerde theorieën over de herkomst
van de diverse door hem bestudeerde huisvormen en hun feitelijke historische
ontwikkeling. Veel van de gedachten die hij hierover ontwikkelde weken in meerof mindere mate af van de in zijn tijd algemeen heersende mening. Hoewel lang niet
al zijn ideeën door later onderzoek zouden worden bevestigd, bleken veel van de
door hem opgestelde en gepubliceerde theorieën toch een hechte basis om op door
te werken. Verscheidene van zijn niet-gepubliceerde en daardoor onbekende ideeën
en vondsten werden vele jaren later opnieuw door anderen ontdekt en eerdere
publikatie van deze gegevens had hier dus veel tijd kunnen besparen. De gedachten
die Uilkema over de geschiedenis van de Nederlandse boerderijen ontwikkelde en
ten dele ook op schrift stelde, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds de regionaal
gebonden theorieën over de boerderij-ontwikkeling in de afzonderlijke delen van het
land en anderzijds die welke de grote lijnen van de geschiedenis en de verwantschap
tussen de verschillende huisvormen betreffen. Over dit laatste is echter geen voltooide
tekst van zijn hand bewaard gebleven; hierover bestaan alleen incidentele
aanwijzingen, her en der verscholen in de correspondentie of in de door hem
geschreven provincieteksten. Voor zover deze fragmentarische en vaak uitgesproken
duistere aanwijzingen thans nog kunnen worden verklaard, zal dit moeten gebeuren
tegen de achtergrond van zijn in de voorgaande hoofdstukken beschreven ideeën
over de verschillende plaatselijke ontwikkelingen. De eerdere keuze voor een
provinciegewijze opzet van deze hoofdstukken bood als voordeel dat hiermee niet
alleen aan de uiteindelijke regionale theorieën maar ook aan de totstandkoming
daarvan aandacht kon worden besteed. Bij de vraag naar Uilkema's ideeën aangaande
de grote lijnen van de boerderijontwikkeling doet zich thans echter het nadeel van
deze benadering voelen, doordat men in de grote hoeveelheid gegevens gemakkelijk
het overzicht over zijn uiteindelijke conclusies verliest. Een korte samenvatting van
Uilkema's belangrijkste regionale vondsten en theorieën is daarom noodzakelijk
alvorens dieper kan worden ingegaan op de eventuele grotere verbanden binnen de
door hem vastgestelde ontwikkeling. In dit resumé zal voor zover mogelijk de
volgorde van de voorgaande hoofdstukken worden aangehouden.

Samenvatting van de belangrijkste resultaten per gebied
Allereerst ontdekte Uilkema in Friesland het oude lage woonstalhuistype met
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Friese kophalsrompboerderij te Nieuwe Bildtdijk

vrijstaande hooiberg als voorloper van de grote boerderijvormen met aangebouwde
schuur, de kophalsromp- en de stelpboerderij. Hoewel hij lang ten onrechte meende
dat het door hem beschreven langhuistype uitsluitend als uitgangspunt had gediend
bij de ontwikkeling van het weidebedrijf zou hij later, onder invloed van door anderen
verricht onderzoek, op deze gedachte terug komen; zelf beperkte hij zich echter in
zijn latere teksten tot de ontwikkeling van de boerderij in de weidestreken. Daarbij
ging hij onder meer nader in op de vroegere indeling van het oude huistype. De nog
door hem aangetroffen voorbeelden telden steeds drie afdelingen, namelijk woning,
werkruimte en rundveestal, die, door muren gescheiden en elk van een afzonderlijk
dak voorzien, achter elkaar lagen. Door voortgezet onderzoek slaagde Uilkema er
echter in een reconstructie van de hieraan voorafgaande oudere opzet samen te stellen.
Daarbij betoogde hij onder meer dat werk- en stalruimte hier vroeger in open
verbinding hadden gestaan, terwijl hij tevens de mogelijkheid open hield dat ook de
scheiding tussen woon- en bedrijfsgedeelte ooit weleens minder
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volledig kon zijn geweest. Bovendien stelde hij dat de ruimte voor de zuivelbereiding
in het oude langhuis in opzet slechts had bestaan uit de open werkvloer tussen
woonruimte en stallen. Vervolgens beschreef hij van stap tot stap hoe de ruimten
voor de zuivelbereiding (karnhuis, melkkelder en zomerwoning) zich vanuit dit
primitieve stadium geleidelijk hadden ontwikkeld tot de situatie zoals men die tegen
het einde van de vorige eeuw algemeen aantrof.
Daarnaast onderzocht hij hier de verschillende fasen van de samenvoeging van
stal- en tasruimte bij de overgang van langhuis met afzonderlijke oogstberging naar
kophalsrompboerderij met gecombineerde staltasschuur. Hierbij werd vooral veel
aandacht besteed aan de ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijfsgedeelte in relatie
tot de constructieve mogelijkheden. Eén van zijn conclusies luidde dat de constructieve
problemen verbonden aan het realiseren van een voldoend brede zijbeuk voor de
rundveestal er tenslotte toe hadden geleid, dat de oorspronkelijk dubbelrijïge stal van
het oude langhuis op den duur werd vervangen door een opzet met enkele stalrij. Bij
de schuurontwikkeling als geheel hield hij bovendien de mogelijkheid open dat de
andere zijbeuk, met de deel, pas in een later stadium aan het gebouw zou kunnen
zijn toegevoegd. Vervolgens beschreef hij hoe de plattegrond van de voltooide
kophalsrompboerderij zich uiteindelijk verdichtte tot de stelpvorm, doordat als laatste
onderdeel ook de woonvertrekken onder het grote schuurdak werden opgenomen;
Uilkema beschouwde de stelp dan ook als een logische laatste stap in de ruimtelijke
ontwikkeling van de Friese boerderij. Met deze vorm zou hier bovendien een einde
zijn gekomen aan het principe van geleidelijke ontwikkeling. Het volgende, in het
begin van deze eeuw ontstane, nieuwe huistype voor het veeteeltbedrijf, de
‘nieuw-Friesche greidboerderij’, was een zuiver rationele schepping, die een volledige
breuk betekende met de traditionele boerderijvormen.

Zuidoostfries dwarsdeeltype te Fochteloo

Hoewel de nadruk in Friesland dus sterk op de weidestreken lag, verrichtte Uilkema
ook onderzoek in andere delen van de provincie. Zo bestudeerde hij in
zuidoost-Friesland de van de overige Friese boerderijen afwijkende dwarsdeeltypen
met middenpotstal en ankerbalkgebinten, echter zonder te kunnen besluiten over de
herkomst van dit type. De hier eveneens voorkomende haakse boerderijvorm
onderkende hij echter terecht als een latere uitbreiding van het oude rechthoekige
gebouw, door aanbouw van een nieuwe, meestal ‘Friese’ bijschuur. Ook in de
Noordfriese streek 't Bildt werd een L-vormig boerderijtype gedocumenteerd, waarin
zich bovendien een afwijkende stalindeling bevond; de koestal lag hier niet, zoals
gebruikelijk, tegen de buitenmuur maar tegen de scheidingswand met het tasvak.
Noch over de ontwikkeling van de Bildtse, noch over de Zuidoostfriese boerderij is
Uilkema's uiteindelijke mening ons thans echter bekend. Doordat hij zich in zijn
laatste tekst over de provincie Friesland beperkte tot de weidestreken is van al deze
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afwijkende gebieden, waar het akkerbouw- of gemengd bedrijf overheerste, geen
beschrijving nagelaten.
De Wadden- en Zuiderzee-eilanden werden door Uilkema behandeld als afzonderlijk
gebied, waarvan de boerderijen naar zijn mening overigens wel aansloten bij het
huistype in de noordelijke provincies, of zoals men thans zegt, de Friese huisgroep.
De op Wieringen voorkomende, karakteristieke haakse huisvorm werd door hem
beschouwd als een latere uitbreiding van het oude (Noordhollandse) woonstalhuistype.
Hiermee was tevens de opvallende plaats van de Wieringse koestal verklaard, die
hier net als in 't Bildt niet tegen een buitenmuur lag, maar tegen de scheidingsmuur
met de tasruimte. Uit onderzoek was hem namelijk gebleken dat de huidige
binnenmuur tussen stal en

Terschellings dwarsdeeltype te Formerum

tasruimte de buitenmuur van het oorspronkelijke woonstalhuis moest zijn geweest,
waartegen de schuur pas later was aangebouwd. Een vergelijkbare situering van een
‘Friese’ grupstal tegen een binnenmuur trof Uilkema ook aan op Texel en
Terschelling, in 't Bildt en later zelfs in Zeeland; hij noemde deze vorm de ‘omgekeerd
Friesche stal’. Op Terschelling en Ameland werd verder studie gemaakt van de daar
naast het gewone driebeukige Friese type voorkomende oudere vormen met tweeof zelfs éénbeukige opzet, enkelvoudige langwerpige plattegrond, topgevels en
zadeldak met ononderbroken noklijn. Op
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Ameland besteedde Uilkema bovendien veel aandacht aan enkele daar door hem
aangetroffen voorbeelden met een afwijkende, dwarse situering van de stal in het
bedrijfsgedeelte. Ten behoeve van het onderzoek op de Nederlandse Waddeneilanden
werden tenslotte ook de boerderijen van het tot Duitsland behorende Noordfriese
eiland Sylt bestudeerd. Of hij hier uiteindelijk nog tot een samenhangende
ontwikkelingsgeschiedenis voor de diverse eilanden wist te komen is door het
ontbreken van enige voltooide tekst over deze gebieden echter niet bekend.

Groningse kophalsrompboerderderij te Hoogemeeden

Dit laatste geldt ook voor Groningen, waar de duidelijke verwantschap met de
Friese boerderijen een uitgebreid onderzoek in het grootste gedeelte van deze
provincie in Uilkema's ogen blijkbaar overbodig maakte. De weinige door hem
verzamelde Groningse documentatie beperkt zich dan ook grotendeels tot de van
Friesland afwijkende vormen, zoals de boerderij met meerkapschuur, het Oldambtster
type en de Westerwoldse boerderij in het uiterste zuidoosten van de provincie.
Opmerkingen op het veldwerk en in de aantekeningen maken duidelijk dat Uilkema
in ieder geval van de recentere ontwikkeling van deze boerderijvormen in grote lijnen
op de hoogte was, evenals van de verwantschap van het oude Westerwoldse type
met de aangrenzende Drentse huisvormen.
Voor Noord-Holland slaagde Uilkema er wèl in een sluitend verhaal samen te stellen,
waarbij hij net als in Friesland uitging van een ontwikkeling vanuit een eenvoudige
langhuisvorm. Hier ging hij echter nog iets verder in de geschiedenis terug, door te
stellen dat de geringe hooioogst van de kleine bedrijven hier oorspronkelijk werd
opgeslagen in het achterste gedeelte van de koestal. Toename van de oogst leidde
aanvankelijk tot verhoging van het achterste deel van de stal; de ongelukkige
constructieve aansluitingen die een dergelijke oplossing met zich meebracht zouden
uiteindelijk hebben geleid tot de bouw van een vrijstaande hooibergplaats op het erf,
in de vorm van een dichte hooiberg of blokschuur. Een woonstalhuis met een
dergelijke losse blokschuur werd door Uilkema ‘berghuis’ genoemd. Waar deze
schuur achter tegen de stal werd gebouwd ontstond de hooihuisboerderij, die hiermee
dus werd opgevat als een variant op het berghuis. Elders zou de blokschuur meestal
naast de stal zijn geplaatst en hiermee vervolgens om praktische redenen zijn verenigd,
waaruit uiteindelijk de stolpvorm was ontstaan.

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

Noordhollandse boerderij met daarnaast een vrijstaande blokschuur (plaats onbekend)

Het voorste gedeelte van het oude woonstalhuis met de woonvertrekken zou daarbij,
net als bij de Friese boerderijen, in eerste instantie nog buiten het bedrijfsgedeelte
zijn blijven uitsteken en pas later in het stolplichaam worden opgenomen. Vanuit
deze gedachte beschouwde Uilkema de stolp met uitgebouwd woonhuis als vroege
vorm, en die met gesloten vierkante plattegrond als een latere ontwikkelingsfase.
Tenslotte attendeerde hij nog op het feit dat bij de oudere stolpen de woonvertrekken
zich, als herinnering aan de woonstalhuisfase, achter elkaar aan een zijgevel bevonden,
terwijl deze in later tijd meestal naast elkaar langs de voorgevel lagen. De snelle
verspreiding van de Noordhollandse stolp in het begin van de 17e eeuw had volgens
Uilkema vooral te maken met het feit dat deze qua omvang en verhouding van
stalruimte en oogstberging bij uitstek geschikt was voor het middelgrote gemengde
bedrijf, het meest voorkomende bedrijfstype in de in deze periode nieuw aangelegde
polders. Naast de grote lijnen van de ontwikkeling werden door Uilkema in
Noord-Holland ook enkele meer algemene kenmerken van de boerderijen bestudeerd.
Zo besteedde hij bij alle Noordhollandse documentaties aandacht aan het gebruik
van de zogenaamde zomerstal als seizoenwoonruimte en aan de hiermee
samenhangende ontwikkeling van een afzonderlijk vertrek als dagelijkse woonruimte.
Ook wist hij, met name in West-Friesland, nog restanten op te sporen van de daar
thans vrijwel verdwenen maar oorspronkelijk ook boven het IJ voorkomende
ankerbalkconstructie. Het ankerbalkgebint beschouwde hij hier als een zeer oud
element, dat in de loop der tijd zou zijn verdrongen door de hogere dekbalkconstructie
van de stolp.
Hoewel door Uilkema in Noord-Holland steeds de meeste aandacht werd besteed
aan de stolpontwikkeling en ook de in het stencil opgenomen tekst zich geheel tot
dit onderwerp beperkt, deed hij tevens enig onderzoek naar de af-
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wijkende huisvormen beneden het IJ: de Gooise en de Amstellandse boerderij en de
geheel nieuwe vormen in de Haarlemmermeer. Hoewel over al deze gebieden

Gooise dwarsdeelboerderij te Blaricum

geen voltooide tekst werd nagelaten, kon in ieder geval voor wat betreft het Gooi uit
de losse aantekeningen toch een beeld worden verkregen van de door hem ontwikkelde
ideeën. Uilkema ontdekte namelijk dat de Gooise dwarsdeelboerderijen waren ontstaan
uit de in het midden van het land algemeen voorkomende huisvorm met
middenlangsdeel en deeldeuren in het midden van de achtergevel, het ‘Saksische’
of halletype. De overgang van middenlangsdeel naar dwarsdeel zou hier te maken
hebben gehad met een veranderde wijze van oogstopslag. Later zou de indeling in
het Gooi echter opnieuw een ingrijpende verandering hebben ondergaan, doordat
het bij het dwarsdeeltype op de middenbeuk opgeslagen hooi buiten werd
ondergebracht in een hooiberg. De brede middenbeuk werd daardoor overbodig en
werd bij nieuwe boerderijen tenslotte versmald tot voergang, in navolging van het
aansluitende Zuidhollandse en Utrechtse weidegebied. Bij de Amstellandse boerderij
signaleerde Uilkema een met deze laatste vormen vergelijkbare indeling, met een
smalle voergang tussen twee rijen vee.
Ook over de provincies Drenthe, Overijssel, Utrecht en Gelderland heeft Uilkema
geen voltooide teksten nagelaten, maar zoals uit de voorgaande hoofdstukken bleek,
viel desondanks ook hier nog het een en ander over het verloop van zijn onderzoek
af te leiden uit de overige beschikbare gegevens.

Drentse boerderij met middenlangsdeel te Wijster

In Drenthe maakte Uilkema vooral studie van het midden en westen van de
provincie en van de drie voornaamste hier voorkomende typen, die hij opvatte als
opeenvolgende ontwikkelingsfasen. Als oudste vorm beschouwde hij de driebeukige
boerderij met ankerbalkgebinten, open middenlangsdeel en deeldeuren in de
achtergevel, waarvan de latere voorbeelden veelal waren voorzien van een aan de
achtergevel aangebouwde éénbeukige hooischuur. Uit dit zuiver ‘Saksische’ type
zou vervolgens, net als in het Gooi, door opname van de hooistapel op de middenbeuk
van het hoofdgebouw een geheel eigen dwarsdeelvorm zijn ontstaan. Deze werd
tenslotte op zijn beurt weer verdrongen door het uit Friesland overgenomen schuurtype
met zijlangsdeel en hoge dekbalkgebinten. Naast deze drie zeer algemeen verspreide
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boerderijvormen besteedde Uilkema in Drenthe ook veel aandacht aan de alleen nog
rond Schoonebeek voorkomende boo: een semi-permanent gebouw voor de
veefokkerij, dat alleen tijdens de weideperiode door een herder met zijn veestapel
werd bewoond en waarvan de indeling sterk deed denken aan die van het oude Friese
langhuis. In deze primitieve huisvorm meende hij veel oude kenmerken van zowel
het ‘Saksische’ als het oude Friese huistype te herkennen; de boo speelde hierdoor
lange tijd een belangrijke rol in Uilkema's theorieën omtrent de afstamming van de
huidige boerderijvormen.

Hekmans Boo te Nieuw-Schoonebeek (KU-243)

Boerderijtypen met deeldeuren in de zijgevel werden door Uilkema behalve in
Drenthe en het Gooi ook bestudeerd in het noordwesten van Overijssel. Het ontstaan
van de dwarsdeelvormen waarbij de middenbeuk werd ingenomen door de hooistapel
had al snel weinig geheimen meer voor hem; hij ontdekte dat deze, zoals hierboven
al werd uiteengezet, waren ontstaan uit het gewone, ‘Saksische’ halletype met open
middendeel. Daarnaast kwam in Overijssel, met name rond Staphorst, echter ook
een dwarsdeelvorm voor waarbij de middenbeuk niet in gebruik was als tasruimte
maar als potstal. Van dit dwarsdeeltype met middenpotstal, dat ook in het
aangrenzende zuidoostelijke deel van Friesland wordt aangetroffen, maakte Uilkema
in Overijssel enkele opmetingen, waarbij hij echter nergens inging op de mogelijke
historische ontwikkeling van de betreffende huisvorm. Dit laatste geldt ook voor de
karakteristieke Giethoornse vaarboerderij.

Overijsselse boerderij met middenlangsdeel te Grote Leeuwte

Een belangrijk aandachtspunt in Uilkema's Overijsselse onderzoek vormde het
los hoes, de eenvoudigste vorm van het halletype, waarvan hij verscheidene
opmetingen maakte. Daarnaast documenteerde hij verschillende fasen uit de
ontwikkeling van los hoes tot boerderij met gescheiden woon- en bedrijfsruimten,
terwijl hij zich omgekeerd ook in streken waar het los hoes niet voorkwam afvroeg
of daar wel steeds sprake was geweest van een dergelijke afscheiding. Zijn conclusie
luidde dat de scheiding van woon- en werkruimten in een groot
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deel van het oosten van het land pas laat tot stand was gekomen. Zowel in Overijssel,
Gelderland als Utrecht besteedde Uilkema, getuige de keuze van zijn opmetingen,
ook aandacht aan de verdere ontwikkeling van het woongedeelte van het hallehuis.
Daarbij gelukte het hem vast te stellen dat de vooral

Gelderse T-huisboerderij te Wijchen

langs de grote rivieren voorkomende krukhuis- of T-huisvorm, in tegenstelling tot
wat Gallée en anderen beweerden, was ontstaan uit het eenvoudige driebeukige
halletype met lage zijbeuken, door zijwaartse uitbouw van het voorhuis. Een belangrijk
thema bij het onderzoek van de Gelderse boerderij was ook de samenstelling van het
totale complex met zijn talrijke bijgebouwen en de constructie van deze losse
elementen. Uilkema's preoccupatie met eenvoudige constructievormen die aan deze
belangstelling voor de bijgebouwen ten grondslag lag, kwam ook tot uiting in de
documentatie van plaggenhutten en keuterijtjes. Een afzonderlijke vermelding verdient
in de provincie Gelderland nog het onderzoek van de Veluwse ‘zoomtypen’, een
eenvoudige, éénof tweebeukige huisvorm met een sterk aan de langgevelboerderij
herinnerend uiterlijk, waarin Uilkema de sporen van een zeer oude huisvorm meende
terug te vinden.
In Utrecht werd, vooral in verband met de Zuidhollandse ontwikkelingen, de

Veluws zoomtype (Foto: H.J. van Houten)

in het gehele westelijke veeteeltgebied voorkomende deelversmalling onderzocht.
Daarbij werd veel aandacht besteed aan de met deze ontwikkeling samenhangende
veranderingen in de stalindeling en aan de belangrijke hieruit voortvloeiende
constructieve wijzigingen. Daarnaast was ook het gebruik van de zomerstal en de
ontwikkeling van het T-huis hier opnieuw onderwerp van studie. Van enige
samenhangende tekst over de ontwikkelingen in deze provincie als zodanig is echter
geen sprake.
Voor Zuid-Holland geldt een geheel ander verhaal; voor deze provincie beschikken
we over een concepttekst waarin Uilkema zijn ideeën over de herkomst en de
ontwikkeling van de hier voorkomende huistypen vastlegde. De verschillende regio's
(hart van de provincie, duinstreek, Zuidhollandse eilanden en Alblasserwaard) komen
hierin elk afzonderlijk aan de orde.
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Zuidhollandse boerderij met smalle voergang, te Naaldwijk (KU-313)

In het midden van de provincie, in het laaggelegen veenweidegebied, waar
momenteel vrijwel uitsluitend een constructietype met langsverband of met in de
muren opgelegde balken voorkomt, spoorde Uilkema als eerste de restanten op van
het hier oorspronkelijk inheemse ankerbalkgebint. De constructie was echter niet het
enige punt waarin de vroegere Zuidhollandse boerderij bleek af te wijken van de
huidige vormen. Het bedrijfsgedeelte met de stal heeft daar tegenwoordig algemeen
hoge zijmuren en een smalle voergang tussen de beide rijen vee; de oude opzet bleek
lage zijgevels te hebben gehad en een brede middendeel. De aanleiding tot de
constructieve veranderingen die hier hadden plaatsgevonden, schreef Uilkema vooral
toe aan de noodzaak tot verbreding van de oorspronkelijk lage en vrij smalle zijbeuken
als gevolg van een ingrijpende wijziging in de stalindeling. Het vee zou hier, naar
hij aannam, in een eerder stadium met de koppen in de richting van de buitenmuur
hebben gestaan maar om praktische redenen later zijn gedraaid. Om buiten de
gebintstijlen voldoende plaats te krijgen voor zowel het vee als de mestgang moest
de zijbeuk worden verbreed. Hiertoe werden de stijlen van de ankerbalkgebinten
afgezaagd en naar binnen verplaatst en ontstond een aanzienlijke versmalling van
de in opzet brede middendeel. Bij nieuwbouw zou men uiteindelijk hebben gekozen
voor een nieuwe constructie met langsverband of met in de verhoogde zijmuren
opgelegde balken. Door de verhoging van de zijgevels werd het bovendien mogelijk
boven de stal een dichte zoldering van muur tot muur aan te brengen; bij de oude
opzet met lage zijbeuken zou de zolderruimte voor hooiberging zich hebben beperkt
tot de middenbeuk. Na enige tijd zou men echter het hooi buiten op het erf in
kapbergen zijn gaan opslaan, omdat de volledig dichte stalzolders te weinig bleken
te ventileren.
Bij zijn onderzoek naar de oorspronkelijke indeling van het oude Zuidhollandse
boerderijtype ontdekte Uilkema verder dat dit in opzet een dwarsgelegen werkvloer
moest hebben gekend tussen woon- en stalgedeelte. Hij veronderstelde dat deze
ruimte bij het gemengde bedrijf (ooit vrijwel overal het meest gebruikelijke
bedrijfstype) niet alleen als werkruimte voor de zuivelbereiding
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maar ook als dorsvloer diende. Specialisatie en vergroting van de produktie had bij
het akkerbouwbedrijf geleid tot aanbouw van een paardestal met een daarop
aansluitende nieuwe dorsvloer achter de koestal; bij de veeteeltbedrijven was in het
geheel geen dorsruimte meer nodig. In beide gevallen was de oude dorsvloer tussen
woning en koestal vrijgekomen en deze ruimte zou algemeen in gebruik zijn genomen
voor huishoudelijke werkzaamheden en voor het dagelijkse wonen. Het oudste
huistype in dit gebied zou hebben bestaan uit een driebeukig gebouw met daarin
alleen woonruimte, werkvloer en stal in dwarsrichting, waarbij de oogst op de
gebintbalken boven de stal werd bewaard.

Boerderij uit de Zuidhollandse duinstreek, te Noordwijkerhout (KU-264)

De Zuidhollandse duinstreek werd door Uilkema (evenals door verschillende latere
onderzoekers) als afzonderlijk gebied behandeld, aangezien hier bij de oudere
boerderijen sterk afwijkende vormen worden aangetroffen met een soms zeer
gecompliceerde opzet. Voor de door hem gedocumenteerde voorbeelden trachtte
Uilkema door middel van bouwsporenonderzoek de oudste vorm en indeling te
reconstrueren. Daarbij kwam hij na lang beraad tot de conclusie dat het hier inderdaad
om een geheel eigen type moest zijn gegaan, dat in verschillende opzichten afweek
van dat in de rest van de provincie. Zo zou deze huisvorm in oorsprong niet driebeukig
maar éénbeukig van opzet zijn geweest. De koestal zou hier een geheel eigen indeling
hebben gekend, waarbij Uilkema dacht aan een vlakke stal met giergoot en
koeschotten, gesitueerd langs de achtergevel van het gebouw.
Ook de Alblasserwaard werd door Uilkema apart besproken, waarbij hij vooral inging
op de ontwikkeling van de waterstal, een verhoogd stalgedeelte waarop het vee in
geval van overstroming in veiligheid kon worden gebracht. De oudste vorm van een
dergelijke noodstal zou hebben bestaan uit een vrijstaande vloedschuur buiten op
het erf; later zou men om praktische redenen hebben getracht hiervoor binnen het
hoofdgebouw een plaats te vinden. Daartoe werd aanvankelijk een klein deel van de
middenbeuk opgehoogd, dat alleen in geval van nood zou zijn gebruikt. Een volgende
stap was de aanleg van een permanente hoge stal, die het gehele jaar door dienst kon
doen en waarbij ook het hooi op een droge plaats binnenshuis kon worden bewaard.
Bij deze oplossing werd (bij sterk verhoogde zijmuren) de vloer van één van de
zijbeuken en een groot gedeelte van de middenbeuk met aarde opgehoogd, een
kostbare oplossing, die volgens Uilkema dan ook weinig toepassing had gevonden.
Later werd algemeen gekozen voor een eenvoudiger opzet, waarbij men boven de
gewone, op de begane grond gelegen koestal een extra zware stalzolder aanbracht,
die alleen in geval van overstroming dienst deed. De moderne tendens om vertrouwend
op de goede waterkeringen in het geheel geen vluchtstal meer aan te brengen, werd
door Uilkema zeer betreurd en als een groot risico beschouwd. Voor de Zuidhollandse
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eilanden ontwikkelde hij een geheel eigen visie, waarbij hij de door Gallée gehuldigde
mening dat deze boerderijen moesten worden

Boerderij van de Zuidhollandse eilanden, te Numansdorp

beschouwd als ‘Friese’ typen, met grote stelligheid tegensprak. Zelf ging hij hier uit
van eenzelfde (inmiddels geheel verdwenen) uitgangsvorm als in het lage midden
van Zuid-Holland, met driebeukige opzet, ankerbalkgebinten en een indeling met
woning, dwarsgelegen werkvloer en stal. Het hooi zou daarbij op de balken boven
de middendeel opgeslagen zijn geweest, en het graan in vrijstaande kapbergen. Het
bedrijfsgedeelte van dit kleine dwarsdeeltype zou bij de toenemende produktie van
het welvarende, overwegend gemengde bedrijf van de eilanden geleidelijk zijn
vergroot en opgehoogd, terwijl de middenbeuk in gebruik werd genomen als tasruimte.
Het woongedeelte behield echter zijn oude omvang, en zo ontstond een boerderijvorm
met driebeukige dwarsdeelschuur en kleiner aangebouwd woonhuis. Uit dit
dwarsdeeltype zou zich vervolgens onder invloed van de in west-Brabant ontstane
boerderijvormen met zijlangsdeel in de loop der tijd ook op de eilanden een
zijlangsdeeltype hebben ontwikkeld. In deze driebeukige boerderijvorm met stal,
tasvakken en deel naast elkaar, was echter naast de nieuwe zijlangsdeel ook de oude
dwarsdeel gehandhaafd als dorsvloer. Dit type komt als zodanig nog steeds voor op
Voorne en Flakkee. Tot slot had zich uit deze driebeukige schuurvorm in de Hoekse
Waard, op het eiland van Dordrecht en in west-Brabant ook
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nog een vierbeukige variant ontwikkeld, waarbij de deel tussen koestal en tasvakken
in kwam te liggen.
In Noord-Brabant ontdekte Uilkema dat de door Gallée als een zeer oude

Brabantse langgevelboerderij te Spoordonk

vorm beschouwde langgevelboerderij in feite een betrekkelijk recente ontwikkeling
vertegenwoordigde. Het langgeveltype was ontstaan doordat later een dwarsdeel en
tasruimte was aangebouwd aan het oorspronkelijke huistype, dat alleen woning,
werkruimte en stal bevatte. De oogst werd tevoren op de balken boven de stal en in
mijten op het erf bewaard; bij de grotere bedrijven vond men afzonderlijke
graanschuren, waarin zich ook dorsruimte bevond. Het oude hoofdgebouw, dat
driebeukig van opzet was, met ankerbalkgebinten en lage zijbeuken, zou
oorspronkelijk slechts één toegang in de zijgevel hebben gehad, die leidde naar de
onoverzolderde dwarsdeel tussen woning en stal, de latere voorstal. De grote potstal,
die het achterste gedeelte van het bedrijfsgedeelte in beslag nam, was bij grotere
bedrijven voorzien geweest van staldeuren in de achtergevel. Het voorhuis met het
woongedeelte had de deur in de kopgevel. De uitbreiding van het gebouw met
dorsvloer en tasruimte, waarmee de langgevelontwikkeling inzette, zou het eerst
hebben plaatsgevonden bij de kleinere bedrijven, die nog geen bijschuren hadden;
pas later zouden ook de welvarender bedrijven tot verlenging van het hoofdgebouw
zijn overgegaan. De aanbouw aan de stalgevel zou zijn geïnspireerd door het feit dat
de dubbele staldeur om praktische redenen al in een eerdere fase naar de zijgevel
was verhuisd. Stal- en deeldeuren kwamen daardoor beide in de lange gevel te liggen.
Later zouden ook deur en ramen van het woongedeelte naar deze gevel worden
verplaatst, toen de oorspronkelijk ééncellige woonruimte werd opgedeeld in
verschillende vertrekken. Om plaats te bieden aan alle benodigde deuren en ramen
werd één van de lage zijgevels opgehoogd. Aanvankelijk gebeurde dit door
versmalling of weglating van de aan deze kant gelegen zijbeuk; later werd overgegaan
op een andere draagconstructie met op standvinken of in de muren opgelegde balken
en hoge zijgevels. De langgevelontwikkeling, waarvan Uilkema nog verschillende
overgangsstadia wist te traceren, had zich vooral op de zandgronden van het midden
en oosten van Brabant afgespeeld.
In west-Brabant, met zijn rijkere kleigronden en veelal grotere bedrijven, zou uit
hetzelfde oude Brabantse huistype een volstrekt andere vorm zijn ontstaan. Onder
invloed van de zogenaamde Vlaamse schuur, een vrijstaande oogstschuur met
zijlangsdeel en tasruimte in de middenbeuk, had zich hier in de loop der tijd een
geheel eigen vorm met grote zijlangsdeelschuur ontwikkeld. Dit nieuwe type, dat
door Uilkema ‘Vlaamse hoeve’ werd genoemd, bleek al snel zeer praktisch en zou
door zijn voorbeeldfunctie voor het grotere gemengde bedrijf op zijn beurt weer van
invloed zijn geweest op de boerderij-ontwikkeling op de Zuidhollandse eilanden.
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In Limburg ontdekte Uilkema dat de hier algemeen voorkomende gesloten

Limburgse gesloten hoeve te Schimmert

hoeve niet (zoals Gallée had beweerd) een eeuwenoude vorm was die nog kon worden
teruggevoerd op de Romeinse villa, maar integendeel pas gedurende de laatste paar
eeuwen tot ontwikkeling was gekomen. Net als in Brabant bleek ook hier sprake te
zijn geweest van geleidelijke uitbreiding, met als voornaamste verschil dat het oude
huistype zich daar in de lengterichting had ontwikkeld, terwijl de Limburgse boerderij
trapsgewijs de carrévorm aannam door aanbouw in haakse richting. Hoewel de
gesloten hoeve thans door de gehele provincie voorkomt, kon Uilkema na enig
onderzoek vaststellen dat er in opzet een groot verschil in uitgangsvorm moest hebben
bestaan tussen de boerderijen in het noorden en het zuiden van Limburg. In beide
gevallen moest het zijn gegaan om een eenvoudig huistype met langwerpige
plattegrond, dat (althans op de begane grond) alleen woon-, werk- en stalruimte
bevatte. In het noorden zou dit identiek zijn geweest met het door Uilkema
gedefinieerde oude Brabantse type, dat een driebeukige opzet met lage zijbeuken
had; de Zuidlimburgse boerderij daarentegen stamde af van een éénbeukig huistype
met hoge zijgevels. Ook in de draagconstructie meende Uilkema een verschil te
kunnen aanwijzen. Hoewel beide typen een constructie met verlaagde gebintbalk
hadden, zouden bij de Zuidlimburgse variant (die aan zijn gesloten muurvlakken
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een grotere stabiliteit kon ontlenen) de gebintbalkschoren hebben ontbroken die in
de driebeukige constructie onmisbaar waren. Beide uitgangsvormen, het oude
Zuidlimburgse huis en het oude Brabants-Noordlimburgse type hadden zich vanuit
dit eerste stadium via een serie geleidelijke uitbreidingen ontwikkeld tot de volledig
gesloten vorm rondom een binnenplaats. In rangschikking, indeling, constructie en
gebruik van de samenstellende delen zouden de gebouwen ondanks de uiterlijke
overeenkomst echter ook thans nog verscheidene geheel eigen kenmerken vertonen.
Daarnaast toonde Uilkema voor Limburg nog aan dat van de beide hier
voorkomende schuurtypen (die met dwarsdeel en die met zijlangsdeel) de
dwarsdeelschuur de oudste moest zijn geweest; deze vorm zou om praktische redenen
langzamerhand overal zijn vervangen door het schuurtype waarbij de deel langs de
vakken liep.
In Zeeland tenslotte, waar thans vrijwel overal sprake is van een grote
dwarsdeelschuur

Zeeuwse boerderij te Nieuwdorp op Zuid-Beveland.

met vrijstaand woonhuis, bleek de scheiding van woon- en bedrijfsgebouw, in
tegenstelling tot wat men in het begin van deze eeuw veelal aannam, een betrekkelijk
recente ontwikkeling; bij het oudere type waren, naar Uilkema kon aantonen, woning
en schuur steeds verbonden. Een bijzonder aandachtspunt bij zijn onderzoek in de
provincie Zeeland was de indeling van de koestal, die bepaalde overeenkomsten
vertoonde met die in de noordelijke provincies. In de oudere boerderijen trof Uilkema
een grupstalvorm aan waarbij het vee twee aan twee tussen schotten stond opgesteld;
de plaats van deze stal deed bovendien denken aan die in de Wieringer, Terschellingse
en Bildtse boerderijen en behoorde daarmee tot de groep die hij ‘omgekeerd Fries’
noemde. Verder ontdekte hij in Zeeland naast de algemeen voorkomende driebeukige
schuren ook allerlei afwijkende oudere vormen. Zo documenteerde hij hier één- en
tweebeukige boerderijen met doorgaande nok en zadeldak, waar de stalrij als geheel
in dwarsachting lag en het vee met de koppen naar een (binnen)muur stond opgesteld.
In oudere boerderijen uit Zeeuws-Vlaanderen ontdekte hij bovendien
ankerbalkgebinten, evenals op Walcheren, terwijl daar bij de latere boerderijen steeds
sprake was van een dekbalkconstructie.
Voor zover de door Uilkema opgestelde ontwikkelingsgeschiedenis van de Zeeuwse
boerderij kon worden achterhaald, bleek dat hij hier uiteindelijk moet hebben gedacht
aan een in opzet éénbeukige huisvorm. De indeling van dit oude Zeeuwse type zou
hebben bestaan uit woonruimte, dwarsdeel en stal, waarbij de stal in dwarsrichting
langs de achtergevel lag. Vanuit dit uitgangsstadium zou het bedrijfsgedeelte eerst
aan één kant zijn voorzien van een zijbeuk, waarin de stal werd ondergebracht; de
vrijgekomen ruimte op de middenbeuk werd in gebruik genomen als tasvak. De
tweede zijbeuk, die net als de middenbeuk een tasfunctie kreeg, zou pas later zijn
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aangebracht. Vervolgens werd de zijbeuk aan de kant van de stal verbreed, zodat
hier niet alleen plaats was voor het vee, maar ook voor een afzonderlijke voedergang.
Bij toename van de benodigde tascapaciteit werd het gebouw opgehoogd en verlengd
en werden geleidelijk meer tasvakken en dwarsdelen toegevoegd. De laatste stap in
deze ontwikkeling zou hebben bestaan uit het loskoppelen van woning en schuur.
Een geheel afwijkende boerderijvorm trof Uilkema tenslotte nog aan op het eiland
Schouwen, waar hij drie laatste vertegenwoordigers documenteerde van het daar
voorkomende stolptype, dat een opvallende overeenkomst vertoonde met de
gelijknamige Noordhollandse boerderij. Voor de herkomst van deze huisvorm dacht
hij vermoedelijk in de richting van een plaatselijke ontwikkeling.

De landelijke typologie van huisvormen
De bovenstaande opsomming geeft in grote lijnen weer, wat tegen het einde van het
onderzoek de uiteindelijke stand van zaken moet zijn geweest voor wat betreft
Uilkema's theorieën over de ontwikkeling van de boerderijvormen in de verschillende
streken. Hoe al deze regionale vormen zich tot elkaar verhielden, of, met andere
woorden, welke plaats zij innamen in de door hem
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gedachte typologie is tot dusverre echter nog nauwelijks aan de orde gekomen. Indien
Uilkema's gedachten hierover al vaste vorm hadden aangenomen, welke huisgroepen
meende hij dan wel te kunnen onderscheiden en wat waren zijn ideeën over hun
herkomst en onderling verband?
Hoewel over de provinciale ontwikkelingen enkele min of meer uitgewerkte teksten
bewaard zijn gebleven, is dit over de hoofdlijnen van de landelijke
boerderij-ontwikkeling nergens het geval. Over dit onderwerp is alleen incidenteel
iets terug te vinden in correspondentie en aantekeningen of in de regionale
beschrijvingen, bijvoorbeeld daar, waar Uilkema het plaatselijke uitgangstype en
zijn mogelijke verwantschap ter sprake bracht. Dergelijke aanwijzingen zijn over
het algemeen echter zeer fragmentarisch van karakter, terwijl het bovendien niet
zeker is of deze ook werkelijk Uilkema's definitieve mening bevatten; vaak deed hij
in de correspondentie of aantekeningen mededelingen waarop hij in de verdere loop
van zijn onderzoek weer terug moest komen. Slechts in één geval is volstrekt zeker
dat de betreffende mededeling werkelijk een eindconclusie bevat, om de eenvoudige
reden dat deze voorkomt in de allerlaatste door Uilkema uitgegeven verklaring over
zijn boerderij-onderzoek. In de inleiding op zijn stenciluitgave, waarin hij kennis gaf
van de voortijdige afbreking van het project, stelde hij verbitterd: ‘..Daar mijn
inspanning geen bekroning zal vinden door het bereiken van een zekere mate van
volledigheid, wensch ik hier haar meest belangrike resultaat te vermelden. Dit kan
worden samengevat in de stelling: Het Zuidlimburgsche huis is in oorsprong identiek
met het oude huis op de Veluwe, met de huisvormen in een goed deel der provincies
Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, benevens met die op sommige
der Waddeneilanden langs de Nederlandsche en Duitsche kusten en op de westkust
van Sleeswijk-Holstein; waarschijnlijk zijn ook de huizen in het Spreewald, die slechts
oppervlakkig konden worden bestudeerd, er mee verwant..’.
De vraag is echter in hoeverre deze buitengewoon kryptische en nergens nader
toegelichte uitspraak serieus kan worden genomen. De hierin opgesomde
boerderijgebieden liggen namelijk zowel geografisch als typologisch zover uiteen,
dat latere onderzoekers die van deze tekst op de hoogte waren deze unaniem als
volstrekt onzinnig van de hand hebben gewezen. Op de mogelijk diepere betekenis
ervan is door niemand ook maar enigszins serieus ingegaan. Hekker haalde deze
uitspraak zelfs aan als bewijs van het feit dat Uilkema uiteindelijk volledig in de war
zou zijn geraakt, en betreurde de met het onderzoek verspeelde subsidies1). Later zou
Hekker over het stencil als geheel nog opmerken: ‘..Mag deze zwanezang een
waardevolle bijdrage worden genoemd, het is de vraag of de bewerking van de
overige stof - met voorbijzien van de dokumentatie - wel een helder beeld van de
ontwikkeling zou hebben opgeleverd. In zijn inleiding tot bedoelde uitgave legde
Uilkema immers verband tussen de vermeende voorgangers van huistypen, die weinig
of niets met elkaar te maken hebben..’2). De suggestie dat Uilkema, die eerder tot
zulke scherpzinnige resultaten was gekomen, tegen het einde van zijn onderzoek zijn
greep op de materie zou zijn verloren, lijkt bij nader inzien echter niet realistisch.
De uitgewerkte teksten over de provincies Limburg, Noord-Brabant en
Noord-Holland, die eveneens voor een groot deel uit de laatste periode van zijn
onderzoek stammen, kunnen ondanks hun moeizame schrijfstijl beslist niet als onzin
1) HEKKER, Het boerenhuisonderzoek in Nederland (1948), p. 109.
2) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 198.
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worden afgedaan en bevatten veel waardevolle elementen. Het kan haast niet anders
of ook de gewraakte uitspraak, hoe onduidelijk ook geformuleerd, moet wel degelijk
een essentieel element van de door hem opgestelde typologie bevatten. De opvallend
ondoorzichtige formulering heeft vermoedelijk vooral te maken met de rancune die
door Uilkema werd gekoesterd jegens zijn voormalige opdrachtgevers - het zal niet
zozeer zijn bedoeling zijn geweest hen hiermee werkelijk veel wijzer te maken
aangaande zijn vondsten, alswel hen te doen inzien welk een wereld aan inzicht in
de boerderij-ontwikkeling door hun houding verloren was gegaan. Dit alles pleit
echter voor een serieus onderzoek van de hier geponeerde stelling, waarbij, zonder
vooralsnog een oordeel uit te spreken over
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de inhoudelijke waarde van de mededeling, wordt getracht na te gaan wat Uilkema
hiermee mogelijk bedoelde en hoe hij tot deze uitspraak kan zijn gekomen.
Een nadere beschouwing van de relatie tussen enkele van de door hem genoemde
gebieden doet inderdaad de mogelijkheid vermoeden van een serieuzere
achterliggende gedachtengang dan latere onderzoekers hierin tot nog toe hebben
willen zien. Met Noord-Holland, Friesland, de Waddeneilanden en de westkust van
Sleeswijk-Holstein is tenslotte in grote lijnen een zone afgebakend langs de Noordzeeen Waddenkust, die heden ten dage algemeen wordt gerekend tot het Friese huistype.
De verdere verwijzing naar Zeeland en Zuid-Holland zou kunnen betekenen dat
Uilkema, zonder hier overigens het woord Fries te gebruiken, ditzelfde huistype
langs de gehele Nederlandse kustlijn meende te kunnen aanwijzen. Nu is bekend dat
het onderzoek in de provincie Zeeland voor Uilkema geheel in het teken stond van
het al dan niet Friese karakter van dit gebied en zijn eindconclusie luidde inderdaad
dat hier sprake moest zijn geweest van een nauwe verwantschap. In 1923 vermeldde
hij zelfs tijdens een lezing als voornaamste resultaat van zijn onderzoek tot dat
moment: ‘..het Zeeuwsche huis en het langgeveltype hebben geen
gemeenschappelijken stamvorm; het Zeeuwsche en het Friesche huis hebben dien
wel..’3). Blijkbaar kwam hij later ook voor een gedeelte van Zuid-Holland (en dan
vermoedelijk voor de duinstreek) tot een vergelijkbare conclusie, iets waarop nog
nader zal worden ingegaan. Indien het alleen bij de hier genoemde kustgebieden was
gebleven zou Uilkema's stelling niet bijzonder verrassend zijn geweest; de
mogelijkheid van verwantschap tussen deze streken is ook door latere onderzoekers
wel, zij het onder voorbehoud, genoemd. Het zou hier dan gaan om een
substraatgebied, waar het oorspronkelijke prehistorische huistype zich ook tijdens
de Volksverhuizingen zou hebben weten te handhaven4).
Dat Uilkema's ideeën daarbij echter toch moeten hebben afgeweken van de latere
visies blijkt wanneer men bij de bovenstaande opsomming tenslotte ook de overige
door hem genoemde gebieden in overweging neemt, namelijk Zuid-Limburg, de
Veluwe en het Spreewald. Zelfs wanneer men het vèr van de Nederlandse grenzen
(ten zuiden van Berlijn!) gelegen Spreewald voorlopig buiten beschouwing laat en
zich beperkt tot de Nederlandse boerderijgebieden, zelfs dan nog treden de verschillen
met zowel de eerdere als de latere typologieën duidelijk aan den dag. Hoewel Gallée
nog wel bepaalde kleine huisvormen uit het noorden van de Veluwe, de zogenaamde
‘zoomtypen’, op zijn verspreidingskaart bij de Friese huisgroep indeelde, beschouwde
hij in ieder geval de Zuidlimburgse boerderijen als een geheel eigen groep, die los
stond van de noordelijke vormen. Latere onderzoekers brachten geen van beide
boerderijvormen meer in verband met het langs de kust aanwezige huistype. In de
recentere typologieën wordt bovendien als prototype van de veronderstelde
prehistorische uitgangsvorm algemeen een huistype aangehouden dat in grote lijnen
overeenkomt met een primitieve versie van het door Uilkema ontdekte oud-Friese
langhuis. Deze boerderijvorm, door Hekker het ‘prehistorische halletype’ genoemd,
zou een driebeukige opzet en een dubbelrijïge veestal met ‘Friese’ vee-opstelling
hebben gehad. De Veluwe wordt daarentegen gerekend tot het namiddeleeuwse
hallehuisgebied en Zuid-Limburg, daarover zijn allen het eens, had als uitgangsvorm
3) UILKEMA, Een en ander over het boerenhuis in Nederland (1923), p. 41.
4) HEKKER, De ontwikkeling (1957), p. 210.
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een éénbeukig huistype met enkele stalrij. Ook Uilkema zelf ging, getuige zijn
hoofdstuk over deze provincie, voor Zuid-Limburg uit van een éénbeukige huisvorm,
die in vrijwel alle opzichten afweek van het eerder door hem zelf beschreven oude
Friese type.
Hier lijkt dus een principieel conflict te bestaan tussen Uilkema's opsomming van
verwante gebieden, zijn reconstructie van de Zuidlimburgse uitgangsvorm en zijn
eerdere Friese onderzoek. Van een vergissing of een latere herziening van de theorieën
kan hier althans bij de twee eerstgenoemde punten nauwelijks sprake zijn, omdat
beide werden opgenomen in de allerlaatste voltooide tekst;
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het Friese hoofdstuk is echter onvoltooid gebleven. Dit laat slechts één mogelijkheid
open: Uilkema moet door zijn onderzoek uiteindelijk tot een geheel nieuw
uitgangstype zijn gekomen, waarvan zowel de Friese als de Zuidlimburgse en Zeeuwse
huisvormen zouden zijn afgeleid. Dat dit inderdaad het geval was en dat hij bovendien
al geruime tijd voor het einde van zijn onderzoek tot een dergelijke
gemeenschappelijke afstamming moet zijn gekomen, wordt bevestigd door de
correspondentie. In antwoord op helaas niet bewaard gebleven mededelingen van
Uilkema liet Prof. van Gulik (van het Wageningse LEB-Fonds) hem namelijk al in
1931 weten dat zijns inziens publikatie van het werk alleen dan mogelijk was, indien
de onderzoeker: ‘..de hypothese van een nauwe samenhang van Friesche en
Limburgsche boerenhuizen (...) althans voor dit werk opzij zet en - desgewenscht voor een afzonderlijke verhandeling bewaart..’5).
Hoe dit oorspronkelijke, gemeenschappelijke ‘oertype’ er zou moeten hebben
uitgezien en wat de bepalende kenmerken hiervan waren, kan slechts worden
vastgesteld door een vergelijking van de in de verschillende streken door Uilkema
als oudste aangemerkte vormen. Daarbij ligt het voor de hand dat de belangrijkste
informatie over dit onderwerp vooral kan worden verwacht in de meest recente en
verst voltooide tekstgedeelten: de stenciltekst en, zij het in mindere mate, ook de
typoscripten.
Voor Zuid-Limburg, het allereerste in de stelling genoemde gebied, wordt de oudste
vorm in de stenciltekst duidelijk omschreven als een smal, langgerekt gebouw met
éénbeukige opzet en hoge zijgevels, en een indeling met alleen woonruimte, koestal
en dorsvloer. De kleine stal bevatte slechts één rij koeien, die met de koppen naar
een muur op een vlakke stal met giergoot stonden. Alle toegangen bevonden zich in
de lange gevel; de dorsvloer kon daarmee als dwarsdeel worden opgevat. De
draagconstructie bestond uit gebinten met verlaagde gebintbalk en de verschillende
scheidingsmuren zouden voldoende stabiliteit hebben gegeven om de
gebintbalkschoren weg te kunnen laten. De wand tussen woon- en bedrijfsgedeelte
liep oorspronkelijk niet door tot in de nok; de zolderruimte was één geheel en diende
voor berging van de oogstprodukten. Uit dit laatste blijkt dat Uilkema hier dus voor
de oudste kern blijkbaar niet dacht aan een latere samenvoeging van woon- en
stalgedeelte door aanbouw van voorheen losse onderdelen, maar aan een gebouw
waarin woon-, stal-, en werkruimte wellicht ooit één geheel hadden gevormd en pas
later door wanden waren gescheiden. Of dit oude Zuidlimburgse huis ook op alle
punten overeenkwam met het door hem veronderstelde gemeenschappelijke
uitgangstype is niet bekend; mogelijk had hij hiervoor een nog weer eenvoudiger
vorm in gedachten. De betreffende beschrijving lijkt er echter op te wijzen dat de
belangrijkste kenmerken van de gezochte voorvorm moeten worden gezocht in de
éénbeukige opzet, de hoofdindeling in dwarsrichting, het woonstalhuisprincipe, en
de vee-opstelling met de koppen naar een wand.

5) Van Gulik aan Uilkema, d.d. 11-12-1931.
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Doorsnede KU-325, van éénbeukige Zuidlimburgse boerderij te Hunnecum (schaal 1:200)

Sporen van een éénbeukige woonstalhuisvorm waren door Uilkema behalve in
Zuid-Limburg ook elders in het land aangetroffen. De collectie bevat voorbeelden
of reconstructies van dergelijke gebouwen uit Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen6)), de
noordelijke Veluwe7) en de Zuidhollandse duinstreek8), allemaal gebieden die ook in
de geciteerde stelling worden genoemd. Dat het bij de betreffende voorbeelden veelal
ging om in werkelijkheid niet bijzonder oude, marginale bedrijfjes zal voor Uilkema
weinig verschil hebben gemaakt9). Naar zijn

6) Opmetingen KU-301 en KU-370 uit Zeeuws-Vlaanderen tonen een éénbeukige huisvorm.
Op Walcheren werden bovendien nog enkele mogelijk pas later uitgebreide tweebeukige
vormen teruggevonden.
7) Opmeting KU-369 toont, evenals andere voorbeelden uit dit gebied, een tweebeukige opzet.
Uit bouwsporen meende Uilkema echter te kunnen afleiden dat het gebouw pas later van een
zijbeuk voorzien was.
8) Opmeting KU-264 vertoont een complexe, H-vormige opzet. De oudste kern was volgens
Uilkema echter een smal, langwerpig gebouw geweest, met woning, dwarsdeel en dwarse
veestal langs de achtergevel.
9) Voor Hekker vormde het ontbreken van oudere voorbeelden die de veronderstelde
ontwikkeling konden bewijzen, later één van zijn grootste bezwaren tegen Uilkema's wijze
van werken.
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mening bleven in de eenvoudigste en minst welvarende gebouwen altijd de meeste
oude kenmerken bewaard; dat bij een dergelijke bouwwijze niet werd geïnvesteerd
in materialen die de eeuwen konden trotseren ligt voor de hand. Enkele bewaard
gebleven teksten bevestigen dat Uilkema in al deze gevallen inderdaad aan een in
grote lijnen vergelijkbare, zeer oude vorm moet hebben gedacht. Zo ging hij
bijvoorbeeld voor het oude Zeeuwse huis daadwerkelijk uit van een in opzet
éénbeukige huisvorm, die pas later van zijbeuken zou zijn voorzien. Dit huistype
had een constructie met trekbalkgebinten, een dwarsdeel tussen woning en stal, en
een dwars in het gebouw gelegen vlakke stal waar het vee met de koppen naar een
muur stond. Een belangrijk element, waaraan door Uilkema in Zeeland veel aandacht
werd besteed, was de aanwezigheid van een grup en stalschotten, waardoor de oude
Zeeuwse stal ondanks haar afwijkende ligging binnen het gebouw door hem
herhaaldelijk met de Friese werd vergeleken.

Opmeting KU-301, van éénbeukige Zeeuwse boerderij te Clinge (Z.-Vl.) (schaal 1:400)

Voor de noordelijke Veluwe werd in het werkverslag uit 1926 melding gemaakt
van de afwijkende opzet van de daar voorkomende zoomtypen: ‘..Nu komt in het
noordelijke deel der Veluwe een huis voor, en wel uitsluitend op de kleine bedrijven,
dat hier in navolging van prof. Gallée aangeduid zal worden als behoorende tot het
friesche type..’. Deze keuterboerderijtjes hadden een sterk aan het langgeveltype
herinnerend uiterlijk, met alle deuren in de hoge zijgevel; de indeling bestond uit
een woongedeelte, een kleine dwarsdeel en een (minimale) stalruimte. Hoewel deze
gebouwen meestal tweebeukig waren, meende Uilkema uit bouwsporen te kunnen
afleiden dat het hier in opzet om een éénbeukig type moest zijn gegaan. Ook een
elders op de Veluwe aanwezige dwarshuisvorm zou, naar hij meende, in tegenstelling
tot de gewone ‘Saksische’ vorm, wellicht tot hetzelfde huistype kunnen worden
herleid. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van dit type zou in dat geval groter
zijn geweest dan alleen de streek rond Nunspeet, waar het zoomtype thans wordt
aangetroffen.
Ook over de Zuidhollandse duinstreek zijn uitspraken bewaard gebleven waaruit
blijkt dat hier door Uilkema aan een vergelijkbaar, sterk van de rest van deze provincie
afwijkend, éénbeukig type met dwarse indeling werd gedacht: ‘..een huisvorm,
waarvan de bijna uitgewischte sporen nog in de streek ten noorden van Leiden kunnen
worden aangetoond. Ondanks hunne schaarschheid zijn die sporen onmiskenbaar
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en duidelijk..’10). Door reconstructie van de oudste kern van een sterk verbouwde
boerderij uit Noord wijkerhout kwam hij voor dit gebied tot een smalle, langgerekte
uitgangsvorm, waarin zich aansluitend aan de woonruimte alleen een dwarse
werkvloer en een stal bevonden. Deze koestal zou slechts één stalrij hebben gehad
en een vlakke stalvloer met ondiepe giergoot; het vee stond opgesteld op een wijze
die weinig deed denken aan de gewone Zuidhollandse stal: ‘..De koeien, opgesteld
in de breedterichting van het gebouw, staan met de koppen tegen den muur.
Voedergang en stalpalen ontbreken geheel. De dieren nemen het hooi op uit een ruif
- geen krib -, die hoog tegen den voormuur bevestigd is en door luiken in den zolder
gevuld worden. Hier werd het hooi bewaard in den tijd, toen deze hoeve geen berg
bezat..’. Om wat voor staltype het hier volgens hem moest zijn gegaan blijkt aan het
einde van de beschrijving, waar werd gesteld dat: ‘..de inrichting van den stal
volkomen toereikend is om (als) zijn identiteit den zuidlimburgschen te kunnen
vaststellen..’. En tenslotte stond ook de éénbeukigheid van het oude huistype in de
duinstreek voor Uilkema vast, door afbeeldingen op oude landmeterskaarten en door
de vorm van bepaalde bijgebouwen in deze streek: ‘..De hooge zijmuren, benevens
de geringe breedte der huizen op deze kaart bewijzen, dat de buitenstijlruimten
ontbraken.. (...) Ook het schapenhok in deze streek herinnert door het gemis van
buitenstijlruimten sterk aan het zuidlimburgsche huis. Wijl zulk een bouwwerk door
zijn eenvoudige functie uit den aard der zaak weinig aanleiding geeft tot verandering,
moet aan deze gelijkenis een groote beteekenis worden gehecht..’.

Detail landmeterskaart Noordwijkerhout (Z.-H.) uit 1582, met afbeelding van mogelijk éénbeukige
huisvormen

10) UILKEMA, Onuitgegeven typoscript betreffende Zuid-Holland, hoofdstuk 6, getiteld ‘De
laatste sporen van een verdwenen huisvorm in de duinstreek’, p. 242-243.
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Het hiermee globaal gedefinieerde éénbeukige woonstalhuistype met zijn
dwarsgelegen stal, vee-opstelling met de koppen naar één der wanden en dwarse
werkvloer tussen woon- en stalgedeelte, werd door Uilkema getuige zijn stelling ook
beschouwd als voorvorm van het Friese huis. Toch wijkt het eerder door hem zelf
teruggevonden oud-Friese langhuis met zijn driebeukige opzet en dubbele stal in
langsrichting, dat dus uit dit eerdere type zou moeten zijn ontstaan, in alle essentiële
opzichten af van de hierboven beschreven vorm. Hoe hij er desondanks toe kon
komen deze beide huisvormen met elkaar in verband te brengen is dan ook een
volstrekt raadsel. De enige mogelijke oplossing luidt dat hij de verschillende door
hem als ‘oervorm’ aangemerkte kenmerken in de loop van zijn onderzoek ook in
onbetwistbaar ‘Friese’ streken moet zijn tegengekomen.

Eénbeukig boerderijtje te Clinge, in Zeeland

Een nadere beschouwing van de documentatie laat zien dat iets dergelijks inderdaad
het geval kan zijn geweest. Zo werd de éénbeukige opzet door hem onder meer
aangetroffen in Zeeland en op Sylt, terwijl een tweebeukig, in Zeeland als
overgangsvorm gekarakteriseerd type, ook voorkwam op Ameland en Terschelling.
Ook de Drentse boo, die door Uilkema ondanks zijn voorkomen in ‘Saksisch’ gebied
werd beschouwd als nauw verwant aan het oud-Friese langhuis, was éénbeukig. En
tenslotte had ook de stal van de oude Noordhollandse boerderij uit Wijde Wormer
(KU-43) een éénbeukige kern, evenals de in deze provincie voorkomende
hooihuisboerderijen. Van een indeling met dwarse werkvloer of dwarsdeel tussen
woning en stal was in een groot deel van het land sprake, waaronder bij de oude
Zeeuwse boerderijen die door hem ook als Fries gebied werden beschouwd. Op
Ameland en

Eénbeukige doorsnede van Hekmans boo (KU-243) te Nieuw-Schoonebeek, in Drenthe

Terschelling kwam een dwarsdeel met zij-ingang voor, en met enige fantasie kon
ook de karnruimte van het oude Friese langhuis worden opgevat als een dwarse
werkvloer. Wat de afwijkende stalvorm betreft kan hier tenslotte worden herinnerd
aan de onverklaarbare fascinatie die Uilkema aan den dag legde voor de enkelrijïge,
dwarsgelegen stal van sommige Amelandse boerderijen. Mogelijk had de incidentele
aanwezigheid van al deze afwijkende kenmerken in anderszins als ‘Fries’
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geaccepteerde gebieden er toe geleid dat hij deze in de loop van zijn onderzoek was
gaan beschouwen als de laatste restanten van een ouder type.
Hoe en waarom deze veronderstelde éénbeukige uitgangsvorm zich in Friesland
vervolgens zou moeten hebben ontwikkeld tot het driebeukige langhuis is een
afzonderlijk probleem, waarover hij zich zeer het hoofd moet hebben gebroken. De
voornaamste wijzigingen die hier moesten worden verklaard, waren de overgang
van één- naar driebeukigheid en de draaiing van de stal. Ook hiervoor blijkt het
beschikbare materiaal enkele mogelijke aanknopingspunten te bieden. Dat een
éénbeukige constructie inderdaad kon uitgroeien tot een driebeukige opzet had
Uilkema namelijk met eigen ogen gezien door zijn onderzoek van de tot permanente
boerderij uitgegroeide Duitse booën. Daar hadden zich, naar hij concludeerde, met
de overgang van semipermanent naar permanent veeteeltbedrijf, kleine zijbeuken
aan het in opzet éénbeukige gebouw ontwikkeld11). En ook in de andere genoemde
streken waar hij de éénbeukige vormen als oudste had bestempeld, had zich
uiteindelijk een driebeukig type ontwikkeld; in Zeeland en op de Waddeneilanden
was dit aantoonbaar via een tweebeukig tussenstadium verlopen.

Driebeukige doorsnede van Robberts boo (KU-327) te Gross Ringer Wüsten (Dld.)

Het tweede punt, de mogelijke aanleiding voor een veranderde plaatsing van de
stal ten opzichte van de lengte-as van het gebouw, werd door Uilkema besproken in
zijn Zuidhollandse tekst, waar hij voor de allervroegste vorm eveneens uitging van
een opstelling in dwarsrichting. Daar betoogde hij dat een dwarse stal bij toename
van de veestapel alleen door moeizame haakse uitbreidingen aan het gebouw kon
worden vergroot; indien de stal in langsrichting lag kon het gebouw echter eenvoudig
met één of meer gebintvakken worden verlengd. Dat de mogelijkheid van een
dergelijke stalverandering al in een zeer

11) De eveneens aanwezige mogelijkheid dat het hier niet ging om pas-ontwikkelde maar
integendeel om rudimentair bewaard gebleven zijbeuken, als herinnering aan een oudere,
driebeukige fase, werd voor zover bekend niet door Uilkema overwogen.
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Schapehok te Katwijk (KU-257) in de Zuidhollandse duinstreek, met éénbeukige opzet en
dekbalkgebinten

vroeg stadium door Uilkema werd overwogen blijkt ook uit de in 1920 opgestelde
‘stamboom van het Friesche huis’12). Het daarin onderscheiden ‘Oud-Amelandsche
huis’ (dat door hem toen overigens nog als driebeukig werd beschouwd) had de stal
in dwarsrichting langs de achtergevel; bij het ‘Jong-Amelandsche huis’ lag deze in
lengterichting. In de bijbehorende toelichting schreef hij toen met veel nadruk: ‘..Deze
evolutie beteekent het breken met het principe van den koestal in den breedte in de
vakken)..’13), daarbij tevens aangevend deze overgang te beschouwen als één van de
ingrijpendste veranderingen uit de gehele boerderij-ontwikkeling. Hoewel het
voortgezette onderzoek de toen opgestelde typologie als geheel al snel in de prullenbak
deed belanden, had de theorie over de tegen de achtergevel van het gebouw gelegen
stal als voorloper van de latere Friese stalindeling de overige inzichten blijkbaar
overleefd.
Om welke constructie het bij het door Uilkema veronderstelde uitgangstype moet
zijn gegaan is niet duidelijk. In de Zuidlimburgse reconstructie wordt uitgebreid
melding gemaakt van het daar voorkomende gebinttype, dat een doorgestoken balk
maar geen schoren zou hebben gehad 14). In Zeeland, waar algemeen het
dekbalkprincipe voorkomt, had hij bij de door hem als oudste aangemerkte vorm
echter toch een ankerbalk- of tussenbalkconstructie aangetroffen. Het door hem als
zeer oude vorm beschouwde Zuidhollandse schapehok had dekbalkgebinten; van de
gereconstrueerde duinhoeve is door het ontbreken van een doorsnedetekening het
gebinttype niet bekend. Wel waren elders in het westelijke deel van Zuid-Holland
sporen gevonden van ankerbalkgebinten, terwijl deze ook in erkend ‘Fries’ gebied
zoals Noord-Holland nog incidenteel voorkwamen. Ook de boo had
ankerbalkgebinten, evenals het oudste door hem aangetroffen type op Sylt.

12) Zie hoofdstuk 7.1 over het onderzoek in de provincie Friesland.
13) Uilkema aan Van Blom, d.d. 2-3-1920.
14) Zie hoofdstuk 7.10, met Uilkema's eigen tekst over de provincie Limburg (uit Het ontstaan
der huistypen, 1933), waar hij de Zuidlimburgse constructie vergelijkt met die uit het
noordelijke deel van de provincie.
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Doorsnede KU-192, van ankerbalkconstructie in voorhuis van Noordhollandse boerderij te Middelie

In de correspondentie besteedde Uilkema in de loop der jaren bij vlagen veel
aandacht aan de vraag welke het oudste gebinttype moest zijn geweest, dat met
opgelegde of met doorgestoken balk. Aanvankelijk meende hij dat de constructie
met opgelegde balk de oudste moest zijn omdat deze eenvoudiger was en dus een
minder hoge stand van de techniek vereiste. Hieruit zou dan later het type met ankerof tussenbalk zijn ontstaan, doordat men de gebintbalk tussen de stijlen liet zakken
om aldus de zolderruimte voor de oogstberging te vergroten. In 1922 leidde echter
de ontdekking van een tweebeukig schuurtje met nokstijlconstructie tot een nieuwe
reeks speculaties over dit onderwerp. Het nokstijlprincipe werd daarbij door Uilkema
(vermoedelijk terecht) beschouwd als een zeer oude constructievorm, die hij het
‘primair gebint’ of ‘oergebint’ noemde. Op basis van deze gedachte ontwikkelde hij
vervolgens echter de uiterst aanvechtbare theorie15) dat uit twee van dergelijke
structuren door paarsgewijze verbinding van de nokstijlen een driebeukige constructie
kon zijn ontstaan. De aanwezigheid van de over de nokstijlen lopende nokbalk, die
na de verdubbeling van de constructie in de nieuwe driebeukige opzet automatisch
als gebintplaat zou gaan fungeren, had tot gevolg dat de koppelbalken niet over de
kop van de stijlen konden worden gelegd maar op een lager niveau moesten worden
aangebracht, wat tot een trekbalkconstructie leidde. De conclusie van het verhaal
luidde dat aangezien uit de nokstijlvorm alleen het trekbalkgebint rechtstreeks kon
ontstaan, deze vorm ofwel ouder ofwel van geheel andere oorsprong moest zijn dan
de dekbalkconstructie. Waar deze laatste constructie in dat geval vandaan moest zijn
gekomen was Uilkema echter nog volstrekt onduidelijk: ‘..Hebben de huidige
klei-Friezen het meegenomen uit hun oorspronkelijke vaderland? Hoe is de constructie
der gebinten in Middenen Oost-Duitschland, in Zweden, in Noorwegen, op IJsland?
Ik hel over, op grond van bovenontwikkelde overdenkingen, dat het gebint, dat wij
nu nog Friesch moeten noemen, het gebint representeert van de vóór-Germaansche
bevolking dezer

Primitieve nokstijlconstructie in Veluwse eekschillershut (KU-174) te Hoog Buurlo

15) Zie hiervoor ook hoofdstuk 4, het gebouw als bron.
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streken..’16). Of deze wel zeer speculatieve theorie de tand des tijds voldoende had
doorstaan om te kunnen stellen dat ook voor de uiteindelijke uitgangsvorm zou
moeten worden gedacht aan een dekbalkconstructie is helaas niet bekend.
Hoe Uilkema het door hem als oervorm van onder meer de Zuidlimburgse, Zeeuwse
en Friese boerderijen gedefinieerde huistype uiteindelijk wilde betitelen is eveneens
onbekend; in de eerder geciteerde stelling geeft hij hierover geen enkele indicatie.
De opvallende afwezigheid van de term ‘Fries’ is echter veelzeggend; hoewel de
omschreven gebieden ook de huidige Friese huisgroep omvatten lijkt Uilkema hier
niet aan een dergelijke benaming te hebben gedacht. In de correspondentie had hij
in de loop der jaren bovendien al regelmatig blijk gegeven van twijfels aangaande
de juistheid van deze term: ‘..Toch dringt zich bij mij altid weer de vraag op, of het
Friesche huis wel een zuiver Friesch product is. De Friezen kunnen het gevonden
hebben bij het volk, welks woonplaatsen ze innamen en dat ze verdrongen..’17). In
één van zijn latere werkverslagen aan de Boerenhuiscommissie zou hij in verband
met de ontwikkelingsgeschiedenis van de Friese boerderijvormen opmerken, dat
deze term misschien maar beter geheel achterwege kon blijven: ‘..Wat dit laatste
betreft, was het misschien beter, voorlopig nog te spreken van het “huis in
Friesland”..’18). Een jaar later liet hij in verband met zijn Limburgse onderzoek aan
Van Blom weten dat hij meer en meer tot de overtuiging begon te komen dat alle
Nederlandse boerderijvormen waren afgeleid van slechts twee typen, één van
‘Germaanse’ en één van ‘niet-Germaanse’ herkomst: ‘..Eén ding is merkwaardig,
nl. dat er in hoofdzaak slechts twee huistypen schijnen te bestaan, waarmee ik bedoel
twee oervormen, een germaansch en een niet-germaansch..’. 19). Eerder had hij ook
al eens melding gemaakt van wat hij toen betitelde als ‘voor-Germaanse’ vormen20).
In 1928, tenslotte, toen het Limburgse onderzoek in grote lijnen was afgerond en het
verschil tussen het noordelijke en zuidelijke type aldaar was vastgesteld, noteerde
hij omtrent de door hem ontdekte éénbeukige uitgangsvorm van de Zuidlimburgse
boerderij dat de kenmerken hiervan duidelijk afweken ‘..van alles wat Germaansch
is..’21).
Indien de Zuidlimburgse uitgangsvorm uiteindelijk werd beschouwd als niet-of
voor-Germaans, dan moet dit ook hebben gegolden voor de overige in de stelling uit
1934 genoemde gebieden. Dit lijkt er op te duiden dat Uilkema voor de door hem
gedefinieerde huisgroep inderdaad dacht aan een substraat, waarin de oude vorm
bewaard was gebleven toen deze in de rest van het land werd vervangen door een
‘Germaanse’ vorm. Bij dit laatste moet dan vrijwel zeker worden gedacht aan een
tijdens de Volksverhuizingen plaatsgevonden hebbende verschuiving door culturele
beïnvloeding of overheersing. Inderdaad noteerde Uilkema eens met betrekking tot
het verspreidingsgebied van een andere huisvorm dat daar misschien een
Germanenstam kon zijn ‘neergestreken’, die deze vorm met zich had meegebracht22).
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Uilkema aan Van Blom, d.d. 10-10-1922.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 3-10-1917.
UILKEMA, Verslag der Commissie, 1923-1926.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-11-1927.
Notitie d.d. 18-12-1925, op veldwerk van opmeting KU-244.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 9-10-1928.
Uilkema aan Van Blom, d.d. 6-3-1928.
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Eerder had hij al eens laten blijken open te staan voor de gedachte dat het ‘Saksische
type’ mogelijk kon zijn ‘..meegenomen van elders bij de invasie van een vreemd volk
in deze streken..’ 23).
Welke de nieuwere vormen waren die volgens Uilkema de oorspronkelijke typen uit
de rest van het land zouden hebben verdrongen, is een geheel andere kwestie. Ook
hiervoor bieden de bewaard gebleven teksten enkele aanknopingspunten, zij het dat
deze niet in de richting van één maar van twee huisvormen lijken te wijzen. Een
overzicht van de in de diverse streken als oudste aangemerkte vormen laat namelijk
zien dat Uilkema voor het midden en zui-

23) Uilkema aan Van Blom, d.d. 18-9-1927.
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den van het land lijkt te zijn uitgegaan van twee huistypen, die ondanks de
vergelijkbare driebeukige hoofdopzet met ankerbalkgebinten een duidelijk
verschillende plattegrondindeling vertoonden.
In het zuiden van het land, met uitzondering van Zuid-Limburg en Zeeland, werd
als uitgangsvorm een huistype aangenomen dat bij verschillende gelegenheden werd
betiteld als het ‘oud-Brabantse huis’, vermoedelijk omdat Uilkema deze vorm voor
het eerst in Brabant traceerde. Dit gebouw, dat in zijn hoofdstuk over de provincie
Noord-Brabant uitgebreid wordt beschreven, had een driebeukige opzet met
ankerbalkgebinten en een plattegrondindeling in dwarsrichting; woonruimte,
werkvloer en koestal lagen over de volle breedte van het huis achter elkaar. Het
woongedeelte zou oorspronkelijk wel in open verbinding hebben gestaan met het
bedrijfsgedeelte, maar was daarvan al in een vroeg stadium gescheiden door een
wand waartegen ook de stookplaats werd gesitueerd. De stal was een diepe potstal,
waarin het vee stond opgesteld met de koppen naar de dwarsdeel van waaraf werd
gevoerd en die aanvankelijk ook als dorsvloer zou hebben dienst gedaan. Het
bedrijfsgedeelte had alleen een taszolder boven de middenbeuk van het stalgedeelte;
de zijbeuken waren open tot aan het dak, evenals de dwarsdeel. Bij de nog bewaard
gebleven voorbeelden lag de toegang tot het woongedeelte in de voorgevel, terwijl
zich in het midden van de achtergevel dubbele deuren bevonden die uitkwamen op
de potstal. De oudste en ooit wellicht enige toegang zou volgens Uilkema echter die
zijn geweest, die toegang gaf tot de tussen woning en stal gelegen dwarsdeel en die
zich in de zijgevel van het gebouw bevond.

Uilkema's hypothetische reconstructie van het oude Brabantse huistype, met uitsluitend woonruimte,
dwarse werkvloer en (pot)stal met dwarse veeopstelling
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Uit de bewaard gebleven teksten over Limburg en Zuid-Holland blijkt dat Uilkema
ditzelfde oude ‘Brabantse’ huistype bovendien beschouwde als uitgangsvorm voor
zowel de Noordlimburgse als een groot deel van de Zuidhollandse boerderijen. In
Noord-Limburg zou hieruit een carrévormig boerderijtype zijn gegroeid, doordat
latere aanbouwen hier, in tegenstelling tot de Brabantse ontwikkeling, niet tot
verlenging maar tot haakse uitbreiding van het gebouw hadden geleid. In een korte
publikatie uit 1929 liet Uilkema al doorschemeren dat het zeer goed mogelijk was,
‘..dat het Brabantsche langgevelhuis denzelfden stamvorm bezit als de villa in het
noorden en midden van Limburg..’24). Zijn definitieve tekst over dit gebied had
dezelfde conclusie, zij het dat de term ‘Brabants’ hier niet werd gebruikt, mogelijk
omdat het Limburgse hoofdstuk aan dat over Brabant voorafging en hij niet wilde
verwijzen naar een nog niet besproken vorm. Hetzelfde oude driebeukige huistype
met zijn hoofdindeling in dwarsrichting zou verder ook in een groot deel van
Zuid-Holland zijn voorgekomen, en wel in het hart van de provincie en op de eilanden.
In hoofdstuk 5 van de Zuidhollandse concepttekst, dat de titel droeg ‘..De
verwantschap der zuidhollandsche hoeve met het oude brabantsche huis. De
omkeering der veestanden en hare gevolgen..’, concludeerde Uilkema na een
vergelijking van oude Zuidhollandse en Brabantse boerderijplattegronden onder
meer: ‘..Deze beschouwing leert, dat slechts enkele eeuwen terug de boerderij in het
centrum der provincie een groote gelijkenis vertoonde met het oude Brabantsche
huis. De aard dier gelijkenis wettigt zonder voorbehoud het aannemen van een
gemeenschappelijken stamvorm. Het hoofdkenmerk daarvan, de dwarse veerij aan
de eenen en de schoorsteen aan de andere zijde der onoverzolderde middelmoot van
het gebouw, is bij beide aanwezig..’. Dat uit dit type in Zuid-Holland een geheel
andere boerderijvorm was ontstaan dan in Brabant en Noord-Limburg had vooral te
maken gehad met een combinatie van bodemkundige, geografische en
landbouwkundige factoren. Zo zou de potstalvorm hier bijvoorbeeld al in een zeer
vroeg stadium zijn verlaten, als gevolg van de ‘..vruchtbaarder bodem en hooger
ontwikkelde cultuur..’, en ook de verdere ontwikkeling had zich volgens geheel
andere lijnen voltrokken in verband met de specialisatie op het veeteeltbedrijf. Tot
welke uitgangsvorm Uilkema zijn ‘oude Brabantse huis’ uiteindelijk rekende werd
door hem nergens met zoveel woorden gezegd.

24) UILKEMA, De methode van onderzoek (1929), p. 10.
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Voor de rest van het land, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Holland

Karakteristieke doorsnede van het halletype: driebeukige opzet met ankerbalkgebinten en lage zijgevels
(KU-237 te Grote Leeuwte, Ov., schaal 1:400)

beneden het IJ en Utrecht beschikken we niet over uitgewerkte teksten. Zoals in de
eerdere opsomming van regionale onderzoeksresultaten aan de orde kwam, blijkt uit
de beschikbare aanwijzingen dat Uilkema in navolging van het oudere onderzoek in
al deze gebieden (met uitzondering van de noordelijke Veluwe) het ‘Saksische’
huistype ofwel het hallehuis als uitgangsvorm beschouwde. Deze huisvorm kende
weliswaar evenals de hierboven genoemde oude Brabantse boerderij een driebeukige
opzet met lage zijgevels en een draagconstructie met ankerbalkgebinten, maar
onderscheidde zich daarvan door een plattegrondindeling in langsrichting. De brede
middenbeuk werd hier grotendeels ingenomen door een brede, open langsdeel met
de deeldeuren in het midden van de achtergevel; de stallen lagen in de zijbeuken en
het vee stond met de koppen naar de deel, die tegelijk als dorsvloer en voederplaats
diende. Het ongedorste graan werd opgeslagen op de balken boven de middenbeuk
en het hooi werd op de stalzolders gestapeld of buiten op het erf bewaard. Bij de

Karakteristieke plattegrond van eenvoudigste vorm van het halletype (KU-128, een los hoes uit Notter,
Ov., schaal 1:400)

ontwikkeling van dit type zou steeds sprake zijn geweest van een groeiproces van
binnenuit, ‘..wijl daar woning, stal, dorschvloer en graanbergplaats zich van meet
af onder één dak bevinden..’25). In zijn eenvoudigste vorm zou het hier zijn gegaan
om een volledig open ruimte zonder afscheiding tussen woonen bedrijfsgedeelte,
zoals Uilkema dat nog had aangetroffen bij het Twentse los hoes. Uit dit basistype
hadden zich in de diverse streken onder meer de in het rivierengebied voorkomende
T- en krukhuisboerderijen, de Amstellandse en Utrechtse op de veeteelt
gespecialiseerde vormen met smalle voergang, en de Gooise, Drentse en Overijsselse
dwarsdeeltypen ontwikkeld.
Resumerend kan dus worden geconcludeerd dat Uilkema in de loop van zijn onderzoek
toch tot een min of meer sluitende visie op de voorgeschiedenis en herkomst van de
Nederlandse boerderijvormen lijkt te zijn gekomen. Daarbij ging hij blijkbaar uit
van een oorspronkelijke situatie waarbij dezelfde éénbeukige huisvorm met een
indeling in dwarsrichting door het gehele land heen zou zijn voorgekomen. Dit type,
25) Uilkema aan Van Blom, d.d. 12-7-1927.
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dat over een brede strook langs de gehele Noordzeekust werd aangetroffen, zou op
een bepaald moment (tijdens de Volksverhuizingen?) in een groot deel van zijn
verspreidingsgebied zijn verdrongen door van elders afkomstige ‘Germaanse’ vormen.
Deze nieuwe vormen onderscheidden zich van het oude type door hun driebeukige
opzet en afwijkende stalindeling. Binnen die hoofdopzet zouden echter zowel een
indeling in dwarsrichting als in lengterichting zijn voorgekomen. Of deze beide
plattegronden naar Uilkema's mening nog tot één gemeenschappelijke vorm konden
worden herleid is niet met zekerheid bekend, maar lijkt gezien zijn ietwat krampachtig
aandoende vermijding van de term Saksisch voor de uitgangsvorm van het
Brabants-Noordlimburgse type 26) niet erg waarschijnlijk. Vermoedelijk dacht hij
voor zijn beide Germaanse huisvormen in navolging van oudere typologieën toch
aan het ‘Frankische’ en het ‘Saksische’ type, die inderdaad in de literatuur onder
meer worden gekenmerkt door een onderverdeling respectievelijk in dwars- en in
langsrichting.
Getuige de aanwijzingen omtrent hun regionale verspreiding moeten de nieuwe
huisvormen die het oude type verdrongen zich in Uilkema's visie hoe dan ook vanuit
oostelijke richting in een soort wigvorm over het midden van ons land hebben
verbreid. Het oorspronkelijke type zou zich daarbij langs de randen van dit gebied
hebben weten te handhaven; behalve de noordelijke kuststreken zou ook een deel
van de Zuiderzeekust een dergelijk restgebied zijn geweest, evenals het zuidelijkste
deel van de provincie Limburg. Of dit substraat volgens Uilkema ook zou zijn
voorgekomen in de aan Zuid-Limburg aansluitende Belgische en Duitse streken is
niet bekend, maar een blik op de landkaart maakt dit welhaast onvermijdelijk. Buiten
de landsgrenzen werden door hem in dit verband echter uitsluitend de noordelijke
buurgebieden zoals de Duitse Waddeneilanden en de westkust van Sleeswijk-Holstein
genoemd. Tot slot maakte

26) Zie hoofdstuk 7.10.
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hij in ditzelfde verband ook nog, zij het onder veel voorbehoud, melding van het
Spreewald, een streek ten zuiden van Berlijn, waar hij tijdens een reis in 1924 blijkbaar
huisvormen had gezien die hem sterk deden denken aan die in de overige genoemde
gebieden. De ogenschijnlijk uit de lucht gegrepen vermelding van dit zo ver
verwijderde gebied hield vermoedelijk verband met eerdere discussies met Van Blom,
waarin het Spreewald en een daar voorkomende bevolkingsgroep (de Wenden) enige
tijd een rol hadden gespeeld. In de voltooide tekstgedeelten wordt dit gebied echter
alleen in een noot één maal genoemd, zonder dat daarbij werd ingegaan op het daar
voorkomende huistype27).
In tegenstelling tot zijn zuiver functionalistische benadering van de meer recente
boerderij-ontwikkeling lijkt Uilkema wat de voorgeschiedenis van de boerderijvormen
aangaat dus een standpunt te hebben gehuldigd dat het midden hield tussen het oude
stammenprincipe en de dynamische evolutiegedachte. De herkomst van de
verschillende uitgangsvormen zou in deze visie ten dele moeten worden gezocht in
een plaatselijke ontwikkeling (het voor-Germaanse type) en ten dele (het Germaanse
type) gebonden zijn aan de zich hier vestigende bevolkingsgroepen. Na de introductie
van dergelijke van elders afkomstige huisvormen zou echter de boerderij-ontwikkeling
weer als autonoom en rationeel bepaald proces in werking zijn getreden, waardoor
zich uit de gegeven basistypen een veelheid aan nieuwe vormen had ontwikkeld en
de oorspronkelijke kenmerken in sommige gevallen zelfs vrijwel geheel waren
uitgewist.
In de verdere ontwikkeling van de boerderijtypen valt tenslotte nog op, dat Uilkema
weinig of geen verband lijkt te hebben gelegd tussen uitgangsvorm en doorgemaakte
ontwikkeling. Uit eenzelfde basistype konden door verschillende bedrijfseisen zeer
uiteenlopende huisvormen ontstaan, terwijl eenzelfde ontwikkeling zich ook kon
voltrekken aan twee essentieel verschillende uitgangsvormen. Dit laatste was
bijvoorbeeld het geval bij zijn theorieën over de Noord- en Zuidlimburgse boerderij,
die ondanks hun totaal afwijkende uitgangsvorm beide eenzelfde ontwikkeling hadden
doorgemaakt. De Brabantse en midden-Zuidhollandse boerderij zouden daarentegen
dezelfde uitgangsvorm hebben gekend, maar een volstrekt verschillende ontwikkeling
hebben doorgemaakt. In alle gevallen is echter duidelijk dat Uilkema's vakkennis en
analytisch vermogen beter tot zijn recht kwamen in de concrete reconstructie van de
meer recente ontwikkeling dan in de uiterst hypothetische theorieën over het ontstaan
van de verschillende voorvormen.

Uilkema en het latere onderzoek
Wanneer Uilkema's theorieën over de boerderij-ontwikkeling worden afgezet tegen
zowel de eerdere als de latere typologieën, dan blijken deze ondanks de vele en soms
ingrijpende verschillen toch nauwer aan te sluiten bij de moderne gedachtengang
dan bij die van zijn tijdgenoten. Het werk van zijn directe voorganger Gallée was,
geheel in overeenstemming met de in zijn tijd heersende romantische ideeën,
gebaseerd op de gedachte dat de huidige boerderijtypen nog steeds een weerspiegeling
27) UILKEMA, Het ontstaan der huistypen (1933), p. 110, noot 1.
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zouden vormen van de culturele verschillen tussen de diverse volksstammen die zich
hier hadden gevestigd. Als reactie op deze statische zienswijze zouden latere
onderzoekers uit onder meer geografische kring betogen dat de huidige
boerderijvormen uitsluitend moesten worden beschouwd als het produkt van
plaatselijke ontwikkelingen, zonder enige relatie met welke vroegere volksstam dan
ook28). Anderen, die om allerlei redenen een blijvender stempel op het
Noordnederlandse onderzoek zouden drukken, zoals Van der Molen en Hekker,
kwamen in hun vroege werk tot een visie die het midden hield tussen de beide
eerdergenoemde standpunten. Daarbij werd voor het ontstaan van de huidige
streektypen weliswaar het grootste belang gehecht aan de plaatselijke omstandigheden,
maar werd wat de voorvor-

28) Bijvoorbeeld TREFOIS, Van komwoning tot Vlaamse boerderij (1942), p. 55.
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men van deze huistypen betreft nog grotendeels uitgegaan van een ethnologische
beschouwingswijze. Hoewel deze laatste aspecten vooral bij Hekker in het latere
werk weer sterk zouden worden afgezwakt, zouden de Volksverhuizingen ook in
diens uiteindelijke typologie uit 1957 nog een belangrijke rol spelen. De stamgebonden
opzet zou daar echter zijn vervangen door een substraattheorie, en het werk zou
daarmee ondanks grote verschillen in uitwerking in essentie dichter in de richting
komen van de gedachten die Uilkema hierover al in 1934 had ontwikkeld.
In zijn beroemd geworden artikel over de ontwikkeling van de Nederlandse
boerderijvormen zou Hekker in kort bestek betogen dat hier in eerste opzet sprake
was geweest van een prehistorisch halletype, dat zich over een groot deel van
noordwest-Europa zou hebben uitgestrekt. Het zou hier zijn gegaan om een driebeukig
woonstalhuistype met een dubbelrijïge stal in lengterichting, waarin het vee met de
koppen naar de buitenwand stond opgesteld. Dit type kwam in vrijwel het gehele
land voor, met uitzondering van het uiterste zuiden, waar zich aanvankelijk nog geen
echte boerderijen zouden hebben ontwikkeld; de ontwikkeling in het noorden en
midden van het land zou lange tijd parallel hebben gelopen. Door de
Volksverhuizingen ontstond een breuk in deze bouwtraditie, waarbij het
oorspronkelijke type in grote delen van het land voor langere tijd werd verdrongen
door eenvoudiger vormen; in de kustgebieden zou het oude huistype zich echter
hebben weten te handhaven. Deze vorm zou zich na de Karolingische tijd vanuit de
genoemde restgebieden geleidelijk opnieuw over grote delen van het binnenland
hebben verspreid. Daarbij zou uit dit oorspronkelijke type tenslotte het huidige
hallehuis zijn ontstaan door aanpassingen ten behoeve van het gemengde bedrijf.
Tenslotte had zich in het uiterste zuiden van het land nog een derde huistype
afgetekend; het betrof hier de uitloper van een Middeleuropees boerderijgebied, waar
pas in een laat stadium sprake zou zijn geweest van een samenvoeging van woonen stalruimte. Deze alleen in Zuid-Limburg voorkomende éénbeukige boerderijvorm
werd door Hekker samen met het uit het hallehuis ontstane Brabantse en
Noordlimburgse driebeukige staldeeltype (Uilkema's oude Brabantse huis)
ondergebracht in de zogenaamde dwarshuisgroep. Uit de bijbehorende
verspreidingskaarten blijkt dat Hekker met deze term niet zozeer een huisvorm alswel
een ontwikkelingsprincipe op het oog moet hebben gehad. Uit deze drie aldus
onderscheiden huisgroepen (de noordelijke Friese huisgroep, de hallehuisgroep in
het midden van het land en de dwarshuisgroep in het zuiden) zouden zich na de
middeleeuwen alle huidige streektypen hebben ontwikkeld. Daarbij werd echter een
uitzondering gemaakt voor de Zuidhollandse eilanden en Zeeland, waar Hekker
alleen de namiddeleeuwse ontwikkeling kon traceren en die hij daarom in twee
afzonderlijke schuurgroepen onderbracht.
Wanneer de grote lijnen van deze visie worden vergeleken met die van Uilkema, dan
zijn hierin naast grote verschillen ook enkele opvallende overeenkomsten aan te
wijzen. Zo gingen beide typologieën uit van een substraatprincipe, waarbij in een
gedeelte van het land een prehistorische dan wel voor-Germaanse vorm bewaard zou
zijn gebleven, die elders door de Volksverhuizingen verloren was gegaan. In beide
gevallen werd een na-middeleeuwse situatie aangehouden waarin drie hoofdgroepen
werden onderscheiden, die zich globaal over het noorden, midden en zuiden van het
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land uitstrekten. In het noorden werd de Friese huisgroep gedefinieerd met als
voornaamste karakteristiek de Friese stalindeling en de dekbalkconstructie. De
huisgroep uit het midden en oosten van het land zou zich hebben gekenmerkt door
een indeling in lengterichting, terwijl die uit het zuiden een dwarse opzet vertoonde.
Tenslotte blijken Hekker en Uilkema ook, zoals in eerdere hoofdstukken bij herhaling
ter sprake kwam, tot opmerkelijke overeenkomsten te zijn gekomen voor wat betreft
de latere boerderij-ontwikkeling. Door beiden werden in grote delen van het land
overeenkomstige (en soms zelfs precies dezelfde) boerderijen aangewezen als de
oudste nog bewaard gebleven voorbeelden van het plaatselijke type. Ook de
ontwikkeling vanaf deze oude vormen tot aan de huidige streektypen loopt, enkele
gebieden daargelaten, in grote lijnen parallel.
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Verspreidingskaart van Nederlandse huistypen door R.C. Hekker, vervaardigd in 1948 (De hierin
neergelegde typologie zou door Hekker in de daaropvolgende jaren verder worden genuanceerd)

Daarnaast is er echter, vooral wat de voorgeschiedenis betreft, sprake van grote
en diepgaande verschillen. In de eerste plaats betreft dit natuurlijk de opzet en indeling
van het veronderstelde prehistorische uitgangstype. Waar Hekker uitging van een
driebeukige huisvorm die sterk deed denken aan het latere Friese langhuistype, kwam
Uilkema blijkbaar tot een éénbeukige vorm waarvan ook dit langhuistype op zijn
beurt weer zou zijn afgeleid. Opmerkelijk is in dit verband overigens dat beiden in
Zeeland dezelfde éénbeukige vorm als oudste type beschreven. In Uilkema's geval
paste dit type in zijn totale beeld van de langs de gehele kustlijn bewaard gebleven
voorvorm; voor Hekker gold dit laatste echter niet en was dezelfde vorm vermoedelijk
de aanleiding om hier aan een geheel eigen huisgroep te denken en het ‘Friese’
substraat te beperken tot de noordelijke provincies. Het tweede principiële punt van
verschil tussen beider visies is dan ook de begrenzing van dit substraatgebied.
Afgezien van het feit dat Uilkema hierin ook de zuidelijke kuststrook betrok, meende
deze het oorspronkelijke type ook nog te kunnen traceren in meer landinwaarts
gelegen gebieden zoals de Veluwe en Zuid-Limburg, waar Hekker respectievelijk
uitging van een late aanpassing van het hallehuis en een uitloper van een
midden-Europese huisgroep. Een derde en zeer essentieel verschil ligt tenslotte in
de herkomst van de huisvormen uit het midden en zuiden van het land, waarbij echter
dient te worden benadrukt dat de discussie op dit punt zeker nog niet als gesloten
kan worden beschouwd. In Hekker's visie hadden de Volksverhuizingen een einde
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gemaakt aan de bestaande ontwikkelingen en een terugval veroorzaakt naar
primitievere vormen zonder daarbij echter tot de introductie van nieuwe typen te
leiden. Het hallehuis was volgens hem niet ontstaan uit de simpele huisvormen die
het prehistorische type hadden

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

652
verdrongen, maar uit het oude type, dat hier na de Karolingische tijd opnieuw zou
zijn opgekomen. De Brabants-Noordlimburgse boerderij met de stal in de middenbeuk
zou op zijn beurt weer uit dit hallehuis zijn ontstaan. Terwijl Uilkema in beide
gevallen dacht aan van elders afkomstige, geïmporteerde vormen, ging Hekker uit
van een weliswaar onderbroken, maar toch essentieel plaatselijke ontwikkeling.
Resumerend blijkt Uilkema's typologie met de latere ideeën over de
boerderijontwikkeling zoals opgesteld door Hekker overeen te komen voor wat betreft
de substraatgedachte in zijn algemeenheid alsmede voor de recente ontwikkelingsgang
vanaf de oudste nog aangetroffen vormen tot aan de huidige streektypen. Voor wat
betreft de voorgeschiedenis, dat wil zeggen de kenmerken en verspreiding van het
oorspronkelijke type en de herkomst van de latere huisgroepen, lopen beide visies
echter op essentiële punten uiteen.
In de eerste plaats moeten deze verschillen natuurlijk worden toegeschreven aan
de specifieke wetenschappelijke bagage, werkwijze en persoonlijkheid van beide
onderzoekers. Een andere maar zeker niet minder belangrijke oorzaak treedt echter
aan het licht wanneer men de bronnen waarover door beiden kon worden beschikt
aan een vergelijkend onderzoek onderwerpt. Voor het onderzoek van de thans nog
aanwezige boerderijvormen en de meer recente boerderij-ontwikkeling vanaf circa
1600 zijn naast de boerderijen zelf, hun bouwhistorisch onderzoek en inventarisatie,
vooral de bestaande literatuur en de archivalia van belang. Hoewel in Uilkema's tijd
nog vrijwel geen vakliteratuur over de Nederlandse boerderijen voorhanden was en
er geen andere inventarisaties waren uitgevoerd dan die door hem zelf, kon hij hier
door eigen onderzoek blijkbaar toch beschikken over voldoende gegevens om in
grote delen van het land tot een in hoofdlijnen juist beeld van de ontwikkeling te
komen. Twintig jaar later kon Hekker voor dit deel van zijn onderzoek gebruik maken
van de omvangrijke in de jaren veertig verrichte landelijke inventarisaties en van de
in de tussenliggende jaren sterk in aantal toegenomen regionale publikaties, waaronder
zich naast zijn eigen werk ook dat van Uilkema bevond. Deze veel grotere stroom
van informatie leidde, naar uit het artikel van 1957 blijkt, voor de recente ontwikkeling
tot een veel vollediger en fijnmaziger beeld; van werkelijk ingrijpende wijzigingen
was echter slechts voor enkele gebieden sprake. Voor wat betreft de voor het
onderzoek beschikbare bronnen lag het verschil hier vooral op het kwantitatieve vlak.
Wat de voorgeschiedenis van de boerderijvormen betreft, waarin beide visies veel
sterker uiteenliepen, kon Hekker echter tevens beschikken over een bron van gegevens
die in Uilkema's dagen voor het boerderij-onderzoek nog nauwelijks was aangeboord,
namelijk het oudheidkundig bodemonderzoek. Weliswaar waren bij archeologisch
onderzoek ook in het begin van deze eeuw al huisplattegronden aangetroffen die bij
boerderijcomplexen moesten hebben behoord, maar van een kritische interpretatie
van deze vondsten en het systematisch onderzoek naar dergelijke gegevens was toen
nog volstrekt geen sprake. In de loop van de jaren dertig en veertig kwam deze kant
van de archeologie echter in toenemende mate in de belangstelling te staan, waarbij
het succes van Van Giffen's Ezingse terpvondsten zeker een belangrijke rol heeft
gespeeld. Bij deze opgraving van een Groningse terp werden verschillende
bewoningslagen met boerderijplattegronden aan het licht gebracht, waardoor
opeenvolgende bouwvormen op dezelfde plaats konden worden vergeleken. De goed
geconserveerde restanten werkten sterk op de verbeelding en trokken in binnen- en
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buitenland de aandacht van archeologen, architecten en boerderij-onderzoekers. De
discussie over de betekenis van de aangetroffen vormen en hun relatie tot de bestaande
boerderijen kwam echter pas tegen het einde van de jaren dertig op gang. Hierdoor
kwamen in feite voor de eerste maal voor het boerderij-onderzoek concrete en
gedateerde gegevens ter beschikking over de huisvormen die aan de huidige typen
waren voorafgegaan. Het belang van deze vondsten wordt door het werk van Hekker
duidelijk aangetoond; zijn beeld van de voorgeschiedenis van de boerderijvormen
en hun oudste kenmerken was grotendeels gebaseerd op de resultaten van het
oudheidkundig bodemonderzoek van de voorgaande twintig jaar.
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Opgraving te Ezinge, door Van Giffen (Foto: Biologisch Archaeologisch Instituut Groningen)

Al dit materiaal had Uilkema bij zijn onderzoek nog niet ter beschikking en de
gevolgen van deze lacune laten zich het best illustreren door zijn definitie

Opgravingsplattegrond van woonstalhuis uit de IJzertijd, zoals aangetroffen door Van Giffen in terp
te Ezinge (Tekening: R.C. Hekker)

van het oudste Friese huistype. Zijn overzichtstheorie, waarin ook het ooit door hem
zelf ontdekte driebeukige oud-Friese langhuistype zou zijn afgeleid van een
éénbeukige voorvorm, dateerde van vóór Van Giffen's publikatie over de Ezingse
terpvondsten. Door de daar aangetroffen huisplattegronden zou echter onomstotelijk
komen vast te staan dat zich in het terpengebied al in de IJzertijd een langwerpig,
driebeukig huistype had bevonden, waarvan de indeling in grote lijnen overeen kwam
met die van het latere oud-Friese langhuis. Zelfs de in lengterichting gelegen
dubbelrijïge stal met stalschotten was hierin nog herkenbaar, al was aanvankelijk
nog niet duidelijk of het vee hierin inderdaad, net als bij de latere Friese boerderijen,
met de koppen naar de wand had gestaan. Bekendheid met deze plattegronden, die
een zo opvallende overeenkomst vertoonden met het eerder door hem zelf beschreven
oude huistype, zou Uilkema stellig hebben bewaard voor de vergissing in dit gebied
uit te gaan van een éénbeukig type met dwarse indeling. Dat hij over deze gegevens
echter niet beschikte maakt de door hem geponeerde stelling evident. Hoewel de
betreffende opgraving in de jaren rond 1930 zijn beslag vond en er in vakbladen al
wel enkele tussentijdse resultaten waren gepubliceerd29), zouden de uitgewerkte
verslagen van deze vondsten en gedetailleerde tekeningen van de plattegronden pas
vanaf 1934 verschijnen30). De discussie of de hier aangetroffen plattegronden tot het
‘Saksische’ dan wel het Friese huistype dienden te worden herleid moesten toen nog
29) 15e Jaarverslag van de Vereeniging voor terpenonderzoek (1930-31), p. 22.
30) Van GIFFEN, Ein Beitrag zur Germanenfrage (1934), Dez., Der Warf in Ezinge (1936).
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losbranden31). In de jaren daarna zouden andere opgravingen, zoals die uit het Friese
Fochtelo, maar ook uit andere delen van Nederland, uit Duitsland en de
Scandinavische landen, het voorlopige beeld van de indeling en hoofdopzet van het
noordelijke kusttype verder versterken32). In de jaren vijftig kon bij het
boerderij-onderzoek gebruik worden gemaakt van dit materiaal, dat - hoewel steeds
nog verre van volledig - het beeld van de geschiedenis en verspreiding van de
verschillende oude huistypen aanzienlijk had verbreed. De winst die het
oudheidkundig bodemonderzoek had opgeleverd komt dan ook duidelijk tot uiting
in de in 1957 door Hekker opgestelde ontwikkelingslijn.
Uilkema's theorieën over de voorgeschiedenis van de boerderijvormen berustten
daarentegen op niets anders dan op redenering en deducering op basis van nog
bestaande gebouwen en kwamen dus op volstrekt speculatieve wijze tot stand. Over
concrete aanwijzingen ten aanzien van de voor-middeleeuwse en middeleeuwse
situatie beschikte hij in het geheel niet. Zijn vroegste gegevens

31) Onder meer: Van der MOLEN, Ezinge, Saksische of Friesche huizen? (1940).
32) Van der MOLEN, Oud-Fries huis wortelt in de IJzertijd (1969).
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bestonden uit de door hem gedocumenteerde oudste of eenvoudigste huisvormen en
uit de in de archieven beschikbare landmeterskaarten en reikten daarmee niet verder
terug dan tot het begin van de 16e eeuw. Dat hij hier desalniettemin voor de vroegste
periode althans wat het substraatprincipe betreft in de goede richting blijkt te hebben
gezocht, en met de beperkte middelen waarover hij beschikte voor grote delen van
het land tot concrete resultaten wist te komen voor de recente ontwikkeling, is dan
ook een prestatie die door latere generaties onderzoekers amper kan worden overschat.
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Samenvatting
In 1916 verscheen in Leeuwarden een boekje over de boerderijvormen in de provincie
Friesland, waarin een volstrekt nieuwe visie werd gegeven op de plaatselijke
boerderijgeschiedenis. Het was getiteld ‘Het Friesche boerenhuis. Onderzoek naar
het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland’ en de auteur was een
onbekende landbouwonderwijzer genaamd Klaas Uilkema. Tot dat moment bestonden
er nog maar weinig serieuze studies over de historische boerderijen in ons land.
Nederland liep daarmee sterk achter op het buitenland. De belangstelling voor de
landelijke bouwkunst dateerde weliswaar al van het einde van de 18e eeuw, maar
had zich hier te lande lange tijd vrijwel geheel beperkt tot een zuiver rationalistische
interesse in de boerderij als landbouwkundig bedrijfsgebouw. Van enige historische
belangstelling was aanvankelijk slechts zeer incidenteel sprake, van historisch
onderzoek naar de ontwikkeling en de mogelijke herkomst van de verschillende
boerderijtypen in het geheel niet. Pas tegen het einde van de 19e eeuw ontstond in
Nederland geleidelijk in bredere kring enige aandacht voor de historische boerderijen.
Enerzijds was de interesse voor dit onderwerp een gevolg van de grote
maatschappelijke en stedebouwkundige veranderingen die in deze periode van
opkomende industrialisering en snel toenemende verstedelijking plaatsvonden;
anderzijds speelden hierbij ook buitenlandse invloeden een belangrijke rol. Zo namen
architecten onder invloed van Engelse stromingen de oude plattelandsbouwkunst als
voorbeeld voor de ontwikkeling van een nieuwe vormentaal. Volkskundigen legden
een toenemende belangstelling voor de boerderijen aan den dag onder invloed van
19e-eeuwse romantische stromingen in Duitsland, waar men een verband poogde te
leggen tussen de verschijningsvorm van de verschillende streektypen en het
verspreidingsgebied van de verschillende volksstammen.
Deze laatste denkwijze werd in ons land geïntroduceerd door de hoogleraar
Germanistiek J.H. Gallée, die met zijn boek ‘Het boerenhuis in Nederland en zijn
bewoners’, in 1907 het vroegste wetenschappelijke overzichtswerk over de
Nederlandse historische boerderijbouw publiceerde. In dit werk werd uitgegaan van
een volkskundig gerichte en uitgesproken statische visie op de boerderijgeschiedenis;
de boerderijen werden hoofdzakelijk gezien als dragers van eeuwenoude
cultuurhistorische kenmerken. De Friese stelp werd hierin beschreven als een zeer
oud bouwprincipe, dat zelfs nog zou kunnen worden teruggevoerd tot de tijd van
vóór het ontstaan van de voormalige Zuiderzee. Met dit idee werd in 1916 door
Uilkema's uitgave echter op vriendelijke doch besliste wijze afgerekend. Niet de
stelp, maar een inmiddels vrijwel verdwenen woonstalhuisvorm, het langhuis (door
Uilkema de ‘Oud-friesche Greidboerderij’ genoemd), zou hier de oudste vorm zijn
geweest. Het boerderijtype met de grote Friese schuur, zoals de kophalsrompboerderij
of de stelp, was daarentegen een relatief laat ontwikkelde huisvorm, en ontstaan door
samenvoeging van het oorspronkelijke, lage woonstalhuistype en een in opzet
vrijstaande hooibergplaats. Het heldere en opvallend goed onderbouwde betoog
maakte grote indruk, ook in wetenschappelijke kring, en de naam Uilkema kreeg
landelijke bekendheid.
Van zijn onderzoek ging bovendien een stimulerend effect uit - ook de landelijke
bouwkunst in de rest van het land was immers nog nauwelijks gedocumenteerd,
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terwijl de resultaten van het Friese onderzoek het vermoeden hadden gewekt dat ook
Gallée's theorieën over andere delen van het land voor verbetering vatbaar konden
zijn. Enige Leidse hoogleraren, die zich betrokken voelden bij het cultuurhistorisch
onderzoek in Nederland, begonnen zich te beijveren om een onderzoek zoals dat in
Friesland was verricht ook in de rest van het land mogelijk te maken. Zij slaagden
erin om onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
voldoende subsidie te verwerven om een onderzoeker drie jaar lang aan het werk te
zetten. De opdracht tot uitvoering van het onderzoek werd verleend aan Uilkema.
Gewapend met een platencamera trok deze vanaf 1920 per fiets en motor het
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land door om tot in de verste uithoeken overal de interessantste oude boerderijen op
te zoeken, een gigantisch pionierswerk. Tijdens zijn reizen maakte hij duizenden
foto's en honderden opmetingstekeningen. Daarnaast noteerde hij overal allerlei
aanvullende gegevens, zowel over de indeling en de constructie van de boerderijen
als over het bedrijf dat daarin werd uitgeoefend. Onder de vele boerderijen die hij
onderzocht bevonden zich verscheidene historisch bijzonder interessante gebouwen
en voorbeelden van ook toen al zeldzame (en thans vrijwel verdwenen) huisvormen.
Zo documenteerde hij onder meer enkele van de laatste Schouwse stolpen, de twee
laatste Drentse booën, twee voorbeelden van het oud-Friese langhuistype,
verscheidene boerderijen die nog volledig als los hoes functioneerden en diverse
interessante oude overgangsvormen en primitieve constructies. Tijdens zijn onderzoek
ontwikkelde hij bovendien allerlei nieuwe en voor zijn tijd soms zeer revolutionaire
theorieën over de historische boerderij-ontwikkeling in de verschillende delen van
het land. Zo ontdekte hij dat de Limburgse gesloten hoeve, anders dan men sedert
Gallée aannam, niet moest worden beschouwd als een herinnering aan de oude
Romeinse villa, maar integendeel het produkt was van een geleidelijke en betrekkelijk
recente ontwikkeling. De gesloten hoeve en ook de Brabantse langgevelboerderij
(die door Gallée eveneens was beschouwd als een oud bouwprincipe) bleken tot
stand te zijn gekomen door geleidelijke aanbouw en verlenging van de veel kleinere
oorspronkelijke gebouwen. Verder zou de Noordhollandse stolp, net als de Friese
stelp, zijn ontstaan door samenvoeging van een oorspronkelijk laag woonstalhuistype
met de voorheen vrijstaande hooibergplaats, etc. etc. Van al deze en vele andere
vorderingen, vondsten en ideeën deed Uilkema uitgebreid verslag in een persoonlijke
briefwisseling met D. van Blom, één van de hoogleraren die het onderzoek
begeleidden.
In opzet was het de bedoeling dat het in 1920 gestarte project binnen drie jaar zou
worden afgerond met een grote publikatie over de gehele Nederlandse
boerderij-ontwikkeling. Dit alles bleek echter al spoedig veel te ambitieus te zijn.
Toen na afloop van de geplande onderzoekstermijn de beschikbare financiën waren
uitgeput, waren al wel enkele honderden boerderijen uit het hele land gedocumenteerd,
maar de kaart bevatte ook nog verscheidene witte vlekken. En hoewel over de
ontwikkeling van verschillende boerderijtypen nieuwe en verhelderende theorieën
waren opgesteld, was het onderzoek als geheel nog verre van voltooid. Aanvankelijk
op eigen kosten en later gesteund door een nieuwe subsidiegever, het Fonds Landbouw
Export Bureau te Wageningen, slaagde Uilkema erin het onderzoek nog verscheidene
jaren voort te zetten. Misverstanden over de geplande uitgave en conflicten over de
duur van het project leidden tenslotte echter tot problemen die onoplosbaar leken.
In 1934, veertien jaar na het veelbelovende begin van het onderzoek, trok Uilkema
zich gedesillusioneerd uit het samenwerkingsverband terug. Tot een officiële uitgave
zou het niet meer komen. Slechts een klein gedeelte van het materiaal, over de
provincies Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland, werd door hem zelf in een
gestencilde uitgave vastgelegd en in een kleine oplage verspreid. Het kostbare
documentatiemateriaal in de vorm van foto's, opmetingstekeningen, aantekenboekjes
en een aantal onvoltooide manuscripten bleef echter behouden en belandde na enige
omwegen bij het Nederlands Openluchtmuseum en vervolgens bij de Stichting
Historisch Boerderij-onderzoek.
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Voor het huidige onderzoek is deze collectie onder meer van belang omdat veel van
de gebouwen die door Uilkema werden gedocumenteerd inmiddels niet meer bestaan
of door de eisen van de hedendaagse bedrijfsvoering zeer sterk zijn veranderd. Daarbij
komt, dat hij deze boerderijen onderzocht en vastlegde in een periode waarin deze
nog grotendeels op de traditionele wijze werden gebruikt. Zijn documentaties, die
zeer veel aantekeningen bevatten, vormen daarmee niet alleen voor het
boerderij-onderzoek maar ook voor andere disciplines, zoals landbouwhistorie en
dialectologie, een rijke bron van gegevens over de Nederlandse boerderij en het
boerenbedrijf in het verleden. Bestudering van het materiaal ten behoeve van
ontsluiting en publikatie van de collectie leverde enkele verrassende nieuwe inzichten
op. In de eerste plaats
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ontstond hierdoor meer duidelijkheid over zowel de gepubliceerde als de
nietgepubliceerde resultaten van Uilkema's onderzoek, die in veel opzichten
onverwacht nauw aansloten bij de huidige visie op dit onderwerp. Zo bleek hij als
eerste tot de conclusie te zijn gekomen dat de in Overijssel, Drenthe en het Gooi
voorkomende dwarsdeelvormen, die door Gallée nog in een afzonderlijke huisgroep
waren ondergebracht, waren ontstaan uit het eenvoudige halletype met
middenlangsdeel, ofwel zoals men dat toen nog veelal noemde, het Saksische type.
Uit dezelfde uitgangsvorm was, naar hij ergens terloops constateerde, door zijdelingse
uitbouw van het woongedeelte ook de T-huisvorm ontstaan. In Zeeland stelde Uilkema
vast dat de daar veel voorkomende scheiding tussen woonhuis en schuur pas van
betrekkelijk recente datum was; bij de oudste boerderijen waren woon- en
bedrijfsgedeelte veelal verbonden. En terwijl in het hart van Zuid-Holland thans
uitsluitend constructies met opgelegde balk voorkomen, ontdekte hij als eerste dat
hier ooit toch de ankerbalkconstructie gebruikelijk was geweest, iets dat pas meer
dan een halve eeuw later opnieuw door andere onderzoekers zou worden opgemerkt.
De conclusie mag zonder voorbehoud lulden dat Uilkema met zijn onderzoek op
verscheidene punten zijn tijd ver vooruit was.
Tevens werd uit het beschikbare materiaal een vrij volledig beeld verkregen van
het verloop van zijn onderzoek in de verschillende delen van het land en van de
daarbij gehanteerde methodiek. Voor de meeste gebieden kon de voortgang van het
onderzoek en de totstandkoming van de verschillende theorieën zelfs stap voor stap
en van jaar tot jaar worden achterhaald, waardoor ook de door Uilkema verrichte
documentaties in een nieuw daglicht worden geplaatst. Zo bleek hij bijvoorbeeld bij
het onderzoek in de provincie Limburg aanvankelijk op een verkeerd spoor te hebben
gezeten; de toevallige vondst van een aantal afwijkende huisvormen, enkele jaren
later, maakte dat hij het onderzoek hier heropende en zijn eerdere theorieën herzag.
Het beschikbare aantekeningenmateriaal, dat eerder slechts zeer ten dele bruikbaar
was, is door dergelijke achtergrondinformatie aanzienlijk beter toegankelijk geworden.
Uit een vergelijkend literatuuronderzoek kwam bovendien naar voren dat op
verscheidene van de door Uilkema in stencilvorm of als werkverslag gepubliceerde
theorieën aanzienlijk meer was voortgebouwd dan aanvankelijk was vermoed.
Ondanks het feit dat zijn werk slechts in zeer beperkte kring was verspreid bleken
de belangrijkste naoorlogse boerderij-onderzoekers, zoals S.J. van der Molen, L.
Brandts Buys en R.C. Hakker, toch al in een vroeg stadium van hun eigen onderzoek
de beschikking te hebben gehad over Uilkema's in de stenciluitgave vastgelegde
conclusies en daardoor allen ook, zij het in verschillende mate, te zijn beïnvloed. Via
hun werk, waardoor het eerdere onderzoek overigens in veel opzichten werd verrijkt
en uitgebreid, is ook in de huidige gedachtengang over de historische ontwikkeling
van de Nederlandse boerderijen nog veel terug te vinden van de indertijd door Uilkema
geformuleerde ideeën.
Daarnaast bleek diens onderzoek ook in andere opzichten de grondslag te hebben
gelegd voor het huidige boerderij-onderzoek. Van verscheidene kenmerken van het
hedendaagse onderzoek, dat uitgaat van een dynamische en overwegend
functionalistische visie op de historische boerderij-ontwikkeling en waarbij het
bouwhistorisch onderzoek van de boerderijen als bron van gegevens centraal staat,
kunnen de wortels in zijn werk worden teruggevonden. Zo was Uilkema de eerste
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boerderij-onderzoeker die gebruik maakte van gegevens verkregen uit bouwhistorische
documentatie en deze bovendien combineerde met de resultaten van (iconografisch)
archiefonderzoek. Hoewel deze laatste bron van gegevens, zij het incidenteel, eerder
ook door anderen was aangeboord, was hij de eerste die de afbeeldingen op oude
prenten en landmeterskaarten op werkelijk grote schaal bij zijn onderzoek betrok.
Voor Uilkema's werk was verder van belang dat hij zelf een agrarische achtergrond
bezat - behalve landbouwonderwijzer was hij ook boerenzoon. Door deze grote
landbouwkundige kennis was hij in staat de boerderij-ontwikkelingen die hij
tegenkwam op logische wijze te verklaren vanuit een bedrijfskundig perspectief. De
sterke nadruk die hij legde op de voortdurende en ingrijpende verande-
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ringen die de boerderijen in de loop der eeuwen zouden hebben doorgemaakt, door
hem veelzeggend ‘boerderij-evolutie’ genoemd, stond in groot contrast met de in
zijn tijd algemeen geaccepteerde, statische visie op de boerderij als drager van
eeuwenoude stamkenmerken. Uilkema's aandacht ging bij zijn onderzoek in de eerste
plaats uit naar de dynamiek en achterliggende oorzaken van de ontwikkeling. Aan
het historisch boerderij-onderzoek dat tot dan toe geheel was beheerst door
cultuurhistorische argumenten werd door deze functionalistische en dynamische
benadering een geheel nieuwe en uiterst vruchtbare dimensie toegevoegd.
Bovendien werd door zijn werk voor het eerst in brede kring het belang onderkend
van diepgaand deelonderzoek als bouwsteen voor een verantwoorde typologie van
huisvormen. Door zijn Friese studie was al direct in 1916 op overtuigende wijze
aangetoond, dat een globaal landelijk overzicht zoals dat van Gallée zonder
voorafgaand detailonderzoek van de verschillende streken ieder fundament miste en
daarmee een uiterst wankel bouwwerk vormde. En dat wat voor Friesland gold, ook
opging voor andere delen van het land, werd bevestigd door de gepubliceerde
deelresultaten van het voortgezette onderzoek; ook daar bleek Uilkema's werk al snel
te leiden tot een minstens even spectaculaire herziening van de bestaande ideeën
over de boerderij-ontwikkeling. Een diepgaande kennis van de individuele
ontwikkeling van de verschillende huisvormen zou in Nederland (in tegenstelling
tot de ons omringende landen, waar men in dit opzicht wel nog lange tijd op de oude
voet bleef doorgaan) voortaan algemeen worden beschouwd als onmisbaar voor een
wetenschappelijk verantwoorde typologie. En tenslotte bleek Uilkema's werk ook
van principiële betekenis te zijn geweest voor de totstandkoming van het historisch
boerderij-onderzoek als zelfstandig vakgebied. Tot zijn optreden had dit onderzoek
in Nederland steeds in dienst gestaan van een andere praktische of wetenschappelijke
vraagstelling, zoals de verbetering van de landbouw, de ontwikkeling van een nieuwe
architectonische vormentaal of de vaststelling van het verspreidmgsgebied van de
diverse volksstammen. Uilkema was de eerste die zich hier bezig hield met het
historisch boerderij-onderzoek vanuit een wetenschappelijke interesse in de
geschiedenis van deze gebouwen als zodanig. Het door zijn onderzoek algemeen
doorbrekende besef dat de boerderijen niet het produkt waren van geheimzinnige,
oeroude tradities, maar zich daarentegen ontwikkelden als gevolg van rationele en
dus traceerbare invloeden legde tevens de weg open voor de toepassing van gegevens
uit andere vakgebieden, zoals landbouwhistorie, sociaal-economische geschiedenis
en historische geografie. Met Uilkema zette het historisch boerderij-onderzoek de
eerste stap om zich een volwaardige plaats te verwerven in de historische
wetenschappen. Zowel om deze reden als vanwege zijn nog steeds aantoonbare
invloed op de denk- en werkwijze van de na hem komende generaties
boerderij-onderzoekers kan hij zonder meer worden beschouwd als grondlegger van
het huidige vakgebied.
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Summary
In 1916 a book was published in Leeuwarden about the traditional farmstead in
Friesland, that presented an entirely new view of the history of the vernacular
architecture of that part of the country. It was titled ‘Het Friesche boerenhuis.
Onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland’ (‘The
Frisian farmstead. An investigation into the origin of the present farm types in
Friesland’). Its author was an unknown agricultural teacher by the name of Klaas
Uilkema.
In those days historical studies about the Dutch traditional farms were still rare.
In this respect the Netherlands were far behind other European countries such as
Germany, Austria and Scandinavia, where books about the history of vernacular
architecture had already been published as early as the middle of the 19th century.
Although Dutch interest in agricultural architecture can be dated back as far as the
end of the 18th century, it had long been restricted to a purely rationalistic interest
in the farm as a mere agricultural instrument. Few people were interested in the
history of these buildings and historical research into this subject was practically
non-existent. It was not until the end of the 19th century that historical farms started
to attract wider attention in the Netherlands. The then growing interest in vernacular
buildings was partly the result of the far-reaching social and environmental changes
which accompanied the industrial revolution and partly stimulated by influences
from abroad. The increasing popularity of the English vernacular revival and cottage
style also motivated Dutch architects to study their local vernacular buildings in
search of inspiration for a new architectural style. Ethnologists for their part displayed
an increasing interest in traditional farm types under the influence of 19th century
German romantic ideas, in which the distribution of the different types of farms was
associated with the settlement of the various tribes during the Germanic Migration
Period.
The latter view was introduced in the Netherlands by the professor of Germanic
philology J.H. Gallée, who published in 1907 the earliest scholarly survey of Dutch
traditional farm types. His book entitled ‘Het boerenhuis in Nederland en zijn
bewoners’ (‘The Dutch farm and its occupants’) contained an ethnological and
explicitly static historical view, in which historical farms were primarily regarded
as bearers of ancient cultural characteristics. The Frisian ‘stelp’ farm with its dwelling,
byre and crops storage all under the same large roof was thus defined by Gallée as
an age-old architectural principle that might even date back as far as the 9th century,
when the provinces of Friesland and Noord-Holland were not yet divided by the
former Zuiderzee. It was this particular idea that was definitively overturned by
Uilkema's publication of 1916. Not the stelp, but a now practically vanished type of
long-house, which contained only dwelling part and byre - ‘the old-Frisian dairyfarm’
- constituted the oldest type in this region. The well-known Frisian farmstead with
its huge, aisled, multipurpose barn was revealed as a relatively recent development:
a combination of the original, low type of building and a much higher, initially
separate, haybarn. Uilkema's elucidating and well-documented publication was very
well received, also in academic circles, and his name became known all over the
country.
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His studies also had a stimulating effect - the farm types of the rest of the country
were still awaiting proper investigation as well. The Frisian example had moreover
given rise to serious doubts about Gallée's ideas on the origins of other farm types.
A group of professors at Leiden University, who felt an interest in the cultural history
of the Netherlands, exerted themselves to start an investigation similar to that which
had been carried out in Friesland, for the rest of the country as well. Sponsored by
a learned society, the ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’, they succeeded
in acquiring sufficient financial support for a three year research project; Uilkema
was commissioned to carry out the actual investigation. Starting in the summer of
1920 he roamed the countryside of the Netherlands, armed with a camera and
travelling by
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bicycle and motorcycle, in search of the most interesting old farms all over the country
- an impressive piece of pioneering work. During his travels he took thousands of
photographs and made hundreds of measured drawings; he also wrote down all sorts
of information about both plan and construction of the buildings and the type of
farming for which they were intended and used. Of the numerous farms which he
investigated were several historically exceptional buildings and examples of rare
(and nowadays practically vanished) farm types. His documentation contains, amongst
other things, measured drawings and photographs of some of the last stolp types of
the isle of Schouwen, the two last existing ‘boo’ long-houses of Drenthe
(semi-permanent accommodation for out-grazing cattle and their shepherd), two
remaining (and now both lost) examples of the old Frisian long-house type for dairy
farming, several undivided aisled houses which still functioned as unpartitioned
byredwelling houses (‘los hoes’), and a great many interesting transitional types and
primitive constructions.
During his investigations Uilkema also developed various revolutionary new
theories about the historical development of farm types in the different regions. It
was he, for instance, who discovered that the Limburg courtyard type with its closed
quadrangle plan, described by Gallée as reminiscent of the ancient Roman villa, was
in fact the product of a recent and gradual development. Both the Limburg courtyard
plan and the Noord-Brabant compartmented single span type (which had also been
regarded by Gallée as an ancient type of building) turned out to be the result of a
gradual extension of the original, much smaller types. The Noord-Holland ‘stolp’
farm with its pyramidal roof shape was defined by Uilkema, like the Frisian stelp,
as a combination of longhouse and initially freestanding haybarn. These and many
other theories, discoveries and conclusions were expounded by Uilkema in private
correspondence with Prof. Mr. D. van Blom, one of the professors who supervised
the project.
The initial plan had been that at the end of three years investigation the project would
result in a major publication about the historical development of all traditional farm
types in the Netherlands. However, this was soon found to have been far too
ambitious. When, after the first three years, all available finances had run out,
hundreds of farms had already been drawn, but large areas were as yet undocumented.
Although new and elucidating theories had been framed about the history of certain
types of farms, the investigation as a whole was still far from complete. Initially at
his own expense and later supported by a new sponsor, the ‘Fonds Landbouw Export
Bureau’, Uilkema managed to continue his studies for several years. However,
misunderstandings about the intended publication and conflicts about the duration
of the project finally led to problems that seemed insurmountable. In 1934, fourteen
year after the promising start of the project, Uilkema, disillusioned, broke off all
connections with the supervising scholars. His intended major work about the history
of Dutch farm types would never be published. Only three chapters, about the
provinces of Limburg, Noord-Brabant and Noord-Holland, had been finished; two
others, about Friesland and Zuid-Holland, had been drafted in concept. In order to
safeguard his copyright, Uilkema himself duplicated the completed chapters; copies
were distributed by him in a limited number among those who had supported the
project financially. The distribution of this private edition also marked the end of
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Uilkema's exertions on behalf of the Dutch farm building history; until his death in
1944 he steadfastly declined all pleas to resume his studies. Fortunately his entire
documentation, including photographs, documentary drawings, notebooks and
unfinished manuscripts, was preserved and finally transfered to the Arnhem Open
Air Museum. Here it has been incorporated in the archives of the ‘Stichting Historisch
Boerderijonderzoek’ (Institute for Historical Farms Research) for further study and
use.
For current and future historical farms research the collection is of particular
interest because most of the documented buildings have now either gone or have
been altered beyond recognition to accommodate the demands of modern
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farming. The value of the documentation is also considerably increased by the fact
that all these farms were investigated by Uilkema at a time when they were still
largely being used in the traditional way. The documentary drawings contain a great
many notes about this subject, which makes them a rich source of information not
only for historical farms research but also for other, related, fields of study, such as
agricultural history and dialectology.
Recent study of Uilkema's documentation and working methods has moreover served
to clarify several of his as yet unpublished theories, which were found to bear a
remarkably close relation to the present ideas about the same subjects. It appeared
that he may well have been the first person to conclude that the midstrey farms of
Overijssel, Drenthe and the Gooi area, which had been classified by Gallée as an
entirely new house group, had in fact developed from the simple threshing nave type
of the eastern parts of the country, formerly called the Saxon type. Uilkema also
discovered that the T-shaped plan, with its broad house facade and its house roof at
right angles to the working part of the farm, had sprung, through sideways extension
of the living quarters, from the same basic type. In Zeeland he concluded that the
now general separation of house and barn must have been a recent development; the
oldest farms mostly had their living and working quarters attached. While the centre
of the province of Zuid-Holland now generally shows single span buildings with a
superimposed tie-beam construction, he managed to prove that the same region
originally had the anchor beam construction. Traces of the original construction as
measured and drawn (but not published) by Uilkema would not be rediscovered by
other investigators until more than half a century later. The conclusion seems
altogether more than justified that in many respects he was well ahead of his time.
Apart from these theories the available material also presented a clear picture of the
course of Uilkema's investigations in the different parts of the country and of the
working methods which he employed. In many regions the progress of his study and
sometimes even the development of his ideas could be traced step by step and from
year to year, which sheds new light on the documentary drawings that were made
during the course of the investigation. In Limburg, for instance, it appeared that
Uilkema had been on a wrong track during the first few years of his study. The later,
accidental, find of some unaccountably deviating buildings led to a renewal of the
investigation in these parts and finally to a drastic revision of his original theories
about the origins of the Limburg farm types. Information of this kind has made the
many stray notes on the measured drawings, which before could only be interpreted
incompletely, more intelligible and thereby of more use to future research.
A comparative study of relevant literature also showed that later research had been
rather more influenced by Uilkema's theories than was generally assumed. In spite
of the limited distribution and obscure character of his private publication, influential
Dutch post-war investigators, such as S.J. van der Molen, L. Brandts Buys and R.C.
Hekker, were found to have had Uilkema's work at their disposal at an early stage
of their careers. All of them were, though to different degrees, influenced by his
ideas. Through their work, which in many respects added to these earlier studies,
Uilkema's theories have become an intrinsic part of the present view of the historical
development of Dutch farm types. What is even more important, is that his

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

investigations have provided a working basis for present research. Various features
of the modern approach, which is characterized by its dynamic and predominantly
functionalistic views and which centres around the investigation of the buildings
themselves as the major source of historical information, can be traced back to his
work. Uilkema was, for instance, the first to base his theories about the historical
development of the various farm types on data acquired through the investigation
and documentation of the actual buildings, which information he combined with the
results of iconographical research in the archives. Although the latter source of
information had already been used - albeit incidentally - by others, Uilkema was the
first historical farms investigator who made the largescale
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examination of old pictures and surveyors' maps an integral part of his study. His
agricultural background and knowledge - not only was he an agricultural teacher by
profession but he was also a farmer's son - allowed him moreover to explain the
historical development of the farms which he investigated in a logical way. He
invariably stressed the fact that through the ages farms must have undergone
continuous and radical changes to adapt to new circumstances and new agricultural
requirements, a process which he significantly called the ‘evolution’ of the historical
farm. This dynamic approach to the historical development of traditional farm types
contrasted sharply with the then prevalent, essentially static, views of the historical
farm as bearer of ancient ethnological characteristics. Uilkema was primarily
interested in the course of these developments and in the functional changes which
caused them. This functionalistic and dynamic approach added a new and extremely
profitable dimension to the study of agricultural vernacular architecture, which had
until then been dominated by an exclusively academic point of view.
Uilkema's study furthermore served to draw attention to the now generally accepted
maxim that profound regional investigation must precede the construction of a realistic
classification of historical farms. His Frisian publication of 1916 had already
convincingly proved that a general theory encompassing the entire nation lacked the
necessary foundation when not based upon detailed regional research. The accounts
of his continued studies clearly underlined that this did not exclusively apply to
Friesland; in other regions his investigations led to a no less spectacular change of
views. In the Netherlands the previous study of the individual historical development
of the separate types of farms would from then on be regarded as absolutely essential
for a reliable typology. Through this new approach Dutch research clearly
distinguished itself from that of its neighbouring countries, where the study of
historical farms would follow the old tracks for much longer.
Finally, Uilkema's work also played a fundamental role in the establishment of
historical farm research as a regular branch of study. Until then, this subject had
always been subservient to other practical or academic questions, such as the
improvement of agriculture, the development of a new architectural style, or the
determination of the regional distribution of the various Germanic tribes. Uilkema
was the first to study traditional farm types out of a purely scholarly interest in the
history of these buildings for their own sake. His studies furthermore led to a general
acceptance of the idea that historical farms are not a product of dark and ancient
traditions, but functional buildings that have reached their present form as a result
of rational - and therefore traceable - influences. This new approach has stimulated
investigators to enlist related disciplines such as agricultural history, socio-economic
history and historical geography in their studies. Through Uilkema, historical farms
research had taken the first step towards becoming an historical discipline in its own
right. Both for this reason and because of his still evident influence on the working
methods and ideas of later investigators, he may well be considered as the founder
of modern historical farms research.
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Zusammenfassung
Im Jahre 1916 erschien in Leeuwarden ein Buch über den Bauernhof in der Provinz
Friesland, in dem eine durchaus neue Sicht der lokalen Bauernhofgeschichte gegeben
wurde. Das Buch hatte den Titel ‘Het Friesche boerenhuis. Onderzoek naar het
ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland’ (‘Das friesische Bauernhaus.
Erforschung der Entstehungsgeschichte des heutigen Bauernhauses in Friesland’).
Der Autor war ein unbekannter Landwirtschaftslehrer namens Klaas Uilkema.
Damals gab es hier nur noch wenige seriöse Studien über historische Bauernhäuser,
und damit blieben die Niederlande, verglichen mit Ländern wie Deutschland,
Österreich oder Skandinavien, stark hinter ihrer Zeit zurück. Zwar datierte das
niederländische Interesse für die ländliche Baukunst schon vom Ende des 18.Jh., es
hatte sich aber hierzulande lange Zeit fast ganz auf ein rein rationalistisches Interesse
für den Bauernhof als Wirtschaftsgebäude beschränkt. Historisches Interesse für
Bauernhäuser gab es anfangs nur sehr wenig, von historischer Untersuchung der
Entwicklung und möglicher Herkunft der verschiedenen Typen war überhaupt noch
keine Rede. Erst gegen Ende des 19.Jh. wurde in den Niederlanden allmählich in
breiterem Kreis die Aufmerksamkeit auf die historischen Bauernhäuser gerichtet.
Einerseits war das Interesse für dieses Thema auf die grossen gesellschaftlichen und
städtebaulichen Veränderungen zurückzuführen, die in jener Periode von
aufkommender Industrialisierung und schnell zunehmender Urbanisierung stattfanden,
andererseits spielten dabei auch ausländische Einflüsse eine wichtige Rolle. So
nahmen Architekten, nach englischen Strömungen, die alte ländliche Baukunst als
Vorbild für die Entwicklung einer neuen Formgebung. Romantische Strömungen
des 19.Jh. in Deutschland, wo man versuchte, das Erscheinungsbild verschiedenartiger
Regiotypen und das Verbreitungsgebiet der verschiedenen Volksstämme miteinander
in Verbindung zu bringen, beeinflussten Volkskundler hierzulande, wodurch sie den
Bauernhäusern in zunehmendem Masse Interesse entgegenbrachten.
Die letztgenannte Denkweise wurde in unserem Lande von dem Professor der
Germanistik J.H. Gallée eingeführt, der mit seinem Buch ‘Het boerenhuis in
Nederland en zijn bewoners’ (‘Das Bauernhaus in den Niederlanden und seine
Bewohner’) im Jahre 1907 das erste wissenschaftliche Übersichtswerk über den
niederländischen historischen bäuerlichen Bau veröffentlichte. In diesem Werk vertrat
der Autor eine volkskundlich-orientierte und ausgesprochen statische Auffassung
über die Geschichte des Bauernhauses; die Bauernhäuser wurden hauptsächlich als
Träger uralter kulturhistorischer Merkmale gesehen. Die friesische ‘Stelp’ (mit Wohnund Wirtschaftsräumen unter demselben grossen Dach) wurde hierin als ein ganz
altes Bauprinzip beschrieben, das möglich sogar noch auf die Zeit vor der Entstehung
der ehemaligen Zuiderzee zurückgeführt werden könnte.
Mit dieser Ansicht wurde 1916 durch Uilkemas Veröffentlichung auf freundliche,
jedoch entschiedene Weise abgerechnet. Nicht die Stelp, sondern eine mittlerweile
fast verschwundene Wohnstallhausform, das ‘Langhaus’, das nur Wohnhaus und
Viehstall hatte (Uilkema nannte diese Form: ‘Oud-friesche Greidboerderij’) wäre
hier die ältere Hausform gewesen. Der Hoftyp mit der grossen friesischen Scheune,
wie die ‘Kophalsrompboerderij’ (wobei Wohnhaus und grosse Scheune durch ein
niedriges Zwischenstück verbunden sind) oder die Stelp, war hingegen eine relativ
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spät entwickelte Hausform und entstanden durch zusammenfügung des
ursprünglichen, niedrigen Wohnstallhaustyps und des, im Ansatz freistehenden,
Heuberges. Die einleuchtende und bemerkenswert gut fundierte Auseinandersetzung
machte, auch in wissenschaftlichen Kreisen, grossen Eindruck, und der Name Uilkema
wurde überregional bekannt.
Von seiner Untersuchung ging ausserdem eine stimulierende Wirkung aus - auch
die ländliche Baukunst im Rest des Landes war ja noch kaum dokumentiert - während
die Ergebnisse der friesischen Forschung vermuten liessen, dass

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

664
auch die von Gallée aufgestellten Theorien über andere Teile des Landes
verbesserungsfähig sein könnten. Einige Professoren aus Leiden, die sich sehr für
die kulturhistorische Forschung in den Niederlanden interessierten, bemühten sich,
um eine Untersuchung, so wie die in Friesland durchgeführt worden war, auch
landesweit zu ermöglichen. Es gelang ihnen, unter den Auspizien der
wissenschaflichen Gesellschaft ‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ genügend
Subventionen für drei Jahre Forschungsarbeit zu erwerben. Der Forscher, dem man
den Auftrag erteilte, war Uilkema.
Mit einer schweren Plattenkamera ausgestattet, durchkreutzte er ab 1920 auf
Fahrrad und Motorrad das ganze Land bis in die entlegensten Winkel, um überall
die interessantesten alten Bauernhäuser aufzusuchen, eine gigantische Pionierarbeit.
Während seinen Reisen machte er einige tausend Fotos und zeichnete er mehrere
hundert Aufmasse. Ausserdem machte er überall allerlei ergänzende Notizen, sowohl
über die Einteilung und den konstruktiven Aufbau der Bauernhöfe als auch über ihre
Bewirtschaftung. Unter den vielen Bauernhöfen, die er erforschte, befanden sich
mehrere historisch bedeutsame Bauwerke und Beispiele von auch damals schon
seltenen (und heute nahezu nicht mehr existierenden) Hausformen. So dokumentierte
er unter anderem einige der letzten ‘schouwer Stolpen’ (eine in der Provinz Zeeland
nur auf der Insel Schouwen vorkommende Form mit quadratischer Grundform und
pyramidalem Dach), die zwei letzten ‘booën’ in der Provinz Drenthe (eine Unterkunft
für Hirten und Jungvieh in grosser Entfernung des Bauernhofes) und zwei Beispiele
des ‘altfriesischen Langhaustyps’. Weiter fand er mehrere Bauten, die noch ganz als
‘los hoes’ funktionierten (mit Wohnung und Wirtschaft zusammen in einem
ungeteilten Raum) und verschiedene interessante alte Übergangsformen und
Gerüsttypen. Während seiner Forschung entwickelte er ausserdem allerlei neue, und
für die damalige Zeit manchmal revolutionäre Theorien über die historische
Entwicklung des Bauernhauses in den verschiedenen Teilen des Landes. So entdeckte
er, dass die geschlossene Hofanlage in Limburg, anders als man seit Gallée glaubte,
nicht als Erinnerung an die alte römische Villa betrachtet werden sollte, sondern im
Gegenteil das Ergebnis einer stufenweisen und ziemlich jüngeren Entwicklung war.
Es stellte sich heraus, dass der geschlossene Hof in Limburg und das Langgiebelhaus
in Brabant (das Gallée gleichfalls als ein sehr altes Bauprinzip betrachtet hatte) durch
schrittweisen Anbau und durch Verlängerung der viel kleineren ursprünglichen
Bauten entstanden war. Die nordholländische ‘Stolp’ (eine Form mit quadratischem
Grundriss und pyramidalem Dach) wäre, genau wie die friesische Stelp, durch
Zusammenlegung des ursprünglich niedrigen Wohnstallhaustyps mit einem früher
freistehenden Heuberg zustande gekommen. Über all diese Fortschritte, Funde und
Ideen berichtete Uilkema sehr ausführlich in einem persönlichen Briefwechsel mit
Prof. Dr. jur. D. van Blom, einem der Professoren, der ihn während der
Forschungsarbeit betreute.
Anfangs war geplant worden, dass das im Jahre 1920 gestartete Projekt innerhalb
von drei Jahren mit einer grossen Veröffentlichung über die gesamte niederländische
Bauernhausentwicklung abgerundet werden sollte. Dieser Plan erwies sich jedoch
schon rasch als viel zu ehrgeizig. Als am Ende des geplanten Zeitraums die
verfügbaren finanziellen Mittel erschöpft waren, waren wohl einige hundert
Bauernhäuser landesweit dokumentiert, aber die Landkarte zeigte auch noch mehrere

E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 1

weisse Flecken. Neue und erhellende Theorien über die Entwicklung der
unterschiedlichen Bauernhaustypen waren aufgestellt worden, aber die
Forschungsarbeit als Ganzes war bei weitem nicht vollendet. Erst auf eigene Kosten
und später unterstützt mit Subventionen aus anderer Quelle (‘Fonds Landbouw Export
Bureau 1916/1918’), gelang es Uilkema, die Untersuchung noch mehrere Jahre
fortzusetzen. Missverständnisse über die geplante Veröffentlichung und Konflikte
über die Dauer des Projekts führten schliesslich jedoch zu Problemen, die unlösbar
schienen. 1934, vierzehn Jahre nach dem vielversprechenden Anfang, zog Uilkema
sich desillusioniert aus dem Projekt zurück. Von einer offiziellen Ausgabe war keine
Rede mehr. Nur ein Bruchteil des Materials über die Provinzen Limburg,
Noord-Brabant und Noord-Holland wurde von ihm selbst vervielfältigt und in kleiner
Auflage ver-
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breitet. Die wertvolle Dokumentation, die sich aus Fotos, Aufmassen, Notizbüchern
und aus einer Anzahl unfertigen Manuskripten zusammensetzte, blieb jedoch
wohlbehalten und landete auf Umwegen schliesslich beim niederländischen
Freilichtmuseum ‘het Nederlands Openluchtmuseum’ und danach bei dem
wissenschaftlichen Institut für Bauernhausforschung ‘Stichting Historisch
Boerderij-onderzoek’.
Für die heutige Forschung ist diese Sammlung unter anderem wichtig, weil von den
Bauten, die von Uilkema dokumentiert wurden, mittlerweile viele entweder nicht
mehr existieren, oder sich, den Erfordernissen der heutigen Betriebsführung
entsprechend, stark verändert haben. Dazu kommt, dass er die Bauernhöfe untersucht
und festgelegt hat in einer Zeit, wo diese noch grösstenteils auf traditionelle Weise
benutzt wurden. Seine Dokumentationen, mit den vielen verschiedenartigen Notizen,
sind somit nicht nur für die Bauernhausforschung, sondern auch für andere
Disziplinen, wie Agrargeschichte und Dialektologie, eine echte Fundgrube.
Erforschung des Materials mit der Absicht, die Kollektion zu erschliessen und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, brachte einige überraschend neue Erkentnisse.
An erster Stelle entstand dadurch mehr Klarheit sowohl über die veröffentlichten als
auch über die nicht veröffentlichten Ergebnisse seiner Untersuchung und es zeigte
sich, dass Uilkemas Ideen in vieler Hinsicht unerwartet eng an die heutige Sicht des
Themas anschlossen. So hat sich erwiesen, dass er als erster zu der Schlussfolgerung
gelangte, dass die in Overijsel, Drenthe und im Gooi vorkommenden Bauernhäuser
mit Querdiele, von Gallée noch in eine Sonderhausgruppe eingeordnet, aus dem
einfachen Hallentyp mit Mittellängsdiele - oder wie man das damals meistens noch
nannte dem ‘Sächsichen Typ’ - entstanden waren. Aus der gleichen Grundform war,
wie er so nebenbei feststellte, durch seitliche Ausbauten des Wohnteils, auch die
T-Hausform (das Querhaus) enstanden. In Zeeland stellte Uilkema fest, dass die dort
häufig auftretende Trennung zwischen Wohnhaus und Scheune noch ziemlich
jüngeren Datums war; bei den älteren Bauernhäusern in dieser Provinz waren Wohnund Wirtschaftsteil überwiegend miteinander verbunden. Und während im Herzen
Zuid-Hollands jetzt ausschliesslich Gerüstformen mit aufgelegtem Balken
vorkommen, entdeckte er als erster, dass hier jemals doch die Ankerbalkenzimmerung
gebräuchlich gewesen war, etwas, was erst ein halbes Jahrhundert später nochmals
von anderen Forschern bemerkt wurde. Man darf hieraus vorbehaltlos schliessen,
dass Uilkema mit seiner Forschung in mehreren Punkten seiner Zeit weit voraus war.
Zugleich konnte man sich aus dem vorhandenen Material ein ziemlich gutes Bild
des Verlaufs seiner Forschung in den verschiedenen Teilen des Landes machen und
von der dabei angewendeten Methodik. Für die meisten Gebiete konnte der
Untersuchungsfortgang und die Entwicklung der verschiedenen Theorien sogar
Schritt vor Schritt und von Jahr zu Jahr ermittelt werden, wodurch auch die von
Uilkema ausgeführten Dokumentationen in ein neues Licht gesetzt wurden. So stellte
sich heraus, dass er zum Beispiel bei der Limburger Forschung anfangs auf die falsche
Spur war; der zufällige Fund einer Anzahl abweichender Hausformen, einige Jahre
später, hatte zur Folge, dass er seine Untersuchung hier wieder aufnahm und seine
Theorien revidierte. Das vorhandene Material, das eher nur zum Teil verwertbar war,
ist durch solche Hintergrundinformation wesentlich besser zugänglich geworden.
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Aus einer vergleichenden Literaturstudie zeigte sich, dass auf den von Uilkema in
vervielfältigter Form oder als Forschungsbericht veröffentlichten Theorien, wesentlich
mehr - als anfangs geahnt - weitergebaut worden war. Obwohl sein Werk nur in
engstem Kreis verbreitet war, stellte sich heraus, dass die wichtigsten
Bauernhausforscher der Nachkriegszeit, wie S.J. van der Molen, L. Brandts Buys
und R.C. Hekker, schon in einem Frühstadium ihrer eigenen Forschung über die in
Uilkemas Privatausgabe festgelegten Schlussfolgerungen verfügen konnten, und
dass sie auch alle dadurch, zwar unterschiedlich, beeinflusst worden sind. Durch ihre
Arbeit, wodurch die frühere Forschung übrigens in vieler Hinsicht erweitert wurde,
ist auch noch in der heutigen Gedankenführung über die Entwicklungsgeschichte
der niederländischen Bauern-
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häuser viel von den, seinerzeit von Uilkema formulierten Ideen zurückzufinden.
Daneben hat sich herausgestellt, dass seine Untersuchung auch in allgemeiner Hinsicht
den Grundstein zu der heutigen Bauernhausforschung gelegt hat. Von mehreren
Eigenschaften der gegenwärtigen Forschung, die von einer dynamischen und
überwiegend funktionalistischen Sicht der Bauernhausentwicklung ausgeht, und bei
der die historische Hausforschung als Informationsquelle im Mittelpunkt steht, kann
man die Wurzeln in Uilkemas Werk zurückfinden. So war er der erste
Bauernhausforscher, der bewusst die aus bauhistorischer Dokumentation gesammelten
Daten benutzte und diese ausserdem noch mit den Ergebnissen (ikonographischer)
archivalischer Forschung kombinierte. Obwohl letztere Informationsquelle früher,
sei es gelegentlich, auch von anderen benutzt wurde, war er doch der erste, der die
Abbildungen auf alten Bildern und Landvermessungskarten auf wirklich grosszügiger
Basis in seine Forschung einbezog. Für Uilkemas Arbeit wahr ausserdem wichtig,
dass er einen Agrarhintergrund hatte - ausser Landwirtschaftslehrer war er auch ein
Bauernsohn. Durch seine grossen landwirtschaftlichen Kenntnisse war er imstande,
die Entwicklungen, die er auf seinen Reisen traf, auf logische Weise von einer
Wirtschaftsperspektive aus zu erklären. Auch betonte er immer den ständigen und
tiefgreifenden Wandel, den die Bauernhäuser im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht
hätten (eine ‘Bauernhausevolution’ nannte er es vielsagend), und das alles stand im
grossen Kontrast zu der damals gängigen, statischen Sicht des Bauernhauses als
Träger uralter Stammesmerkmale. Uilkemas Interesse galt bei seiner Forschung an
erster Stelle der Dynamik und den hinterliegenden Ursachen der Entwicklung. Der
Bauernhausforschung, bislang von kulturhistorischen Argumenten geprägt, wurde
durch diese funktionalistische und dynamische Betrachtungsweise eine ganz neue
und fruchtbare Dimension zugefügt.
Ausserdem wurde durch seine Arbeit zum ersten Mal in breitem Kreis die Wichtigkeit
einer gründlichen Detailstudie als Baustein für eine fundierte Hausformentypologie
erkannt. Durch seine friesische Studie war schon direkt im Jahre 1916 bewiesen
worden, dass eine landesweite Gesamtdarstellung, wie die von Gallée, ohne
vorhergehende Detailstudie der verschiedenen Gebiete jeder Grundlage entbehrte.
Und dass dieses Prinzip nicht nur für Friesland, sondern auch für andere Teile des
Landes galt, wurde durch die veröffentlichten Teilergebnisse der weiteren Forschung
bestätigt; auch dort führte Uilkemas Arbeit schon schnell zu einer mindestens so
spektakulären Änderung der bestehenden Ansichten über die Bauernhausentwicklung.
Gründliche Kenntnisse der individuellen Entwicklung verschiedener Hausformen
wurden von nun an in den Niederlanden (im Gegensatz zu den Nachbarländern, wo
man in dieser Hinsicht doch noch lange in der alten Weise fortfuhr) allgemein als
unentbehrlich für eine wissenschaftlich fundierte Typologie betrachtet.
Und schliesslich war Uilkemas Arbeit auch von grundsätzlicher Bedeutung für
das Zustandekommen der Bauernhausforschung als selbstständiges Fachgebiet. Vor
Uilkemas Auftreten hatte diese Forschung in den Niederlanden stets im Dienste einer
anderen, praktischen oder wissenschaftlichen Fragestellung gestanden, wie der
Verbesserung der Landwirtschaft, der Entwicklung einer neuen Formgebung, oder
der Feststellung des Verbreitungsgebietes der verschiedenen Volksstämme. Uilkema
war der erste, der sich hier mit der Bauernhausforschung beschäftigte, lauter aus
einem wissenschaftlichen Interesse in der Geschichte dieser Gebäude an sich. Durch
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seine Forschung gelangte man allgemein zu der Erkenntnis, dass die Bauernhäuser
nicht das Produkt geheimnisvoller, uralter Traditionen waren, sondern sich, im
Gegensatz dazu, infolge zweckmässiger und dadurch nachforschbarer Einflüsse
entwickelt hatten; diese Erkenntnis eröffnete auch die Möglichkeit, Daten aus anderen
Fachgebieten, wie Agrargeschichte, sozialökonomischer Geschichte und historischer
Geographie zu verwenden. Mit Uilkema machte die Bauernhausforschung den ersten
Schritt, um im Kreise der historischen Wissenschaften einen vollwertigen Platz zu
finden. Sowohl aus diesem Grund als auch wegen seines noch stets nachweislichen
Einflusses auf die Denk- und Arbeitsweise der ihm folgenden Generationen von
Bauernhausforschern, kann man ihn ohne weiteres als Begründer des heutigen
Fachgebietes ansehen.
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