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Nieuw boek over het historische woonhuis in Nederland
verschenen. ‘Met de deur in huis. Historische
woonhuisplattegronden in Nederland: de typologie van
de entreeruimte, ca. 1550-1950’.
Onderzoeker promoveert
Wouter van Elburg, in dienst als onderzoeker bij Hendrick de Keyser Monumenten, is deze
maand aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Met de deur in
huis. Historische woonhuisplattegronden in Nederland: de typologie van de entreeruimte, ca.
1550-1950’. Voor zijn proefschrift analyseerde hij ruim 2500 historische
woonhuisplattegronden uit meer dan 700 plaatsen in Nederland, die gezamenlijk ruim 500
jaar woonhuisgeschiedenis omvatten. Het proefschrift is nu in druk verschenen bij Hendrick
de Keyser Monumenten en verkrijgbaar via de webshop (hendrickdekeyser.nl/webwinkel).
De vorm van het huis
In zijn proefschrift beargumenteert Van Elburg dat aan de hand van een gedetailleerde
bestudering van ruimtes meer inzicht kan worden verkregen in de vorm van de historische
woonhuisplattegrond in Nederland. In plaats van te kijken naar de plattegrond als geheel,
kijkt hij specifiek naar de entreeruimte. Met zijn proefschrift valt hij letterlijk met de deur in
huis: dergelijk onderzoek is in Nederland namelijk nog niet eerder uit gevoerd. Aan de hand
van de detailleerde bestudering heeft hij acht verschillende soorten entreeruimtes
geïdentificeerd en deze in detail beschreven. In afzonderlijke hoofdstukken wordt uitgelegd
hoe en wanneer de entreeruimte voorkwam, in relatie tot de hele plattegrond. Het boek
beschrijft niet alleen stadswoonhuizen, maar ook boerderijen, landhuizen, buitenplaatsen en
kastelen.
Staalkaarten van de woonhuisplattegrond
Uit de analyse bleek dat er een duidelijke relatie bestaat tussen hoe de ruimte achter de
voordeur is vormgegeven, en hoe de rest van een huis in kamers is opgedeeld. Op basis van
deze gegevens kon Van Elburg staalkaarten met historische verschijningsvormen van de
woonhuisplattegrond in Nederland maken. Niet alleen kan hiermee de rijkdom van de
plattegrond van het historische woonhuis in Nederland worden aangetoond, ook bieden deze
gedetailleerder inzicht in de plattegrond dan voorheen is beschreven.
Museumhuizen
Het boek vormt een mooie aanvulling op de bredere doelstelling van Hendrick de Keyser
Monumenten om hun woonhuizenbezit in de komende jaren meer open te stellen voor het
publiek. In de zogeheten ‘Museumhuizen’, inmiddels zijn er veertien geopend, geeft de
organisatie u letterlijk een blik achter de schermen. Ook in ‘Met de deur in huis’ komen deze
panden aan bod en worden ze in context beschreven. Met de Museumhuizen en het boek
biedt Hendrick de Keyser Monumenten u een kijkje in ruim vijf eeuwen
woonhuisgeschiedenis in Nederland.
Info: www.hendrickdekeyser.nl

