
De waardering van de stolp staat weliswaar 
grotendeels buiten kijf maar in het overheids-
beleid is het de vraag hoe in de verwarrende 
ontwikkelingen de balans doorslaat naar be-
houd of verlies. Met de bezuinigingen komen 
monumenten onder druk. Voorbeelden zijn er 
van gemeenten die hun lijst van gemeentelijke 

monumenten, waaronder stolpboerderijen, 
schrappen of een financiële tegemoetkoming 
intrekken. 
Anderzijds zal de doorwerking van de  
‘Momo’ (modernisering monumentenzorg) 
waarbij cultuurhistorie een accent gaat vormen 
in de ruimtelijke ordening (lees: bestemmings-
plannen) op den duur ook voor onbeschermde 
stolpen positief kunnen uitpakken. 
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Vrienden van de stolp

In dit nummer  
Een artikel over een karakteristieke stolpvorm: 
de kapberg. De opvallende stolp ‘De Hulst’ in 
een beeldreportage. Een oude stolp in een 
dijkdorp als Binnenkijker. Over de mogelijk-
heid een laagrentende lening aan te vragen. 
Zie voor actueel nieuws, aanbiedingen en 
nuttige links ook onze website: www.boerde-
rijenstichting.nl. De boerderijenbeeldbank 
met 5.825 stolpen is hiermee ook te raadplegen.

Contributie 2011 
Met de toezending van dit nummer (ook aan 
de nieuwe statenleden) gaat het verzoek om 
de contributie 2011 te voldoen. Het bedrag is 
ongewijzigd: € 15,- per jaar , maar meer is 
uiteraard zeer welkom. Wij bepleiten voor de 
vereenvoudiging van uw en onze administratie 
zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
machtiging. Graag uw steun! 
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‘De Hulst’ in Oterleek. Na een periode van verval is herbouw met herbestemming begonnen. Zie fotoreportage in dit nummer. 

Alle hens aan dak. Herstel is mogelijk met een laagrentende lening. Zie artikel in deze Nieuwsbrief.

alle	hens	aan	dak



Het in West-Friese kledij ingepakte boeren-
prinsesje van de vorige nieuwsbrief blijft 
weesloos achter op alleen die mooie foto. 
Want niemand heeft haar en de achterliggende 
stolp kunnen traceren. Blijft over een beeld 
van ooit, een herinnering aan verdwenen 
plattelandscultuur, de innige band van folklore 
en bouwkunst van honderd jaar geleden. 
 
        Kiek	18
Het is ook deze keer weer een bijzondere kiek. 
Een bruine foto van wegwerkzaamheden zo 
rond de dertiger jaren van de vorige eeuw. 
Werkzaamheden die zich zo’n beetje afspelen 
op het voorerf van een flinke stolpboerderij. 
Wegaanleg en het verbeteren van de wege-
ninfrastructuur was in die tijd aan de orde 
van de dag. Daar kon het West-Friese kanalen-
plan dat een varend alternatief moest bieden 
aan het oprukkende transport per (vracht)auto 
toen al niets meer aan veranderen. transport 
per as was in ontwikkeling, en hoe.  

www.weijntjes.nl

Amsterdam Z.O.
Amsterdam
Utrecht
Bussum
‘s-Hertogenbosch

• Binnen- en buitenschilderwerken
• Wit- en behangwerk
• Renovatie en restauratie van monumenten, 

herenhuizen en grachtenpanden

• Bel voor een vakkundig advies en/of offerte

072-5618793  •  06-15382512

Servijnpad 17  •  1827 GS Alkmaar WWW.ATTACK.NL     •     VCA-GECERTIFICEERD     •     WWW.ATTACK.NL

E F F E C T I E V E  B E S T R I J D I N G  M E T  G A R A N T I E   •   I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 0  G E C E R T I F I C E E R D

4 0  J A A R  G E S P E C I A L I S E E R D  I N  H E T  B E S T R I J D E N  VA N  H O U TA A N TA S T E R S ,  Z WA M M E N  E N  V O G E LW E R I N G

Houtaantasting?
HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

0800-0242000BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:

STOP

Aannemersbedrijf

M. Duinmaijer B.V.

M.C. van Voordenstraat 2, 1483 GB De Rijp  tel: 0299 673487  fax: 0299 674626  www.duinmaijer.nl

• nieuwbouw
• verbouw
• renovatie
• onderhoud
• houtskeletbouw
• machinale houtbewerking
• kozijnenspuiterij

e-mail: p
ost@
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ou
m
a.
nl

www.sanderdoum
a.nl

Akerbouw b.v.     Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest     T: 0251-315817     www.akerbouw.nl

Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 
renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.

Heeft u bouwplannen?Heeft u bouwplannen?
Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 

renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.
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Het wegennet moest danig op de schop.
Op de voorgrond is het een drukte van belang. 
Een handvol wegwerkers is met eenvoudig 
handgereedschap in de weer om een dampende 
hoop los gestort warm asfalt vlak te harken. 
Een voorwereldlijk aandoende wals rijdt de 
warme massa tot een egale gitzwarte onder-
laag. De bestuurder heeft een grote zwaaiarm 
als stuur tot zijn beschikking. Hij heeft nog 
tijd voor een rokertje. De zes wegwerkers 
staan gebogen over het warme asfalt en  
strijken met harken aan een lange steel het 
wegmateriaal zo vlak mogelijk. Allemaal dragen 
ze een pet (tegen de zon?). De tweede van 
rechts heeft contact met de opzichter die  
terzijde van het werk staat in een colbert, 
stropdas en blootshoofds. De meest rechtse 
arbeider heeft de fotograaf in het oog gekre-
gen. naast de mannen in de berm een  
geheimzinnig zwart vat.

Piekende piramide
Achter de in vol blad staande wegbeplanting 
die oogt als een jonge hoog opgeschoten 
haag piekt het piramidale dak van een geheel 
pannengedekte stolpboerderij. Egypte in de 
polder. De dakvlakken liggen er strak bij, de 
pannen zijn schoon van nieuwigheid, de vors-
ten lijken kaarsrecht als door een lineaal ge-
trokken. Een stolpdak kan er niet beter uitzien. 
Boven de voorgevel een kleine bakstenen  
dakkapel, slechts twee rijen dakpannen van 
de goot verwijderd. Daardoor bijna een klein 
formaat topgevel. Aan de wegzijde twee ramen 
in een front met horizontale houten, smalle 
planken. Op de dakkapel dezelfde strakke  
pannen. De twee vierkante schoorstenen met 
een lichte sierrand (een in het dakvlak voor,  
en een in het dakvlak achter) maken door de 
symmetrie van het stolpdak een exclusief  
geheel. Als de veren op een koninklijke hoed. 
De relatief lange nok (ook kaarsrecht) verraadt 
een stolp van minstens twee vierkanten.  
De schuur achter de stolp heeft een eenvoudig 

zadeldak dat ook met pannen, maar van een 
ander model, is gedekt. Ook het schuurdak 
oogt goed onderhouden.
noch van de stolp, noch van het erf is meer te 
zien. We kijken dus nader naar de omgeving. 
ten eerste naar de wit geschilderde betonpalen 
die aan de ene kant van de weg (links) is voor-
zien van vier gladde ijzerdraden en aan de  
andere kant met twee metalen buizen. Op-
merkelijk is het kleine houten bruggetje voor 
de stolp. Gaat hier een smalle sloot onderdoor? 
De in de berm opgeworpen grond lijkt nog 
het meest uit zand te bestaan en dat kan 
weer kloppen met de in de achtergrond  
opdoemende duinformatie en met de hand-
geschreven aanduiding in vervaagd potlood 
‘Hoe(…)weg 1934’. Wie meer over de stolp en 
de plek weet, mag het onverwijld aan het  
secretariaat doorgeven.

Kiek 18 Werk aan de weg, de stolp staat er nu nog, maar waar?

Kiek	17

Kiek 17 Boerenmeisje en stolp: mysterie blijft. ▲

▲

Fo
to

:	r
eg

io
n

aa
l	a

rc
h

ie
F	

al
Km

aa
r

Fo
to

:	c
o

ll
ec

ti
e	

Zo
n

je
e

eerdere	artikelen
Een opsomming van artikelen die in eerdere 
nieuwsbrieven zijn verschenen, per onder-
werp (vooral bouwkundige) gerangschikt.  
Historische en beleidsmatige onderwerpen, 
‘Binnenkijkers’, excursies, projecten en artike-
len over specifieke stolpen zijn hierbij niet  
opgenomen. in het vorige nummer A t/m n; 
hierbij de rest.

Plankenwanden:
nr.52, maart/april 2008; nr.54, oktober 2008

Ronde schoorstenen:
nr.39, april/mei 2004

Schroefdak:
nr.37, september 2003

Splitsing/Vierkantdeling: 
nr.05, oktober 1990; nr.15, juni 1996

Verbouwing /stolp te koop:
nr.25, oktober 1999; nr.32, december 2001; 
nr.52, maart/april 2008

Vierkant:
nr.34, september 2002; nr.42, mei 2005

Voegwerk/gevels:
nr.22, september 1998; nr.42, mei 2005

Vijzelbergen:
nr.38, december 2003

Betreffende artikelen/nieuwsbrieven zijn  
op te vragen bij secretariaat op basis van  
porto- en/of kopiekosten.



Voor het mooiste ‘knikje’ in de Mijzendijk tekende Maarten een unieke tweeling-stolp!

Oost-Mijzen - Avenhorn

Alkmaar    Den Helder    Schagen

rieten dak?
scherpe premie,  
toch goed verzekerd!
kijk op de-jong.nl

0223 68 87 88

Dr. Nuyensstraat 20  •  1617 KC Westwoud  •  www.awfbouw.nl

A A N N E M E R S B E D R I J F   W E S T - F R I E S L A N D

Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

T 06 - 22 799 263 - info@vanbenschop.nl

Wognum - www.deverffraaier.nl
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Corporatie Bouwcompagnie koopt in 2005 de 
zwaar vervallen stolpboerderij ‘De Hulst’ in de 
schermer voor het ontwikkelen van een bouw-
plan voor sociale huur- en koopwoningen. Een 
plan dat het uiteindelijk niet haalt. Daarna 
ontwikkelt Bouwcompagnie samen met  
stichting Warm thuis een alternatief plan om 
te komen tot een modelboerderij voor mensen 
met dementie. Een voorwaarde is een veilige 
omgeving voor de doelgroep te creëren, die 
zowel kleinschalig is, als herkenbaar en  
vertrouwd. Het ontwerp voor een nieuwe 
Hulst voldoet hieraan in ruime mate. De agra-
rische basisvorm van stolp, erf en bijgebouwen 
biedt hiervoor ruime kansen, gekoppeld aan 
een van nature rijk aanbod aan positieve prik-
kels. in de eerste plaats zorgt het erf voor een 

gevoel van beslotenheid en veiligheid. in de 
tweede plaats kunnen geluiden, geuren, het 
weer en de seizoenen gemakkelijk worden 
waargenomen en beleefd.
De herbouw is augustus 2010 gestart naar 
een ontwerp van Faro Architecten & sander 
Douma Architecten, dat volop gebruik maakt 
van de bouwvorm en de indeling van het erf. 
Hoofdaannemer is bouwbedrijf j. nat & Zn BV 
uit stompetoren. Op het erf komt een totaal 
gerenoveerde stolp terug met drie schuur-
achtige woningen waar 24 mensen met  
dementie kunnen wonen. Zaterdag 28 mei 
was er een druk bezochte open dag. in deze 
nieuwsbrief een foto-impressie van oud, naar 
verval, ontwerp en herbouw. De nieuwe Hulst 
gaat binnenkort weer bloeien. ▲

 de	nieuwe	hulst	in	progress
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in de slagschaduw van een hoge, bakstenen 
watertoren staat langs de dorpsweg als bij  
toverslag een eenvoudige stolpboerderij met 
aan drie zijden houten wanden. Het groen  
geschilderde houtwerk doet uitbundig aan. 
Drie groene vlakken in groene platte weiden. 
Groen in groen. Deze stolp oogt als een sprook-
je. Een sprookje uit duizend-en-één nacht.

Grensgeval
De stolpboerderij van de familie Fiedeldij Dop 
oogt vertrouwd, alsof het puntdak al jaren 
aan de dorpsweg staat. Zo lang al, dat ie bijna 
niet meer opvalt, zo naturel is deze stolp in 
het dorpsbeeld. Dat blijkt te kloppen, want uit 
de enthousiaste verhalen van peter en joke 
(Fiedeldij Dop-Van Ewijk) blijkt de ouderdom 
van de stolp en van de plek. Exact op de grens 
van de banne Oosthuizen en banne Kwadijk 
staat deze stolp aan de rand van de banschei-
dingssloot hier al sinds 1716. Haast achteloos 
schudt peter, herhaaldelijk door joke aange-
vuld met details, de globale geschiedenis van 
de boerderij uit z’n mouw. De stolp heeft zijn 
weilanden voor de ponies en de paarden in de 
Overweersche polder aan de overkant van de 

weg, terwijl de stal en de bak zich achter de 
stolp in de polder Zeevang bevinden. De stolp-
boerderij staat op een memorabel aardrijks-
kundig kruispunt. namelijk dat van twee 
bannen en twee polders. Maakt dat deze stolp 
zo bijzonder? Desgevraagd zijn het eerder de 
vele verhalen die met deze boerderij samen-
hangen, die de geschiedenis ervan zo bijzonder 
maken. samen met deze twee aardige mensen 
die deze verhalen koesteren en (door)vertellen. 

Jaar van de boerderij
De familie doet graag mee aan de activiteiten 
die de plaatselijke historische vereniging  
bijvoorbeeld organiseert. iedereen wordt dan 
ingeschakeld om bezoekers zoveel mogelijk te 
laten zien en beleven. Zoals die keer dat alle 
serviezen uit de kast zijn gehaald om daar-
mee in verschillende stijlen zes of zeven tafels 
te dekken, waarna er rondleidingen plaats-
vinden. Allemaal tot grote tevredenheid van 
de familie. ‘Op die momenten kan hier bijna 
alles’, verduidelijkt joke, ‘de ene buur biedt 
zich aan als hulp bij de rondleidingen, terwijl 
een ander bijspringt door thuis nog een pan 
soep te gaan halen’. Het toppunt was  

onbetwist de deelname aan het jaar van de 
Boerderij in 2003. toen kwamen er in twee  
dagen 1.000 mensen over de vloer. peter vertelt 
in de keuken over koken op open vuur, met 
petroleumstellen, de vuurduvel, de elektrische 
kookplaat en op butagas. Ondertussen wijst 
hij op allerlei details, zoals op de oud-Holland-
se ‘witjes’ (wandtegels) voorzien van een 
smalle sierrand met florale motieven.  
De moderne keuken komt niet ter sprake. 

Schaalmodel
De vierkantsconstructie is van een opmerkelijke 
maatvoering. Op de begane grond staan de 
eikenhouten stijlen 4 meter met een zelfge-
construeerd piramidevormig balkenplafond 
uit elkaar. Onder de kap is de maat bij de dek-
balken tussen de stijlen echter toegenomen 
tot 4,50 x 4,50 meter! De zwingen steken ver 
uit om het door de tijd geteisterde dak te 
steunen. Op een van de dekbalken staan nog 
nader te onderzoeken runetekens. De bakstenen 
gevel stamt uit 1760, de staart werd gesloopt 
in 1929. De stolp kan maximaal zes koeien en 
een paard huisvesten. De darsdeuren zijn, 
toen de vaarfunctie verviel, aan de wegzijde 
gekomen. De wagen met hooi moest door 
ruimtegebrek via twee dammen en het erf 
van de overburen de dars op worden  
gedraaid. Beneden wijst hij op een veelheid 
aan bedsteden, deuren en deurtjes. Op de 
vierkantdeling die hier al sinds begin 20ste 
eeuw is gepraktiseerd door achtereenvolgens 
de families De jong, Houtman en Vlugt.  
Daarna dient de stolp een tijdje als bouwkundig 
tekenbureau. in 1974 betrekt de familie Fiedel-
dij Dop de stolp. Om er te leven, te verbouwen, 
te onderzoeken en verhalen te ontdekken.  
Verhalen die teruggaan op een mogelijke 
voorganger anno 1570. Deze stolp zit echt 
boordevol verhalen. Over de specifieke Kwadijker 
bloedlijn van de noord-Hollandse Blauwe,  
een befaamd kippenras. Over de augurken-
teelt ter plaatse. En over het zelf gebouwde 
schaalmodel van 1 op 12 dat nu te pronk staat 
in het vierkant als een stolpje in een stolp.  
Een soort Droste effect. Er is volgens peter 
geen betere manier om je boerderij te ontdek-
ken dan er een schaalmodel van te maken: 
‘Dat opmeten is een groot feest.’ joke wijst tot 
besluit op het rijke leven dat ze hier samen, 
met de familie en met anderen leven in  
verbondenheid met zoveel verhalen uit het  
verleden. Een waar woord. 

B I N N E N k i j k e r
In de Binnenkijker kijken we binnen in de stolp. Nog meer dan de exterieurs van de stolpen zijn de interieurs zeer verschillend.  
In deze aflevering een oude, merendeels houten stolp in een Zeevangdorp.  
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 Met gevoel voor de stolp! 

Architekten: Bert van Langen en Ko Graas 

nieuwbouw 
 

verbouw 
 

restauratie 

Middenbeemster, telefoon 0299 681407, website www.abcdj.nl 

Architektenburo Cornelis de Jong bna. 

Wij feliciteren Betsy’s Hof
met de 

STOLP AWARD 2011!

www.kampbouwbedrijf.nl

d e  s l e u t e l  t o t  a g r a r i s c h  b e z i t

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk
Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl

MIDWOUD
MIDWOUDER DORPSSTRAAT 6

Zeer fraai, centraal in het 
dorp gelegen, Noord-Holland-

se stolpboerderij welke oor-
spronkelijk dateert uit ± het 

jaar 1650, op totaal 3.494m². 
Gemetselde gevels, houten 

kozijnwerk, enkele vierkants-
constructie van hout en riet-

gedekte sparrenkap met pan-
nenspiegel.

VRAAGPRIJS € 435.000,-

VERKOCHT

Houtinsectenbestrijding I Zwamsanering I Houtrestauratie I Vochtwering

BEL: Heerhugowaard 072 5741856    Tevens vestigingen in Assen en Alphen a/d Rijn    www.vanlierop.nl
ISO 9001, VCA* & KOMO gecertificeerd. Lid NVPB. 50 jaar ervaring. Schriftelijke garantie.

De grootste vriend
van de stolp

Controleert uw stolp 
gratis op aantasting

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  

Zwaagdijk-Oost 286, 1682 NS Zwaagdijk-Oost
telefoon: 0229 - 262140, fax: 0229 - 581108

info@rietdekkersbedrijfsijm.nl,  www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Sinds 1924 een begrip in de regioSinds 1924 een begrip in de regio

uwstolp.nl

Het product uw stolp en de website uwstolp.nl zijn initiatieven van Wederkerige 1820, dé West-Friese verzekeraar van brandschade en meer.

Het verzekeren van een stolp is een 
ambacht dat wij tot in de nok beheersen. 
Meer informatie? Bezoek uwstolp.nl

Ambachtelijk gebouwd, 
met liefde bewoond...

Ambachtelijk verzekerd.

8 9

ZOnDEr stOlpEn ZOu nOOrD-HOllAnD nOOrD-HOllAnD niEt MEEr Zijn

Het gaat om stolpen waarbij aantoonbaar 
kan worden gemaakt dat restauratie van het 
dak (dakbedekking, dakgoten en constructie) 
eerste prioriteit heeft. De eigenaar kan daarbij, 
na selectie van de ingediende inzendingen, in 
aanmerking komen voor een laagrentende 
hypotheek voor een restauratie met kosten 
van maximaal € 25.000,-. De regeling wordt 
uitgevoerd door het nationaal restauratie-
fonds. Aanmelden kan bij de Boerderijenstich-
ting noord-Holland. 

Welke stolpboerderijen komen in  
aanmerking?
Om voor een laagrentende lening in aanmer-
king te komen moet de stolpboerderij aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
• de stolpboerderij is geen rijks- of provinciaal 

monument; 
• de stolp heeft een vierkant houtskelet dan-

wel een houtskelet bestaande uit een meer-
voud van een vierkant dat dient als 
draagconstructie voor een hoog piramide-
vormig dak; of de stolp is een langhuisstolp 
of een stolp van het Wieringer type; 

• de bouwperiode is tot 1940.

Hoogte van de lening
Er is een hypotheek aan te vragen voor een 
bedrag van € 25.000 (inclusief de afsluitkosten 
van de financiering en de notariskosten).  
Het gaat hierbij om de voor restauratie nood-
zakelijke kosten om de stolp(en) op oorspron-
kelijke wijze wind- en waterdicht te maken. 

De lening aanvragen in 3 stappen
Voordat de lening bij het restauratiefonds 
wordt aangevraagd dienen de volgende 3 
stappen te worden gevolgd.

Stap 1: 
Aanmelding voor een aanvraag in te dienen 
bij de Boerderijenstichting. De aanmelding 
voor een aanvraag dient tussen 1 maart en 
1 april van elk jaar door de Boerderijenstichting 
te zijn ontvangen. Voor 2011 geldt een termijn 
tussen 1 oktober en 1 november. 
Boerderijenstichting en Monumentenwacht 
voeren op de aanmeldingen een eerste toets 
uit en de indieners ontvangen bericht.  

jaarlijks worden maximaal vier aanvragen in  
behandeling genomen. 

Stap 2: 
Vaststellen van de voor restauratie noodzake-
lijke kosten. De Monumentenwacht noord-
Holland maakt een inspectierapport (kosten: 
€ 100,- tot € 150,-). Vervolgens stelt een architect 
of aannemer de voor de restauratie noodzake-
lijke kosten vast.

Stap 3:
Aanvraag indienen bij restauratiefonds.
De geselecteerde vier indieners kunnen met 
het meegezonden aanvraagformulier plus  
het inspectierapport en kostenbegroting een 
lening aanvragen bij het restauratiefonds. 

Is vooroverleg wenselijk?
Bij twijfel over de financiële haalbaarheid kan 
het verstandig zijn om het vooraf te bespreken 
met de financieel accountmanager van het 
restauratiefonds (t: 033-253156). Voor technische 
vragen is rechtstreeks contact op te nemen 
met de Monumentenwacht noord-Holland  
(t: 075-6474588, e: info@monumentenwacht 
noordholland.nl).

Rente
De rente ligt 5% onder de marktrente met een 
minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 
10 jaar. 
 
Overige kenmerken van deze lening
• De looptijd is maximaal 30 jaar. 
• Het minimale maandbedrag aan rente en 

aflossing is 100 euro. 
• De afsluitkosten zijn 1,5% van de hoofdsom. 
• De lening is niet overdraagbaar.

www.restauratiefonds.nl 
www.monumentenwachtnoordholland  
www.boerderijenstichting.nl,  
schapenlaan 20 1862 pW Bergen.

Cornelis Bok (1777-1836) is een bekende 
schilder naar de natuur van Noord- 
Hollandse taferelen en dan vooral die in 
de Kop van Noord-Holland. Zijn (meestal) 
aquarellen zijn befaamd om hun grote 
precisie waarmee onderwerpen en  
omgeving zijn weergegeven. 

in en rondom schagen, waar hij woonde en 
werkte, zijn veel prenten van hem bekend. Die 
van de Blauwe brug in Barsingerhorn, waarop 
de twee stolpboerderijen is een hele bekende. 
Al was het maar dat die in een paar nieuws-
brieven geleden is opgenomen rond de 
Maartje Cornelishoeve aldaar. Maar ook langs 
de Grote sloot van de Zijpe schilderde Cornelis 
een paar prachtige panorama’s met stolp-
boerderijen zo niet in de hoofdrol, dan wel  
in een niet te missen bijrol. steeds maakt de 
detaillering die Bok in zijn prenten aanbrengt, 
dat je als stolpenliefhebber bij wijze van spreken 
urenlang naar die werken kunt kijken om 
steeds weer nieuwe details te ontdekken. Die 
ene makelaar, dat rieten dak, die boerin over 
dat bovendeurtje, dat hek, die drie mannen in 
het veld, die boomgaard, dat erf. En dat ene 
hondje. Bij Bok kom je ogen te kort voor een 
kijkje op het boerenerf van rond 1800. Aanrader 
is dan ook de tentoonstelling ‘Cornelis Bok en 
zijn tijd’ in het Zijper Museum in schager-
brug. tot en met 28 december, op woensdag 
en zondag open van 13 tot 17 uur. 

De veehouderij was eeuwenlang de basis van 
de boerensamenleving en vormde mede het 
landschap van Westfriesland binnen de  
Omringdijk. rond 1900 werd alles anders.  
Het Westfries Genootschap vroeg auteur  
Kees van der Wiel met een groep medeschrijvers 
al die veranderingen te verzamelen, te noteren 
en op te schrijven. tien jaar duurde dit  
indrukwekkende project over de veehouderij 
in Westfriesland. Maar het resultaat mag er 
wezen volgens voorzitter ina Broekhuizen,  
die het eerste exemplaar van dit ‘Westfriese 
koeienboek’ aan Arie schouten, voorzitter van 
de ltO en veehouder, overhandigde. ‘Veehou-
derij’ is een uitgave van uitgeverij Waanders 
en kost 19,90 euro. in elke goede boekhandel 
te koop. 

▲

▲ ▲

alle	hens	aan	dak stolpenshow	
cornelis	Bok

Koe	te	boek

De provincie Noord-Holland ondersteunt met het Noord-Hollands Fonds voor Monu-
menten het behoud en voortbestaan van o.a. stolpboerderijen. Met de mogelijkheid 
gebruik te maken van de Noord-Hollandse monumenten-hypotheek die ook van  
toepassing is op stolpen die niet als monument zijn geregistreerd en stolpen op  
gemeentelijke monumentenlijsten. 



1110

ZOnDEr stOlpEn ZOu nOOrD-HOllAnD nOOrD-HOllAnD niEt MEEr ZijnZOnDEr stOlpEn ZOu nOOrD-HOllAnD nOOrD-HOllAnD niEt MEEr Zijn

in het boek ‘De stolp te kijk’ besteedt l.Brandts 
Buys ruim aandacht aan de ontstaans- 
geschiedenis en de ontwikkeling van verschil-
lende boerderijtypes. Hij besluit zijn betoog 
met een schema. Een deel van dit schema is 
afgebeeld bij dit artikel. Het toont hoe al  
halverwege de 15e eeuw de langhuisstolp 
ontstond. Een eeuw later verschijnt dan de 
kapberg, door de schrijver ‘hooihuis’ genoemd. 
Met huis, stal en hooihuis achter elkaar gebouwd 
kwam één gebouw tot stand, de hooihuis-
boerderij. Weer een eeuw later ontstaat de 
noordhollandse stolp. Met woning, stal en 
hooiberg onder één groot piramidevormig dak.

toen rond 1550 huis, stal en hooihuis een een-
heid vormde betekende dit dan dat er voor die 
tijd geen kapbergen bestonden? nee, dat 
hoeft niet zo te zijn, want kapbergen kunnen 
al voor de hooihuisboerderijen als vrijstaande 
gebouwen hebben bestaan. 

Van klamp tot kapberg
Hoe waren deze ontstaan? Misschien op de 
volgende manier: zoals bekend werd bij  
middeleeuwse boerderijen de hooivoorraad 
opgeslagen bij het gebouw van huis en stal. 
Het was de hooiklamp, een forse hoop hooi 
die aan de bovenkant was afgedekt met riet 
of graszoden. De klamp was echter blootge-
steld aan regen en wind en kon daarom schade 
oplopen. Om de hooivoorraad beter te  
beschermen werd de steltenberg gebouwd 
(zie tekening). Het was een constructie van 
vier stijlen met een rieten kap erboven, die 
omhoog en omlaag kon worden bewogen al 
naargelang de grootte van de hooihoop.

De volgende stap die gezet werd tot betere 
bescherming van het hooi, was het aanbren-
gen van een houten omtimmering tegen de 
stijlen aan. Zo ontstond een bouwwerk waarin 
het hooi hoog en droog kon worden bewaard. 
Het was de kapberg die los van de boerderij 
stond. let wel: zo is het misschien gebeurd, 
het is een veronderstelling.
Hoe dan ook, aangetoond kan worden dat al 
vroeg in de 17e eeuw ‘vaste’ en vrijstaande 
kapbergen voorkwamen.

Vormen
De kapberg heeft zich door de eeuwen heen 
gehandhaafd, tot in onze dagen toe. in 1977 
heb ik een inventarisatie van kapbergen ge-
maakt in mijn woonplaats uitgeest. Hieruit 
vloeide een schema voort dat op pagina 11 is 
afgedrukt: van stolp tot kapberg. Het kan wor-
den gelezen als een reeks afknottingen van de 
stolp, maar ook omgekeerd: als een  
serie uitbreidingen van de kapberg. Als je  
bijvoorbeeld het schema op pagina 11 bekijkt, 
kun je spreken van ‘een aan twee zijden  
afgeknotte stolp’. Maar evenzogoed als ‘een 
aan twee kanten uitgebreide kapberg’. Beide 
aanduidingen zijn juist.

Voor het bouwwerk werden diverse benamingen 
gebruikt. Er werd gesproken van kapberg, 
hooiberg, kaakberg, hooihuis en kapschuur.  
in uitgeest wordt de term ‘barg’ gebezigd.
Waar kwamen ze zoal voor? Ze werden  
gebouwd als extra hooiberging bij een stolp-
boerderij. Of als enige hooiopslag bij het 
boerenhuis van een kleine boer, al of niet met 
gemengd bedrijf.

Op het oude land
Vooral tref je ze aan in veenweidegebieden, 
op geestgronden en in West-Friesland, op het 
‘oude land’ dus. in de grote droogmakerijen 
zie je ze minder vaak. Hoeveel kapbergen er 
waren is niet bekend, maar het aantal is vrij 
groot geweest. Alleen al in de Zaanstreek  
waren er in 1977 een paar honderd te vinden.
De eenvoudigste kapberg is een omtimmerd 
vierkant met een dak erboven. De vroegste 
exemplaren hadden rieten kappen, later  
werden dit pannendaken.

Het hout kan op verschillende manieren zijn 
aangebracht. Zo was er de getrapte weeg, 
waarbij de planken horizontaal, elkaar gedeel-
telijk overlappend, werden vastgespijkerd. Een 
andere manier van beschieten van de gevels 
was potdekselen. Dan werden twee lagen van 
verticale ongekantrechte delen, elkaar deels 

de	Kapberg
In Noord-Holland zijn ze bijna overal te vinden, de kapbergen. In het open landschap en binnen de bebouwde kom van veel plaatsen. 
Eigenlijk is een kapberg niets anders dan een omtimmerde constructie van vier stijlen met een dak er bovenop. Het bouwwerk was 
bedoeld voor het opslaan van hooi. Een boerengebouw is het, sober en doelmatig. Jan Deckwitz vertelt.

▲

afdekkend, aangebracht. in de 19e eeuw en 
later werd ook wel het horizontaal getimmerde 
rabathout gebruikt.

Goten ontbraken in de meeste gevallen.  
in een van de gevelvlakken dienden een deur 
en daarboven een of twee luiken voor het  
binnnenhalen van het hooi. 
Vaak werden ze zwart of bruin geteerd, maar 
ook groene verf werd gebruikt. Het pannen-
dak was meestal rood van kleur.
Een heel bijzondere manier van bekleding van 
de verticale wanden is die met rode dakpannen. 
Er zijn nog een stuk of tien van dergelijke  
keramische kapbergen (‘dakpankapbergen’) 
vooral in en rond de Zaanstreek te vinden.
De aantrekkelijkheid van het doelmatige boeren-
gebouw schuilt in de soberheid. Een nage-
noeg vierkante vorm met een piramidevormig 
dak. Meer is het niet, maar ook niet minder. 
Eenvoud is de stille kracht van de kantige 
vorm. Die maakt het mogelijk om van het 

bouwwerk in het open landschap te genieten 
en het eveneens in de bebouwde kom als een 
verrijking van de omgeving te ervaren.

Vandaag de dag
Het boerenbedrijf is de laatste tientallen jaren 
danig veranderd. los hooi opslaan in een vier-
kant van een stolp of in een kapberg is er niet 
meer bij. Het gevolg is dat kapbergen buiten 
bedrijf zijn geraakt. Er worden wel caravans  
in gestald of een boot of andere spullen.
Het risico is dat, omdat ze geen duidelijk nut 
meer hebben, ze verwaarloosd worden en  
verkrotten. Ze genieten in de meeste gevallen 
ook al geen bescherming van enige vorm van 
monumentenzorg. Dan ligt sloop op de loer.
Een nieuwe bestemming kan redding betekenen 
voor de gebouwen. je ziet het de laatste jaren 
steeds meer gebeuren, dat een kapberg ver-
bouwd wordt tot woning, kantoor, atelier of 
iets anders. Het nadeel van zo’n verbouwing 
is, dat ramen en deuren in gevels worden  
geplaatst en de geslotenheid daarmee  
verdwijnt. Dat moeten we dan maar voor lief 
nemen en hopen dat de ingrepen niet al te 
nadrukkelijk zijn.

Bewoning
Overigens leent de kapberg zich na verbouwing 
goed voor bewoning. Dat is omdat na het 
aanbrengen van vloeren het hoge gebouw 
veel benutbare ruimtes bevat. in het geval van 
een grote kapberg bij Monnickendam werd 
deze zelfs tot een klein hotel omgevormd.
Een tegenwoordige trend is het bouwen van 
nieuwe kapbergen als woning. Vooral het grote 
benutbare vloeroppervlak speelt hierbij een 

belangrijk rol. Want ga maar na: bij een  
kapberg met een nokhoogte van tien meter 
ontstaat een bouwwerk van drie bruikbare 
verdiepingen (zie schematische tekening).

Er zijn diverse manieren om aantrekkelijke 
huizen te bouwen met het uiterlijk van kap-
bergen als uitgangspunt. Bij een goede toe-
passing van vormen, materialen en kleuren 
kunnen prima resultaten bereikt worden.
Wat vormen betreft, kunnen voorhanden zijn-
de traditionele voorbeelden dienen. Als mate-
rialen kunnen hout en baksteen afwisselend 
worden gebruikt. Voor hout alleen al geldt: 
geweegde planken, gepotdekselde delen,  
rabathout en staand schot met mes en groef. 
Over de kleuren: hout kan worden geschilderd 
met zwart, bruin, grijs, geel, groen of wit.  
Of het kan naturel blijven.
Oh ja, vergeet de mogelijkheid van pannen-
wanden niet. pannen op dak en wanden  
kunnen dan rood of grijs zijn.

Tot slot
Deze bijdrage is duidelijk geen wetenschap-
pelijke verhandeling. Eerder is het een opstel 
over de kapberg als zodanig en een pleidooi 
voor het opnieuw toepassen van de aantrek-
kelijke verschijningsvorm van dit bouwwerk.

Jan Deckwitz
(zie ook de nieuwsbrieven nrs. 36, 38 en 58) 

in een volgend nummer aandacht voor de 
kapberg op tekeningen en in voorbeelden van 
nieuwbouw.  
reacties? Mail of schrijf het secretariaat.

Gedeelte van een schema van L. Brandts Buys in ‘De stolp te kijk’.
Schets voor nieuwbouw, een combinatie van afgeknotte (‘onvolledige’) stolp en kapberg, de vierkanten aan elkaar 
gekoppeld. De linkergevel getekend naar voorbeeld van een identieke stolp in Westzaan.

Een steltenberg.

Schema ontwikkeling.

Twee gevels van een kapberg.
Het benutbare oppervlak van een verbouwde kapberg.
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Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

De Veenhoop

Speciaal voor de brandverzekering  
van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.
 
Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet 
vanaf € 1,60 o/oo en woning steen/schroefriet vanaf € 0,80 o/oo. 

Hoornseweg 2, 1687 ND WOGNUM, telefoon 0229 57 22 57
www.ovmdeveenhoop.nl, info@ovmdeveenhoop.nl

Bekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl

I W E M A  BOUW
Ook voor een stolpbeleving binnen

06 - 108 26 456

In deze gewaardeerde rubriek grasduinen 
we verder in het rijk gevulde fotoarchief 
van de bekende Noord-Holland foto-
graaf Wijndel Jongens, die vorig jaar 
overleed. Hij legde het boerenleven vast 
in vele kenmerkende aspecten.  
Dit jaar aandacht voor het thema hooi. 
Van hooihuis tot kuilgras.

De dorpen en buurtjes op het voormalige  
eiland Marken liggen op terpen, aldaar werven 
genoemd, zoals de buurtschappen Grote Werf, 
Moeniswerf, rozenwerf en Witte Werf. De huizen 
van de oude bebouwing zijn voornamelijk van 
hout, ze zijn meest groen geverfd of geteerd 
en sommige staan op palen. Groen en zwart 
wordt afgewisseld met witte accenten op  
kozijnen en ramen, op windveer en waterbord, 
op goot en gootklos en op versieringen als de 
makelaar. Maandag is het wasdag op werf De 
Kets, maar de wasknijper is hier nooit uitge-
vonden. De drooglijnen zijn net als op Volen-
dam gemaakt van stevig in elkaar gedraaid 
touw, waar de wasvrouw enkele punten van 
het wasgoed doorheen trekt. Op Marken zijn 
wel boeren maar geen stolpen. slechts een 
enkel hooihuis of een verstelbare vijzelberg en 
zoals op de foto een hooiklamp afgedekt met 
riet. Een oud haringnet er bovenop om de 
boel bij elkaar te houden. Gehooid werd er 
meestal voor de handel naar de Vechtstreek. 
Zo’n vracht werd ’s zomers bij kalm weer per 

hoog opgeladen botter verscheept. Met een 
jager of kluiver voor op de boom, met een kat 
in het grootzeil en een provisorisch verlengde 
helmstok naar het roer werd de met hooi ge-
laden botter op zijn beurt gesleept door een 
visbotter met volle tuigage. De twee zoge-

noemde hooibotters leken in de verte wel een 
beetje op zeilende hooiklampen.
In Museum Waterland, Kaasmarkt 16 te  
Purmerend t.e.m. 24 juli een herinnerings- 
tentoonstelling aan Wijndel Jongens en zijn  
fotografie. www.museumwaterland.nl 
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	 naam:

 Adres:

 postcode en woonplaats:

ik bestel hierbij: (alle	bestellingen	inclusief	verzendkosten)

… ex. Houten Boerenhekken op kaart, set van 8 kaarten à  10,-

… ex. boek Noord-Hollandse Boerenhekken à  17,50

--- ex. kaarten en boek Houten Boerenhekken samen  22,50

... ex. boek De Stolp te Kijk à  19,50

... ex. boek ‘Onder één dak’, boerenhuizen en boerderijen in Enkhuizen à  25,-

Uw	bestelling	wordt	zo	snel	mogelijk	uitgevoerd,	echter	kunnen	wij	geen	vastgestelde	

levertijd	garanderen.
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Uitknippen	en	in	een	gefrankeerde	envelop	opsturen	naar:

Secretariaat	Boerderijenstichting	Noord-Holland,	Schapenlaan	20,	1862	PW	Bergen.

Per	e-mail:	stolpen@xs4all.nl

Boer&jongens
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stolpencuriosa
De hier afgebeelde ’makelaar’ (versierde 
plank, tussenstuk ter voorkoming van inwate-
ren) duidt op een iphone of ipad bezitter in de 
stolp eronder. Klopt ook want de bewoner 
(ook lid) van de fraaie nieuwbouwstolp in de 
Woude doet in Apple-produkten. 
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SinnigeBouw B.V. is een ware 
stolpenspecialist en heeft tal 
van referenties waar u dit uit 
kunt opmaken!
  

Vandaag de dag zijn veel van 
onze opdrachtgevers geïnte-
resseerd in de mogelijkheden 
van duurzame energie.
  

Wij spelen hier op in en zijn 
begonnen met het promoten 
van een uniek en verblu
end 
mooi systeem.
  

Dit systeem zorgt voor hoge
rendementen door zijn 
energiezuinigheid gecombi-
neerd met een subliem 
binnenklimaat. Dat laatste is 
wellicht het belangrijkste, 
gezondheid gaat boven alles.
  

Kortom, het ideale systeem 
voor hen die voornemens zijn 
een woning te ontwerpen met 
het juiste oog op de toekomst!

 

SinnigeBouw B.V.
Flemingstraat 44
1704SL Heerhugowaard

Telefoon: 072-57 244 23
Fax:   072-57 249 02
Email: info@sinnigebouw.nl
Internet: www.sinnigebouw.nl

Neem gerust contact met ons op!

TRAPPEN, DEUREN, RAMEN 

EN KOZIJNEN, LIJSTWERK, 

HOUTCONSTRUCTIES,

BETIMMERINGEN EN 

RESTAURATIEWERK

Noorder IJ- en Zeeweg 8

1505 HG Zaandam

T 075-6177984, F 075-6162819

info@timmerfabriekvisser.nl

www.timmerfabriekvisser.nl
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Met zijn opa Dirk Visser en diens jongste zoon 
piet op hun land naast hun boerenbedrijf. 
Dick (van 1949) is een rasechte Eenigenburger 

en weet de meeste bewoners van de stolpen-
cluster te noemen. Klaas ijven in de meest 
rechtse stolp met het stolpschuurtje, piet jonker 

in de volgende naar links; dan het kleine 
stolpje van Bertus van schoneveld, vervolgens 
de familie stoop en, net voordat het Kerkel-
aantje begint de stolp met voorhuis van de  
familie l.Visser. Geen familie, want dat is de 
katholieke tak (aldus Dick, van de gerefor-
meerde Vissertak). Geboren werd Dick in dat 
mooie laantje naar de kleine kerk op de terp. 
Hij is nog steeds verslingerd aan Eenigenburg: 
‘een van de meest intact gebleven gehuchten 
zonder veel nieuwbouw, ondanks dat vanwege 
de ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige 
eeuw het allermooiste zoals de sloten en  
vaarten werden gedempt en de (kneppel)
bruggetjes verdwenen’.
tip: over de Westfriese Omringdijk vanaf 
schoorldam of schagen naar Eenigenburg en 
voor een majestueus uitzicht over dijk, dorp 
en landschap de uitzichtoren op, bij de restan-
ten van het kasteel 't Huys te nuwendore. 

Het polderhuis staat bij insiders bekend als 
een van de mooiste stolpen van noord-Holland, 
samen met de Eenhoorn in Middenbeemster. 
Het werd bijna 400 jaar geleden door de  
regenten voor de eeuwigheid gebouwd, als 
eerste gebouw in de bedijkte Wieringerwaard. 
Aanvankelijk als polderhuis voor het Water-
schap en na de tijd van napoleon als  
gemeentehuis.
Omdat er stallen dienden te zijn voor de paar-
den en bergruimte voor hooi en stro is het 
polderhuis gebouwd in de stijl van een stolp. 
na de samenvoeging van polders en gemeenten 
kwam het huis in de jaren tachtig van de  
vorige eeuw in bezit van onze familie. De stolp 

is in 1988 geheel gerestaureerd en verkeert in 
een uitstekende staat van onderhoud. Het 
staat op 3.600 m2 eigen grond met park en 
vijver en is begrensd door de molensloot,  
midden in het dorp Wieringerwaard. Velen, 
waaronder de Vrienden van de stolp, hebben 
tijdens excursies van het polderhuis met zijn 
rijke interieur (en fraaie collectie oudheden) 
kunnen genieten. Onze grootste wens is een 
‘dijkgraaf’ te vinden met echte liefde voor de 
noord-Hollandse stolp.

Verdere informatie wordt graag verstrekt 
door de familie Hemke, noordzijperweg 35, 
1766 HG Wieringerwaard t:0224-221445.

▲

▲

▲

eenigenburg

het	polderhuis	te	koop

In Nieuwsbrief 63 (oktober 2010 ) stond de cluster stolpen van Eenigenburg afge-
beeld, in een foto van Wijndel Jongens en een tekening van Jaap de Wit. Van Dick 
Visser uit Nieuwe Niedorp ontvingen we van dezelfde plek een foto, maar dan wel 
eentje uit de jaren dertig van de vorige eeuw. 

Van Klaas Hemke ontvingen wij informatie in verband met de verkoop van de histo-
rische stolp Het Polderhuis in Wieringerwaard. Bij Riet en Klaas Hemke beginnen de 
jaren te tellen en daarom (citaat): ’hebben wij -met bloedend hart- de stap genomen 
om het Polderhuis te verkopen’. Hierbij de ingezonden tekst.

Fruitrassen	
uitgelicht
Op zaterdag 24 september is er in samenwer-
king met de Open Dag van de Abdijtuin in  
Egmond-Binnen een activiteitendag van de 
pomologische Vereniging (pOM) Er is een  
tentoonstelling van fruitrassen en er worden 
demonstraties gegeven van snoeien en enten. 
Bovendien is er informatie over fruitrassen-
aanplant, beplantingsplannen, ziekten en  
plagen in de boomgaard en subsidie- 
aanvragen. Ook zijn er via de pOM vruchtbomen 
te bestellen. tijdens de tentoonstelling kan 
meegebracht fruit (vijf stuks van hetzelfde 
ras) worden gedetermineerd. Er zijn boven-
dien imkerproducten en rondleidingen, er is 
verkoop van fruit en de kaarsenmakerij van de 
Abdijtuin is geopend. De toegang is gratis.
Abdijtuin Egmond-Binnen, Vennewatersweg 27, 
Egmond-Binnen www.abdijvanegmond.nl 
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Advisering
Het is voor leden mogelijk adviezen m.b.t.  
constructief-technische cq esthetische aspecten  
en onderwerpen over boerenerven ‘op locatie’  
te verstrekken.  
Voor een dergelijk advies wordt een bijdrage van  
 90,- (all-in) in rekening gebracht.

Verzoeken om advies te richten aan de secretaris  
van de adviseringscommissie:  
ing. Pieter J. Prett, Kanaaldijk 142, 1831 BA Koedijk. 
Telefonisch dagelijks bereikbaar van  
10 - 16 uur: 072 - 562 47 05.
Voor boerenerven: secretariaat.

Te weten
• lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 
    15,- per jaar (meer mag). 
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door!
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16
stolpen	in	het	nieuws

Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.

stolpen horen bij Wijndel jongens (1943-2010),
net als zijn pentax kleinbeeldcamera.  
Museum Waterland in Purmerend brengt een 
hommage aan deze fotograaf, t/m 23 juli.

Op 18 juni was het een eeuw geleden: inferno 
in Binnenwijzend. negen stolpen, de hervormde 
kerk en twee winkels/woonhuizen in de as.  
in twee uur tijd, op een schroeiende zomerdag.

Hap na hap verdwijnt een stolp in Hoogkarspel 
in de bek van een shovel. Herstel was zinloos. 
Ook geen weerstand van de weggetimmerde 
deurtjes van twee bedsteden aan de binnen-
kant van de stalruimte. Er komt een woon-
stolp terug.

Komend najaar is het zover: De Hulst is klaar.
Deze vernieuwde stolp in Oterleek wordt het
thuis van totaal 24 mensen met dementie. 
Zie fotoreportage in dit nummer.

‘te hooi en te gras’ heet de expositie in het
Cultuurhistorisch Museum texel in De Waal. 
Met in deze stolp landbouwvoorwerpen uit 
de 19e eeuw. Ook aandacht voor karakteristieke 
schapenboeten. 

te koop in Breezand: de grotendeels afgebrande 
stolp De Oosterkooij. ‘Voor de handige klusser’. 
De prijs bedraagt 325.000 euro, gebaseerd
op de grootte van de kavel: 3405 vierkante  
meter. van de kavel

De Maartje Cornelis Hoeve in Barsingerhorn,
al vaker in het nieuws, als onderdak voor het
ja-woord. De stolp is nu ook trouwlocatie.
Met voor de huwelijksnacht een luxe bruidsuite.

De veehouderij in West-Friesland in de periode 
1880-1930 is onlosmakelijk verbonden aan de 
stolp. De ontwikkeling van deze agrarische tak 
is vastgelegd in een boek. Met veel foto’s.

twee nieuwe stolpen in Wijdewormer, 
verbonden met een glazen gang, tellen  
15 appartementen voor lichamelijk gehandi-
capten. De woonvorm is op agrarische leest 
geschoeid.

Buitendijks stuiten archeologen op een rijke
stolp bij Schellinkhout, gebouwd tussen 1550
en 1600. Van flinke omvang: 10 of 14 koeien.
Met scherven keramiek en portugees majolica.

Anderhalve ton van de postcodeloterij komt  
in Midwoud goed van pas voor de restauratie
Van een stolp uit 1849. De buitenzijde keert in
authentieke staat terug. Evenals de bedsteden.

Een fotoserie over Warder geeft een mooi 
beeld van inwoners die de ontwikkeling van 
het landschap hebben gémaakt en méége-
maakt. Met aandacht voor stolpen.  
Zie www.avigoodall.com. ▲

▲

hond	of	lam?
in ieder geval een beest. Wat uitzonderlijk dat 
wel; op de voet van ronde schoorstenen zie je 
wel eens een koe, een paard, vaak alleen maar 
een jaartal. Een dergelijk dier, op de stolp uit 
1876 in Aagtdorp zoals afgebeeld in  
nieuwsbrief 63, kwamen we niet eerder te-
gen. De sinds kort in de stolp wonenende  
familie liet ons weten eerst aan de afbeelding 
van een koe te hebben gedacht, niet aan een 
hond. Maar meer gingen de gedachten uit 
naar een schaap want de schapenhouderij 

was belangrijk in de regio met zijn zand- en 
heidegrond. Dan zou een lam als bron van een 
welvarende schapenteelt heel goed mogelijk 
zijn. Het boek ‘schoorl in architectuur’ (pirola, 
1984) houdt het overigens op een koe. De 
stolp, met de nieuwe naam ‘De schoorlse nok’, 
is een half jaartje geleden grondig gerestau-
reerd door rietdekker Molenaar waarbij de  
lelijke dakkapel verdween om plaats te maken 
voor een fraaie dakspiegel. De vervallen ronde 
schoorsteen werd opgeknapt. Over ronde 
schoorstenen en dakspiegels is een artikel  
gewijd in ‘landleven’, juninummer 2011. FO
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