De Maria Hoeve in Zwaagdijk-West
Giel Nijpels
Tijdens de Open Monumentendag 2014 was de
Maria Hoeve, Zwaagdijk 445, te bezichtigen.
De eigenaren Maria Weeber en Giel Nijpels zetten
de deuren open en iedereen kon genieten van het
fraaie interieur en de vele verhalen van Giel. Reden voor de redactie hem te vragen een artikel te
schrijven over deze stolpboerderij.

beeld van de klassieke eenheid van functie, constructie
en vorm. In de loop van de geschiedenis is als vanzelf
en zonder voorschriften een standaardmodel voor de
stolp ontstaan. In het hart ligt het ‘vierkant’. De hoofddraagconstructie bestaat uit vier zware houten stijlen
met geschoorde houten liggers erover, waarbinnen
het hooi wordt opgeslagen. Eromheen liggen de stallen
voor koeien en kleinvee, de woning en de ‘dars’, werkruimte en
bergplaats voor karren en machines, alles compact samengevat
onder een piramidevormige kap,
afgedekt met riet of pannen. Het
middendeel waar het hooi wordt
opgeslagen, noemt men berg.
De zijwanden van de boerderij
worden in het begin gemaakt
van hout. Dat hout is afkomstig
uit het Oostzeegebied, waar
veel handel mee werd gedreven.
Bovendien rot hout niet in het
drassige landschap. Later worden de wanden ook van steen
gemaakt. De zijwanden hebben
geen dragende functie. Het dak is
gemaakt van riet, soms met kunstig uitgesneden patronen. Ook
riet is volop voorradig, het weegt
niet veel, het heeft een relatief
glad oppervlak, waardoor het
De Maria Hoeve, Zwaagdijk 445. Jan Besseling koopt in 1874 het land waarop deze boerderij nu
stormvast is en waterdicht,
staat. In 1876 besluit Jan zijn boerderij, die verderop aan de Zwaagdijk staat, te slopen en te verplaatwaarbij het wel uitwasemt.
sen naar de huidige plaats met gebruikmaking van diverse materialen uit de oorspronkelijke stolp.

De geschiedenis van de stolpboerderij
De bouw van stolpboerderijen begon rond 1600. De eerdere boerderijen waren langwerpig: vooraan het woongedeelte, daarachter de stal en daarachter de hooiberg. Om
het hooi te beschermen tegen regen en wind werd de
hooiberg aan de zijkanten dichtgetimmerd. Uitbreidingen
van de boerderij werden tegen de hooiberg aan gebouwd,
waardoor de hooiberg steeds meer het centrum van de
boerderij werd en langzaamaan ontstond de stolpboerderij. Naarmate de boerenbedrijfjes zich ontwikkelden,
werden de stolpboerderijen groter en hoger.
De bouw van stolpboerderijen werd ook toegepast in
de nieuwe droogmakerijen. Tussen 1840 en 1880 ging
het erg goed in de agrarische sector en bouwde men
een groot aantal nieuwe stolpboerderijen.
Constructie
De stolp is in al zijn bescheidenheid een schoolvoor-

Boven het woongedeelte wordt een deel van het rieten dak weggelaten,
met rechte of gebogen begrenzingen, dit noemt men de spiegel. Hier is
de pannenspiegel van de Maria Hoeve goed zichtbaar.
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Het woongedeelte ligt vaak aan de zuidkant, met de
bedsteden aan de kant van het hooi. Het hooi en het
rieten dak werken isolerend. Ook de koeien en paarden geven veel warmte af. In de zomer als het vee buiten is, richt men een gedeelte van de stal in als woongedeelte: de zogenoemde zomerstal.
Boven het woongedeelte wordt een deel van het rieten dak weggelaten, met rechte of gebogen begrenzingen, dit noemt men de spiegel. Hier is het brandgevaar
groter en het riet is niet noodzakelijk voor de uitwaseming van het vee. Het vrijgekomen gedeelte en de nok
wordt met gitzwart geglazuurde dakpannen bedekt. Dit
levert fraaie dakspiegels op.Van de andere daken loopt
het riet tot twee of drie stroken dakpannen boven de
dakgoot door.Van deze drie dakvlakken vangt men het
regenwater op voor drinkwatervoorziening. Dat drinkwater wordt naar de regenput afgevoerd. Soms staat
er een tobbe voor het overvloedige water, dat gebruikt
wordt als boenwater.

De darsdeuren van de Maria Hoeve bevinden zich aan de achterzijde.

De boerderij op Zwaagdijk 445 is van het Noord-Hollandse type. De darsdeuren aan de achterzijde van de boerderij geven direct
toegang tot het weiland erachter. De
boerderij heeft een bescheiden oppervlakte van 14 bij 14 meter en een hoogte van ongeveer 14 meter.
De boerderij staat op een stuk land dat
in 1800 in handen kwam van de familie
De Blockerie. Zij waren ook al eigenaren van het stuk land aan de andere kant
van de Zwaagdijk waar ze een landhuis
op hadden gebouwd. Men denkt dat aan
de Medemblikker Trekvaart, die ten westen en noorden van de boerderij loopt,
een schuitenhuis heeft gestaan. Mogelijk
om onderdak te bieden aan trekschuiten die via de Zwaagdijk naar Hoorn of
Medemblik voeren. Hierover zijn alleen
mondelinge mededelingen bekend.
Voorbeeld van een West-Friese stolp, met de darsdeuren aan de wegkant, in Twisk.
Types stolpboerderijen
Er zijn grofweg twee verschillende types stolpboerderijen te onderscheiden: het West-Friese type en het
Noord-Hollandse type. Het West-Friese type is ouder
dan het Noord-Hollandse type. Het verschil zit met
name in de plaatsing van de darsdeuren, de deuren
waardoor onder meer de hooiwagen naar binnen reed.
Bij de West-Friese stolpen bevinden die deuren zich
aan de voorkant, in het geval van een gekeerde boerderij aan de zijkant, omdat het vee via de weg naar
de stolp geleid werd. De nieuwere boerderijen (het
2SSVH,SPPERHWIX]TI [IVHIRMRHIe en 20e eeuw
gebouwd. Zij hebben de darsdeuren aan de achter- of
zijkant. De voormuur is recht, de voordeur zit rechts
of links in de voorgevel. Deze deur geeft rechtstreeks
toegang tot de koegang.
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Voorgeschiedenis
In 1874 is het stuk land verkocht aan de familie Jan
Besseling. Die woont in een boerderij wat verderop
in Zwaagdijk-West, op de plaats waar nu de werf van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
KIZIWXMKHMW.ER&IWWIPMRKXVSY[XMR+VMIXNI4ERnekeet en in 1875 wordt hun zoon Cornelis geboren.
In 1876 besluit men de boerderij te slopen en te verplaatsen naar de huidige plaats (Zwaagdijk 445) met
gebruikmaking van diverse materialen uit de oorspronkelijke boerderij. Zo worden de vierkantspalen meegenomen alsook de gele stenen van de oostmuur. In de
huidige boerderij wordt de tweede zoon Jan geboren,
maar moeder Besseling overlijdt twaalf dagen na de
geboorte van haar zoon in het kraambed.
Jan Besseling huwt voor de tweede maal met Duifje

De boerderij in 1973. Piet Laan rijdt het karretje met melkbussen naar
de weg. De foto is gemaakt door Piet Zuiker, schoonzoon van Piet Laan.

Schagen. Samen krijgen ze twee kinderen. Duifje overlijdt in 1881 vier dagen na de geboorte van dochter
Trijntje. Jan Besseling huwt voor de derde keer in 1884
met Neeltje Bakker en zij krijgen samen zeven kinderen. De jongste drie kinderen overlijden alle binnen zes
weken na de geboorte.
Uit deze geschiedenis leert men hoe hoog de kindersterfte nog is aan het begin van de twintigste eeuw. Uit
onderzoek blijkt dat de zuigelingensterfte van provincie
tot provincie verschilde maar in Noord-Holland daalde
HI^YMKIPMRKIRWXIVJXIZERXSXZER REEV
 ZEREPPI^YMKIPMRKIR )OEQTIVZER4STTIP 
De voornaamste reden van die sterfte was het gebrek
aan hygiëne en het overlijden ten gevolge van infectieziekten. Zwaagdijk vormde geen uitzondering op dat
hoge zuigelingensterftecijfer.
-RZIVOSSTX.ER&IWWIPMRKHIFSIVHIVMNEER8VMNRXNI
Kuiper, die het pand verhuurt aan Klaas Blom. UiteindePMNOOSSTXLMNHIFSIVHIVMNMR-RZIVOSSTXLMN
de boerderij al weer aan Gerrit Bennet die ongehuwd
FPMNJX&IRRIXZIVOSSTXHIWXSPTMREER4MIXIV0EER
Pieter Laan is getrouwd met Afra Besseling en samen
OVMNKIR^MNIPJOMRHIVIR-RRIIQXHINSRKWXI^SSR
2MGS0EERLIXFIHVMNJSZIV-R[SVHXHIFSIVHIVMN
vanwege onteigening voor de aanleg van de Westfrisiaweg aan de gemeente Hoorn verkocht. Na een
leegstand van enkele jaren kopen de huidige bewoners
Maria Weeber en Giel Nijpels de stolp.
De situatie in 1982
Maria Weeber en Giel Nijpels treffen de boerderij in
een sterk verwaarloosde toestand aan. De voorkant
van de boerderij is gericht op het noorden. De voordeur van de boerderij staat oorspronkelijk aan de
westzijde van de voorgevel. Aan de achterzijde is een
kleine deur naar de zomerstal, waar een heel oude granieten keuken staat.

Hier is goed te zien dat de darsdeuren aan de achterkant van de boerderij
zijn.Van links naar rechts: Afie Laan-Besseling, de vrouw van Piet Laan (die
in het melkkarretje staat); Robert Laan, zoon van Nico Laan, opgetild door
Lisette Zuiker, Afra Zuiker en Wim Zuiker. De laatste drie zijn kinderen van
de fotograaf Piet Zuiker. In 1967 verhuizen Piet Laan en echtgenote naar
Zwaag, omdat hun zoon Nico in 1968 gaat trouwen en in de boerderij
komt wonen. Maar in de vakantie betrekken Piet en Afie weer een tijdje de
boerderij, vooral om op de kleinkinderen te passen.

Een foto uit 1982 van nummer 443, huis van J.Vriend, en nummer
445, de leegstaande boerderij, voorheen bewoond door de familie Laan.

De voordeur eindigt in de lange regel, de plaats waar
ooit de koeien stonden. De ruimte achter de voorgevel
is naast de deur verdeeld in twee kamers. In die twee
kamers treffen we drie bedsteden aan, elk niet langer
dan 1.70 meter. In de grootste kamer bevinden zich
twee bedsteden aan weerszijden van de schoorsteenmantel. De beide bedsteden worden afgesloten door
dubbele deurtjes. De schoorsteenmantel of schouw is
in de jaren vijftig gemaakt. De ramen van de voorgevel
zijn blijkbaar ook in die tijd in de voorgevel geplaatst.
De boerderij heeft twee eikenhouten vierkantspalen en
twee vierkantspalen van Amerikaans grenen, een voor
de tijd van de bouw van de oorspronkelijke boerderij
geen ongebruikelijke combinatie. De palen hebben al33

lemaal een vierkante vorm wat wijst op een herkomst
uit de 17e de eeuw. Dat klopt met het gegeven dat de
boerderij oorspronkelijk verderop aan de Zwaagdijk
stond. De oudste gegevens van die boerderij dateren
QSKIPMNOZER(IFVSRHEEVZERMWHEEVSZIVIGLXIV
onduidelijk. Wel is zeker dat er toen een grote boerderij moet hebben gestaan die in 1876 is afgebroken en
op de huidige plaats is opgebouwd met deels de materialen van de oorspronkelijke boerderij.
Aan de vierkantspalen is goed te zien dat die oorspronkelijk zijn bedoeld voor een veel grotere boerderij, waarschijnlijk van 17 bij 17 meter. Op de palen zijn
timmermanstekens te herkennen uit twee tijdvakken:
tekens uit de 16e of 17eIIY[IRYMXHIe eeuw. Dat
past bij de vermoedelijke bouwdatum van de oorspronkelijke boerderij tussen 1610 en 1700 en de herbouw in 1876.
Onder de vierkantspalen is waarschijnlijk een aantal
dennen geheid. Dit is niet meer te achterhalen, maar
het was wel de gebruikelijke methode in West-Friesland. De zandgrond ligt hier niet meer dan een meter
of twee onder de oppervlakte, de boerderij is namelijk
op een oude kreekbodem gebouwd.Vlak onder het
grondwaterpeil wordt dan over de paalkoppen een
houten vloer gelegd en hierop worden de voetingen
of pinanten gemetseld van zachte steen, rode lijzen
genoemd. Dat is ook hier het geval. Hierop ligt een
stevige dikke houtplaat, het peulhout genoemd, deze
is hoogstwaarschijnlijk ook afkomstig uit de oorspronkelijk boerderij. De vier stijlen, de vierkantsbalken,
worden verbonden met balken die op elkaar liggen.
Dit wordt het dekbalkgebint genoemd, alleen te vinden
in boerderijen in West-Friesland, Friesland en tot in
Denemarken langs de kusten van de Waddenzee.Voor
versteviging zijn zwingen aangebracht.

Renovatie
In de boerderij zijn talloze details te zien die uit de
oorspronkelijke tijd dateren maar ook details die door
de huidige bewoners zijn aangebracht. Om de boerderij
bewoonbaar te maken moest er veel veranderen. Alle
QYVIR^MNRMRREEVFIRIHIRKILEEPHZIVVSXXIFEPken zijn vervangen, er is op een dikke betonplaat een
spouwmuur gemetseld met uitzondering van de oostkant die is gemetseld met gele metselstenen, karakteristiek voor boerderijen op de Waddeneilanden en op
Wieringen.
De gemetselde basis van de muur is verstevigd en een
klampmuur is aan de binnenzijde gemaakt. De voorgeZIPMWKIFSY[HREEVIIRZSSVFIIPHZERIIRe-eeuwse
boerderij in Catrijp. De voordeur is naar de oostzijde
van de gevel verplaatst en er is symmetrie bereikt door
één raam aan de oostzijde van de voordeur te plaatsen
en de vier overige ramen aan de westzijde.
De woonkamer is gesitueerd in het vierkant. De wanden zijn oorspronkelijk opgebouwd uit houten schotten met een ingebouwde bedstede tussen de stal en
het vierkant. Nu valt de betegelde schoorsteen op.
Deze schouw heeft de vorm van een smuiger, een type
schouw dat in ontwikkeling kwam in Noord-Holland
en dan vooral in de Zaanstreek, en daarna zijn weg
heeft gevonden naar de boerderijen. De smuiger is
betegeld met Makkumer tegels, het tableau in het midden stelt een vaas voor die overvloedig met bloemen
is gevuld, als teken van welvaart en bloei. Het tableau
OSGLXIR[IMR[EXXI^MIRMWEERLIXQIVOPMROW
SRHIV ,) LIXMWKIQEEOXHSSV.ER6SQOI7XIIRWQE
 
Verder vallen de bedsteedeuren op die getimmerd zijn
aan de oostkant van de woonkamer.
De geelgroene tegels waarop de kachel rust, komen

Timmermanstekens uit de 17e eeuw
op de vierkantspalen.
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uit sloopmateriaal van een andere stolpboerderij. Ze dienden
waarschijnlijk als bodem van een
kelder. In de keuken is een luik te
zien, dat net als oorspronkelijk de
toegang vormt tot een piepkleine
kelder. De boekenwandkast is
gemaakt naar het voorbeeld van
de boekenwand in museum Betje
Wolf in de Beemster.
In de hal is op de eiken vierkantspaal het 16e-eeuwse timmermansteken te zien. Het staat op twee
plaatsen rond een inkeping die nu
geen dienst meer doet. De betekenis van deze tekens is onduidelijk, er is nog weinig onderzoek
gedaan naar de betekenis daarvan
in boerderijen.
Buiten bevinden zich twee aardige De muur aan de oostkant is gemetseld met gele stenen.
details. Bij de voordeur is een gevelsteen ingemetseld. Op de steen is een schuit en een :EREJ[SRIR1EVME;IIFIVIR+MIP2MNTIPWQIX
veel plezier in de boerderij. Hun drie kinderen zijn opesculaap afgebeeld. Het schuitenhuis is de verbeelding
gegroeid in een heel mooie omgeving.
van de mogelijk oorspronkelijke bestemming van het
land, de esculaap het beroep van de huidige bewoner.
Foto’s : Giel Nijpels, Piet Zuiker, Ina Broekhuizen en archief
De boerderij heet Maria Hoeve naar de naam van de
De Cromme Leeck.
vrouw des huizes. Achter op de zuidkant is als mooi
detail de plee te zien.
De boerderij heeft een aanbouw waar vroeger een
WGLYYVLIIJXKIWXEER(I^IWGLYYVMWMRLIPIQEEP
afgebrand, inclusief een groot deel van het rieten dak
aan de westzijde en een deel aan de oostzijde. Er is een
praktijkgedeelte herbouwd in de vorm van een piramide, waarbij gebruik is gemaakt van grote vierkante
FEPOIRYMXIIRKVSXILEZIRPSSHWYMX6SXXIVHEQ

Bedsteedeuren in de woonkamer. De middelste twee zijn oorspronkelijk
uit de boerderij, de buitenste twee komen uit een andere boerderij, die
gesloopt werd.

De smuiger uit 1985, betegeld met Makkumer tegels. Het tableau in het midden stelt een vaas voor die overvloedig met bloemen is gevuld als teken van welvaart en bloei.
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