
Geachte Mevrouw/ Mijnheer, 

Wij, als werkgroep van de Historische Stichting vDe Cromme Leeckv in Wognum, zijn in het bezit gekomen van 
een deur komende uit de stolpboerderij 
De Beukenhoeve" in Nibbixwoud, die binnenkort door sloop verloren gaat. 

De deur, zie bijlage, is een eikenhouten opgeklampte deur, bestaande uit 3 klampen van verschillende breedte, 
dik ca. 15 mm. en een paneel in 3 delen, dik ca. 12 mm. gemaakt van z.g. "wagenschot". 
Zoals te zien is zijn de zogenaamde stijlen en dorpels "gehout" in een roodbruine kleur en het paneel in een 
lichtere kleur, iets wortelnoten achtigs of iets met bloemen. 
De boerderij is van oorsprong waarschijnlijk uit de 17de eeuw en de als woning in gebruik zijnde voorstaart is 
omstreeks 1930 gesloopt en vervangen door een aangebouwd voorhuis waaruit deze deur afkomstig is als 
toegangsdeur tot een van de boven slaapkamers. Hierin zijn waarschijnlijk materialen hergebruikt waaronder 
deze deur. De afbeelding was, onder behang gelijmd "op jute", verborgen. 
De archeologische dienst is ook in de boerderij geweest en gaat onderzoek doen naar de ouderdom door middel 
van boorbemonstering uit de vierkantstijlen. 
Ook de ondergrond zal na de sloop worden onderzocht. 
De vraag is of er in uw dienst kennis is over dit type deuren, wij zouden graag wat over de ouderdom van deze 
deur willen vernemen. 
In afwachting van uw reactie verblijf ik met vriendelijke groet, 

|.J. Koning 
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Uw vraag betreffende de gehoute deur uit stolpboerderij NDe Beukenhoeve" in Nibbixwoud kreeg ik 
doorgestuurd. 
De houten vlakke deur zou heel goed uit de 17de eeuw kunnen dateren. In dat tijdvak werden vaak vlakke 
deuren toegepast. 
Van hetgeen ik op de forto kan zien qua scharnieren en spijkerpatronen lijkt daarmee in overeenstemming te 
zijn. 
Echter het geschilderde houtwerk zoals dat op dit moment zichtbaar is, dateert zonder enige twijfel niet uit die 
periode. Dit dateert op zijn vroegst omstreeks 1700, maar kan ook heel goed nog uit 1770 dateren. De kwart 
ronde 'hoekvullingen' zijn kenmerkend voor de eerste helft van de 18de eeuw. Het laatste kwart van de 18de 
eeuw is minder waarschijnlijk, want de ronde vormen hebben door de toenmalige mode en smaak, plaats 
gemaakt voor rechte hoeken. 
Het kan zijn dat pigmentanalyse iets meet licht op de materie kan werpen, maar die kans is niet groot want er 
zijn slechts enkele pigmenten die in die 'lange' 18de eeuw een markeringspunt bieden. 
Voor meer achtergronden over interieurstijlen zie .C.W.Fock (red.) Het Nederlands interieur in Beeld 1400-
1880 (Zwolle 2001). 

Overigens kan het heel goed zijn dat onder de huidige zichtbare verflaag een/meer oudere verflagen zitten. 
Overigens was het in de 17de eeuw zeer gebruikelijk om vlakke deuren van een figuratieve voorstelling te 
voorzien (zoals bloemtakken of een personage) 

Met vriendelijke groet, 
Eloy Koldeweij 


