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Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een verbredend 

onderzoek aan de West-Friese stolp Westeinderweg 

25 te Wognum. Dit onderzoek is onderdeel van het 

afstudeerjaar van de opleiding Bouwhistorie en 

Restauratie aan de Hogeschool Utrecht  en is een 

vervolg op de eerder uitgevoerde bouwhistorische 

opname (Januari 2019) en deelontleding (April 2019). 

Het doel van dit verbredende onderzoek is tweeledig: 

 Hoe verhoudt deze stolp zich ten opzichte 

van andere stolpen ten aanzien van de stal 

grootte, tasruimte (het vierkant) en het 

beschikbare areaal weiland en bouwland? 

o Is deze stolp vergelijkbaar met 

stolpen uit de eerste helft van de 17e 

eeuw? 

o Behoort de staart tot de primaire 

bouwfase? 

o Zijn er andere kenmerken die in de 

bouwtijd al gebruikelijk waren? 

 Hoe verhoudt deze stolp zich ten opzichte 

van andere boerderijen ten aanzien van de 

gebintconstructie van het vooreind:  een 

onderzoek naar de relatieve zeldzaamheid. 

o Zijn er nog andere voorbeelden met 

dezelfde constructie bekend? 

o Aanvullend: de schouw met nissen in 

deze en andere stolpen – welke regio 

bestrijkt dit? 

 

 

Een woord van dank aan: 
De eigenaar, de heer Theo Blauw voor zijn 
gastvrijheid, medewerking en informatie over zowel 
verbouwingen als het werken en leven op zijn 
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bij dit onderzoek. 
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Judith Toebast (RCE) voor de gedeelde informatie en 

tips. 

Medestudenten Ivanka Massink en René Prins, als 

klankbord en het delen van informatie. 

Dank ook aan mijn vrouw en kinderen, voor de 

ruimte om dit werk te kunnen maken. 

Alkmaar, Juni 2019 
Andreas de Vos 

Leeswijzer. 
De indeling van dit rapport met de diverse 

hoofdstukken behoeft geen nadere toelichting. In dit 

rapport worden interpretaties gegeven in afwijkende 

tekstkleur en in schuinschrift. Dit is ten behoeve van 

een duidelijk onderscheid tussen de waarnemingen 

die zijn beschreven en de interpretaties die zijn 

gemaakt.  
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1 Context 
  

Dit hoofdstuk geeft eerst een beknopte 

bouwgeschiedenis van de stolp. Dit geeft een beeld 

van de bouwfasen met de voor dit onderzoek 

relevante aanpassingen. Vervolgens komt de 

constructieve opzet aan bod, welke eveneens 

beperkt blijft tot die elementen die voor dit 

onderzoek het meest relevant zijn. Dit laatste geeft 

inzicht in de constructie en de afmetingen van die 

onderdelen die voor dit onderzoek van belang zijn. 

Deze informatie is afkomstig uit de bouwhistorische 

opname van januari 2019 en de deelontleding van 

april 2019. Uit de deelontleding van april 2019 is een 

beeld ontstaan van de indeling van de woning 

(keuken, woonkamer, vooreind). De indeling en 

verbinding van darskamer en vooreind is daaruit niet 

gebleken, doordat hier teveel is  veranderd en niet 

zichtbaar is ten behoeve van dat onderzoek. 

1.1 Beknopte bouwgeschiedenis 
Dit is een uittreksel van de bouwfases zoals in de 

bouwhistorische opname beschreven is. Hierbij zijn 

alleen de fases weergegeven die voor de diverse 

gebintconstructies bepalend zijn. De fase aanduiding 

zoals in de bouwhistorische opname gehanteerd is 

hierbij gehandhaafd om de koppeling hiermee in 

stand te houden. Daarom hebben de hier 

aangegeven fases geen opvolgende nummering. 

Fase 0: XVIIA 
Westeinderweg 25 te Wognum betreft een 

stolpboerderij aan de oude ontginnings-as op een 

kreekrug. De boerderij is een West-Friese stolp met 

uitgebouwd vooreind (voorhuis) die vermoedelijk 

tussen 1609 en 1630 is gebouwd. Het vooreind, van 

de voorgevel tot de nog bestaande kelder bestaat uit 

een huis met drie beuken dat in hoofdzaak de 

representatieve woonkamer was. Een kamer tussen 

het vooreind en de dars bevat een schouw met kaars 

nissen en heeft vermoedelijk eveneens een 

representatieve functie gehad, welke hetzij direct 

tijdens, maar vermoedelijk vrij kort na de bouw is 

toegevoegd. De uitgebouwde stal (staart) is 

vermoedelijk in deze primaire bouwfase al aanwezig. 

Het betreft een vrij groot gemengd bedrijf met hierin 

plaats voor veertien koeien, akkerbouw en 

boomgaarden voor fruitteelt.  

Fase 2: XVIId-XIXm (ca. 1775-1850) 
Constructief worden geen wijzigingen aangebracht in 

de opzet van het pand. Wel wordt in deze periode 

het interieur van keuken en kamer veranderd en de 

stal gemoderniseerd met gemetselde “stalhouten”1 

en blauwbakken in de bodem  van de grup. Het is 

denkbaar dat in deze periode ook de stalgebinten, en 

zo ja dan mogelijk ook de gebinten in de keuken voor 

zover die opgelegd zijn op het eerste stalgebint 

vernieuwd.  

De boerderij geeft de indruk dat de staart (verlengde 

stal) reeds vanaf de bouwtijd aanwezig is geweest. 

Verlenging in deze periode is denkbaar, maar ligt 

                                                           
1
 De rand  van de koestand waar de koeien met hun 

achterpoten op staan was in oorsprong van hout, een 
zware balk of plaat (het stalhout) plat gelegd langs de rand 
van de grup, soms op twee opstaande stevige planken, de 
weerhouten. De gemetselde variant wordt ook wel rollaag 
genoemd, naar de rollaag die de bovenrand vormt. 



7 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum  Te hooi en te gras, juni 2019 

gezien de indeling van de stal ten opzichte van de 

gevel van de dars niet voor de hand, omdat dit maar 

erg weinig stalruimte zou toevoegen. Er zijn geen 

direct aanwijsbare bouwsporen die een verlenging 

aantonen. Wel ontbreken sporen die duiden op een 

aanpassing van de hartafstand van de stalgebinten 

(wijder uit elkaar), om de stalvakken te laten groeien 

om de sinds de 17e eeuw groter geworden koeien te 

kunnen huisvesten. De hartafstand van de 

stalgebinten verloopt van ca. 2,20m aan het 

boveneind bij de keuken, naar ca. 2,05 m bij de 

ingang van de stal. De lengte van de koestanden (van 

gevel tot grup) laat een soortgelijk verloop zien: van 

ca. 2,25 naar 2,00m. Dit zou verband houden met de 

leeftijd van de koeien: de oudste (en grootste) koeien 

staan op het boveneind naast de keuken, de jongste 

op het ondereind bij de ingang. 

Fase 4: XXb (1936) 
Hier vond de grootste constructieve aanpassing van 

de gebintconstructies plaats. De houten gevels 

werden vervangen in half steens metselwerk, waarbij 

de wandstijlen met korbelen werden verwijderd en 

de dekbalken in de muren werden opgelegd. Het 

betreft de zijgevel van de dars, de voorgevel van de 

stal (korte regel), de voogevel langs de darskamer en 

de rechter zijgevel langs de woning tot aan de 

achtergevel. Het vooreind werd daarbij ongeveer 3 

meter ingekort en de gebinten in het resterende deel 

van het vooreind grotendeels verwijderd. De 

gehandhaafde balklaag is opgevangen op de 

daaronder aangebrachte nieuwe balklaag die is 

opgelegd in de muren. Deze muren zijn voorzien van 

muurstijlen welke gedeeltelijk zijn gemaakt van 

stijlen afkomstig uit de gesloopte gebinten. De 

balklaag in de darskamer is eveneens vervangen in 

hergebruikt hout zonder duidelijke herkomst.  

Fase 6: XXm (1948) 
Dit betreft een verbouwing met vergunning 

gedateerd 12 juli 1948, tot het vernieuwen van de 

veestalling. 

In deze bouwfase is de keuken in zijn huidige vorm 

ontstaan. Daarbij is de verlenging van de stal in 1936 

grotendeels weer ongedaan gemaakt. In deze 

verbouwing is ook de gehele achtergevel afgebroken 

wegens bouwvalligheid en met hergebruik van de 

afkomende stenen weer opgemetseld. De drinkgoot 

in de stal langs de voet van deze muur verdween, er 

is waterleiding met gietijzeren drinkbakjes in de stal 

aangelegd. In de gevel zijn de stalen stalramen nieuw 

geplaatst. Vermoedelijk is in deze periode ook een 

aantal tussenbalken van de zoldering vervangen. 

Interessante gegeven voor dit onderzoek zijn: 

1. De afmetingen van het vierkant (7,25 x 6,95 x 

7,30m); 

2. De hartafstand van de stalgebinten (2,20 – 2,05 

m, gemiddeld ca. 2,12m) welke onveranderd is; 

3. De drinkgoot die in 1948 verwijderd is; 

4. De aanwezigheid van de staart en stalruimte 

voor 14 koeien op de lange regel,  5-6 koeien op 

de korte regel; 

5. De (resterende) gebintconstructie van het 

vooreind, met de originele lengte (in 1936 drie 

meter ingekort) en de globale indeling van de 

woning.  
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1.2 Opzet van de stolp 
De stolp bestaat uit een aantal constructieve 

hoofdelementen: het vierkant met fundering op 

penanten, de buitengevels (voorheen houten wanden 

en muren) op lage stenen voet en balklagen tussen 

vierkant en buitengevels. Het vooreind had hierin een 

afwijkende constructie. Deze wordt in hoofdstuk 1.3 

nader besproken.  

Voor het eerste deel van dit onderzoek zijn met name 

de afmetingen van het vierkant, de stal en de indeling 

van de stolp interessant. 

 

Afb.1-1: plattegrond met de huidige indeling van de stolp. 

Rondom het centraal gelegen vierkant liggen aan de 

achterzijde de stal, rechts de woning, aan de 

voorzijde de darskamer en links de dars. De stal heeft 

in de staart de korte regel welke gedeeltelijk in de 

dars steekt, daarvan afgescheiden middels een 

halfsteens muur. De woning begint achteraan naast 

de stal met de keuken, gevolgd door de hal, 

woonkamer, de trapopgang en de beide slaapkamers 

in het uitgebouwde vooreind. De badkamer is 

bereikbaar via de stal. Deze ruimte ligt tussen het 

vierkant en de keuken en hal. Behalve de dars 

hebben alle ruimten een zolder onder de kap, die één 

grote open ruimte is. 

Vierkant: 
Het vierkant is hoofdzakelijk van grenen en heeft een 

maat van 7,25x6,95m over de buitenkant van de 

stijlen bij een hoogte van ca. 7,30m tot de dekbalken 

van de vaste gebinten. De langste maat is de afstand 

over de stijlen van een vast gebint. De vaste gebinten 

staan langs dars en woonzijde. Er zijn overstekken 

boven de stal en de woning. 

Het vierkant is aan drie zijden voorzien van zware 

draagbalken tegen de stijlen. Deze dienen als 

oplegging van de balklagen naar de gevels en als 

bovenligger van stijl en regelwerk waarop het 

beschot van de binnenwanden is gespijkerd.  

De stalgebinten: 
Deze bestaan uit dekbalken op een enkele stijl met 

korbeel en een overstek voorbij de koestijlen richting 

de achtergevel. Het vrije eind van de dekbalken is 

opgelegd op de draagbalken van het vierkant. Omdat 

de dekbalken in de staart niet opgelegd kunnen zijn 

op draagbalken, zijn boven de korte regel deze balken 

opgelegd in de voorgevel van de staart. De 

overspanning is hierdoor eigenlijk te groot. Om dit te 

ondervangen is op de dekbalken een balk gelegd die 

met de einden is opgelegd op de strijkbalk tegen de 

kopgevel van de staart (daar in de buurt is een 

muurstijl onder de strijkbalk gezet) en de muur 

achter de schouw in de stal. Deze balk is met bouten 

aan de dekbalken verbonden en draagt tevens 

middels stutten de kap boven de staart.  De 

hartafstand van de stalgebinten varieert van 2,20m 

op het boveneind naast de keuken tot 2,05m op het 

ondereind bij de staldeur. De gemiddelde hartafstand 

is dan ca. 2,12m. De lengte van de koestanden, 

tussen achtergevel en grup, vertoont een soortgelijk 

verloop van 2,30m tot 2,00m. 

Interpretatie: 
De plaatsing van de gebinten en tussenbalken in de 

staart lijkt een aanwijzing dat dit al vanaf de bouwtijd 

zo geweest is. De balklagen eindigen namelijk niet in 

lijn met de zijgevel van de dars. Deze zijgevel ligt 

ongeveer midden tussen een tussenbalk en een 

gebint. Zou die tussenbalk ter plaatse van een 

vroegere (iets uitspringende) stalgevel liggen dan zou 

de stal op de lange regel 11 koestanden hebben 

gehad en de staart er drie aan hebben toegevoegd. 

Dit lijkt uiterst onwaarschijnlijk, zowel constructief (de 

tussenbalk als strijkbalk van de stalgevel) als 

financieel: een kostbare ingreep die slechts .drie 

melkkoeien meer stalruimte toevoegt. 

De korte regel zou indien aanwezig bijna geheel 

achter de dars gelegen hebben, waarbij de huidige 

schouw in de stal er niet geweest zou zijn. Dit is niet 

ondenkbaar maar ligt niet erg voor de hand. De korte 

regel dient immers tevens als zomerwoning (met 

stookplaats!), een gebruik dat vermoedelijk al een 

zeer lange geschiedenis kent.
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Afb. 1-2: De indeling uit de primaire bouwfase. In het vooreind is nog veel onduidelijk. Het afgebroken deel is schematisch aangegeven. 
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1.3 Het vooreind 
Deze heeft een afwijkende constructie van 

dekbalken met stijlen en korbelen gehad. De 

dekbalken hebben een overstek aan beide einden 

met korbelen aan de buitenzijde van de stijlen (dus 

in de zijbeuken). De korbelen waren niet zoals 

gebruikelijk met pen-gat verbindingen uitgevoerd 

maar met lipverbindingen met haak, zoals de 

zwingen in het vierkant. Het eerste gebint, vanaf 

het vierkant gezien, had helemaal geen korbelen 

en een dekbalk van een afwijkende hoogtemaat 

dan de overige. (Ik noem dit een juk.)Bovendien 

zijn er drie gebintstijlen. Over de koppen van de 

dekbalken ligt een wurmt waarop de kapsporen 

staan/liggen. Boven de gebinten, behalve het 

eerste, zijn spanten geplaatst waarover een wurmt 

ligt ter ondersteuning van de kapsporen. Door de 

verbouwing in 1937 resteert van deze 

gebintconstructie nog slechts het aangepaste 

eerste gebint, een tussenbalk en de dekbalk van 

het tweede gebint met daarboven een kapspant 

(gebint met korbelen) in de kap. Twee dekbalken 

uit het afgebroken deel zijn hergebruikt als 

zwingen in het vierkant. Twee tussenbalken zijn 

hergebruikt als wandstijlen in de darskamer. 

Opmerkelijk is dat het gebint direct tegen de 

voorgevel (strijkgebint) wel korbelen met pen-en-

gat verbindingen had aan een middenstijl met 

dubbele korbelen, die als een soort standvink 

tussen de vensters stond. Aan de buitenste 

gebintstijlen waren geen korbelen voorzien. 

 
Afb. 1-3: - Reconstructie van de woning (zie hoofdstuk 5) 
Boven - Doorsnede C: het juk op de keldermuur.Achter dit juk de twee bedsteden boven de kelder. De middenbeuk 
van dit juk is het begin van de kamer in het vooreind, met de bede zijbeuken. Het spant boven het vooreind. Dit 
spant staat ongeveer boven de nog resterende dekbalk van een gebint. 
Onder - Doorsnede B, met het gebint waarvan de dekbalk nog in situ aanwezig is. Deze blijkt ongeveer gelijk te liggen 
met de voorgevel van de darskamer. Dit is een van de twee gebinten met de korbelen aan de buitenzijde, met de 
lipverbinding met haak in de dekbalk. De verbinding met de stijlen is onbekend maar vermoedelijk een lipverbinding. 
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Opvallend is dat de houten zijgevels van het 

vooreind, net als bij de dars, op zichzelf staande 

wandconstructies waren, slechts met kapsporen 

verbonden aan de gebintconstructie. In de 

zijbeuken van het vooreind zijn zeer waarschijnlijk 

wel dwarswandjes aanwezig geweest tussen 

binnenwand- en buitenwandstijlen ten behoeve 

van de verdeling in kasten, bedsteden  en 

dergelijke.  

Op basis van de enige bekende foto van het pand 

uit 1936, voor de verbouwing naar de huidige 

vorm in 1936/37, valt op te maken dat de 

voorgevel van het vooreind een stenen ondergevel 

had met een houten topgevel. Opvallend is dat, 

inafwijking met wat vaak gebruikelijk is, de 

topgevel van Westeinderweg 25 niet binnen de 

zijbeuken ter hoogte van de zoldervloer begint, 

maar over de volle breedte ter hoogte van de 

muurplaat op de zijgevels. Het gevolg is dat de 

stenen ondergevel een stuk onder deze strijkbalk 

eindigt, en dat de topgevel een stuk buiten deze 

strijkgevel zit. Hoe de verbinding tussen beide tot 

stand was gebracht en hoe dit was afgedicht ter 

hoogte van de zoldervloer is onbekend. 
 

Afb. 1-4: Doorsnede A van het strijkgebint tegen de voorgevel van het vooreind en een kapspant. Daarop geprojecteerd de stenen 
ondergevel met vensters en de houten topgevel met venster (mogelijk een deur?). Dit is gebaseerd op de enige beschikbare foto 
van het pand in 1936, voor de verbouwing naar de huidige vorm in 1936/37. Merk op dat de topgevel begint op het niveau van de 
zijgevels. Gebruikelijker is de topgevel te laten beginnen ongeveer op het niveau van de zoldervloer. De consequentie is dat de 
dekbalk van het gebint hoger ligt dan de bovenkant van de stenen ondergevel. Mogelijk is er een verband tussen deze constructie 
en de onbekende aansluiting met de topgevel, met de sporen van verticale stijlen aan de voorkant van de dekbalk? 
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2 Onderzoeksvraag 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke 

onderzoeksvragen een rol hebben gespeeld voor dit 

rapport. 

Hierbij is tevens van belang dat, tijdens de uitwerking 

van de bouwhistorische opname en de deelontleding, 

via mededeling is gebleken dat er een beeld bestaat 

bij de ontwikkeling van de stolpen in West-Friesland 

en mogelijk in het algemeen. 

Binnen dit beeld viel een aantal punten op: 

 Staarten bij stolpen zijn een 19e eeuwse 

toevoeging; 

 Koestanden (hartafstand van de stalgebinten) 

werden in de loop der tijd bij vernieuwing 

van stalgebinten aangepast, wegens het 

groeien van de koeien. Door fok en selectie 

werden de koeien immers steeds forser met 

grotere melkgift; 

 Drinkgoten in steen behoren ook bij een 

latere modernisering, in de vroege 17e eeuw 

zouden deze er nog niet zijn in die vorm. 

Toch geeft Westeinderweg 25 te Wognum een beeld 

van een stolp met staart die bij de primaire bouwfase 

hoort. De stal had dan meteen al ruimte voor 14 

koeien op de lange regel en 5 of  6 op de korte regel. 

Ook op andere punten wijkt dit af van het geldende 

beeld dat mij is geschetst. 

 

2.1 Onderzoeksvragen 
Er is een drietal onderzoeksvragen opgesteld, die in 

dit rapport onderzocht zijn. 

Vraag 1: 

Hoe verhoudt deze stolp zich ten opzichte van 

andere stolpen ten aanzien van de stal grootte, 

tasruimte (het vierkant) en het beschikbare areaal 

weiland en bouwland? 

 Wat kan gezegd worden over de verhouding 

tussen de stal (aantal koeien), de hooiberging 

en het grondgebruik? 

 Hoeveel grasland en hooiberging is 

noodzakelijk voor deze stal (14 koeien)? 

Past deze stolp met deze stal binnen de vroeg 17e 

eeuwse normale bedrijfsgrootte? Ofwel: was het een 

(op basis van de stal) groot of gemiddeld bedrijf? 

Zijn er aanwijzingen dat in de vroege 17e eeuw reeds 

boerderijen met staarten bestonden? Hiermee kan 

aannemelijk gemaakt worden dat Westeinderweg 25 

inderdaad al sinds de bouwtijd een staart had. 

Vraag 2: 

Hoe verhoudt deze stolp zich ten opzichte van 

andere boerderijen ten aanzien van de 

gebintconstructie van het vooreind: een onderzoek 

naar de relatieve zeldzaamheid. 
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 Zijn er nog andere voorbeelden met dezelfde 

constructie bekend? 

 Aanvullend: de schouw met nissen in deze en 

andere stolpen – welke regio bestrijkt dit? 

Vraag 3: 

Kan op basis van een verdere vergelijking met 

opmetingstekeningen van andere stolpen een 

nadere beschouwing op de indeling van de woning 

gemaakt worden? 

In de deelontleding is een poging gedaan de indeling 

van de (woon-)keuken en woonkamer met de positie 

van de schouw te reconstrueren. Kan op basis van 

vergelijkingsmateriaal hierop een aanvulling gedaan 

worden die meer inzicht geeft over de 

oorspronkelijke indeling? 

Voor vraag 1 is in hoofdstuk 3 een vergelijking 

gemaakt tussen een aantal boerderijen welke met 

opmetingstekeningen zijn weergegeven in het werk 

van Brandts Buys (1974) en de kadastrale gegevens 

van de kadastrale minuut van rond 1832. Tevens is 

hierbij gebruik gemaakt van de informatie uit de 

studie door De Jong (1985) op basis van door hem 

bestudeerde bestekken van een vijftal stolpen uit de 

eerste helft van de 17e eeuw. 

Tussen de vroege 17e eeuw en de kadastrale minuut 

van 1832 zit een flinke periode die ongetwijfeld 

veranderingen in het eigendom van percelen heeft 

gekend. Toch is gemeend van deze informatie gebruik 

te maken omdat het zeer onzeker en enorm 

tijdrovend is om via archiefonderzoek te achterhalen 

welke percelen rond de bouwtijd bij de betreffende 

boerderij hebben behoord. 

De periode tussen de 1832 en de door Brandts Buys 

gebruikte opmetingstekeningen geven in ieder geval 

wel de mogelijkheid om op basis van de contour van 

de bebouwing na te gaan of de betreffende boerderij 

op dat moment in vorm en afmetingen vergelijkbaar 

is. Indien dit het geval is mag aangenomen worden 

dat de bijbehorende percelen onderdeel zijn van het 

bedrijf zoals dat in die gebouwen past en de relatie 

tussen de stal en percelen eveneens bij elkaar past. 

Mogelijke percelen die via pacht aan het bedrijf zijn 

toegevoegd blijven hierdoor onbekend. De uitkomst 

van de berekeningen laat dan zien of hier een 

noodzaak voor is.  

Tenslotte is aangenomen dat de betreffende 

bedrijven tot aan de kadastrale gegevens van 1832 

hooguit kleine veranderingen in de bedrijfsvorm 

hebben gehad. Een overweging hierbij is de 

grondsoort. Bepaalde streken zijn hierdoor voor 

akkerbouw minder geschikt geweest, waardoor de 

melkveehouderij hier de hoofdactiviteit was. In 

gebieden waar de grondsoort akkerbouw wel tot een 

vruchtbare bedrijfsvorm mogelijk maakte is een 

gemengd bedrijf meer geëigend. Men had het vee 

dan mede nodig voor de mest ten behoeve van de 

akkerbouw. 

In hoofdstuk 4 is voor vraag 2 onderzocht of er ten 

aanzien van de constructie voorbeelden bekend zijn. 

Voor het beeld van de spreiding van de nog 

bestaande en bekende schouwen met kaars nissen in 

stolpen is gebruik gemaakt van informatie die reeds 

tijdens de bouwhistorische opname is verstrekt door 

Dieuwertje Duijn van Archeologie West-Friesland. 

Hoofdstuk 5 behandelt vraag 3 met een vergelijking 

van Westeinderweg 25 en de in de deelontleding 

gemaakte reconstructie met de plattegrond van de 

stolpen in Twisk en Blokker. 
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3 Onderzoeksvraag 1: het bedrijf  
In dit hoofdstuk wordt Westeinderweg 25 te Wognum vergeleken met een aantal 

boerderijen. Hierbij wordt gekeken naar: 

 De stal met het aantal daarin te huisvesten koeien op de lange en 

eventueel korte regel; 

 De afmetingen van het vierkant, als maat voor de hoeveelheid 

hooiberging in m3; 

 De bij de boerderij behorende percelen volgens de kadastrale minuut van 

omstreeks 1832 en de bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tabel, 

zoals deze in de beeldbank van RCE te vinden zijn. 

De onderzochte boerderijen worden voorgesteld in hoofdstuk 3.1, met per 

boerderij de kadastrale gegevens, de grootte van de stal en het vierkant. In 

uitsnedes van de betreffende kadastrale minuut wordt aangegeven welke 

percelen bij de boerderij horen en wat het grondgebruik is (weiland, bouwland, 

etcetera). De stolpen welke uit de studie van De Jong zijn geselecteerd wijken in 

zoverre hiervan af dat de kadastrale gegevens niet zijn opgezocht maar gebruik is 

gemaakt van de bij de bestekken vermelde kavels en kavel grootte, zoals ook door 

De Jong in zijn berekeningen is gehanteerd. 

In hoofdstuk 3.2 worden de boederijen getalsmatig vergeleken. Met behulp van 

informatie die De Jong (1985) geeft is een berekening per boerderij gemaakt voor 

de vergelijking tussen het aantal te stallen dieren, de capaciteit van de hooiberg in 

het vierkant en het beschikbare areaal grasland. 

Hoofdstuk 3.3 behandelt de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken. 

De studie van De Jong geeft ook aanvullende informatie over de vorm en details 

van de door hem onderzochte bestekken van stolpboerderijen. Deze geven 

informatie die het eerder genoemde heersende beeld (gedeeltelijk) bijstellen. Dit 

wordt in hoofdstuk 3.4 besproken. 

3.1 De stolpen 
Voor de vergelijking met Westeinderweg 25 te Wognum is gezocht naar een 

aantal stolpen, waarvan een plattegrond en doorsnede beschikbaar is en die in de 

kadastrale minuut voldoende informatie opleveren om als vergelijkingsmateriaal 

te dienen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de tekeningen in Brandts Buys 

(1974). Aanvullend is uit de door De Jong besproken bestekken met de daarbij 

gegeven informatie een drietal boerderijen gekozen. Het betreft in totaal de 

volgende stolpen: 

1. Westeinderweg 25 te Wognum; 

2. Westeinderweg 24 te Wognum; 

3. Dorpsweg 69 te Twisk; 

4. Westerblokker 39 te Blokker  

5. Stolp van bestek E, Egmond aan den Hoef 

6. Stolp van bestek S1, Schermer 

7. Stolp van bestek S3, Schermer 

8. Stolp van bestek S4, Schermer 

De stolpen 2 en 4 zijn afkomstig uit Brandts Buys. Stolp nummer 3 is wel gevonden 

in Brandts Buys, maar de tekening die in dit rapport is gebruikt (en ook in Brandts 

Buys is gebruikt), is afkomstig van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek 

(SHBO) welke in de beeldbank van RCE is gevonden. De stolpen 5 t/m 8 komen uit 

de studie van De Jong. De stolpen in Twisk en de Schermer lijken vooral 

melkveehouderijen te zijn. In Twisk is bij de boerderij geen bouwland in eigendom, 

alles is weiland en een beetje boomgaard. Van de Schermer is dit niet bekend, 

maar de inrichting van de stolpen, met kaaskelders of kaaskamers naast de stal 

wijzen hier wel op. De reden hiervan lijkt te liggen in de grondsoort. Zeker in de 

Schermer bleek na de droogmaking de grond in combinatie met de drooglegging 

(de mate van drainage) eigenlijk ongeschikt als bouwland. De gedachte akkerbouw 

als verdienmodel van deze droogmakerij viel hiermee min of meer in het water. 

Veehouderij met zuivelproductie werd het alternatief. Deze situatie kwam bij 

meer droogmakerijen en polders voor.  
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3.1.1 Westeinderweg 25, Wognum (1609-1630). 
Een stolp van het West-Friese type met staart. Een stal voor 14 koeien op de lange 

regel en 5 of 6 stuks (jongvee) op de korte regel. Het vierkant meet 

6,95x7,25x7,30m (diepte x breedte x hoogte). De Kadastrale minuut van 1826 met 

de bijbehorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (AOT) geeft op dat er op dat 

moment 11 percelen tot het eigendom behoorden (D91 tot en met D100), met in 

totaal aan oppervlakte 20 hectare, 47 are en 10 centiare. 

 
Afb. 3.1.1-1: De plattegrond van Westeinderweg 25, huidige situatie (2019). 

 

 
Afb. 3.1.1-2: Doorsnede A-A, over de stal en tasruimte, huidige situatie (2019). 
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Afb. 3.1.1-3: Uitsnede uit de kadastrale minuut, Wognum sectie D02 gedateerd 1823, met daarin aangegeven de percelen van deze boerderij. Destijds eigendom van Willem Schouten. 
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3.1.2 Westeinderweg 24 te Wognum (bouwjaar onbekend) 
Een langhuisstolp met een stal voor 12 koeien. Het vierkant meet 

8,00x6,30x7,00m (de hoogte is geschat door opmeting in het gevelaanzicht, er is 

helaas geen doorsnede gegeven). 

 
Afb. 3.1.2-1: De plattegrond van Westeinderweg 24. 

 

 
Afb. 3.1.2-2: Vooraanzicht van Westeinderweg 24. 

 

Opmerkelijk is dat uit dezelfde kadastrale minuut en AOT van 1823 blijkt dat de 

eigenaar twee boerderijen naast elkaar in eigendom had, met alle bijbehorende 

percelen. Op basis van de ligging van de percelen is aangenomen welke percelen 

bij Westeinderweg 24 horen, en welke bij de naastgelegen boerderij 

(Westeinderweg 22). Hieruit volgt dat bij nr. 24 de percelen D 40, D46, D49 t/m 52 

horen met in totaal aan oppervlakte 13 hectare, 53 are en 10 centiare. (De 

percelen D53 t/m D57 bij huisnummer 22.) 
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Afb. 3.1.2-3:Uitsnede uit de kadastrale minuut, Wognum sectie D01 (boven) en D02, gedateerd 1823, met daarin aangegeven de percelen van deze boerderij. Destijds eigendom van Jan Tamesz. 
Commandeur. De lichter gekleurde percelen horen bij de andere boerderij in zijn eigendom. Mogelijk hoort perceel 52 (boomgaard) ook bij dat bedrijf. Op de berekeningen heeft dit geen invloed. 
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3.1.3 Dorspweg 69 te Twisk (1615) 
Een stolp van het West-Friese type met staart en (later) aangebouwde extra stal. 

Deze stolp zou, op basis van de informatie in de opmetingstekeningen door SHBO 

zoals weergegeven door Brands Buys zijn gebouwd in of rond 1615, met 

verbouwing in 1715 en zoals gezegd later de toegevoegde stal haaks op de staart 

van de stolp. De aangebouwde stal was al aanwezig in de kadastrale minuut van 

1826. De volgens de AOT bijbehorende percelen zijn A4 t/m 9 en A11 en in 

eigendom van Pieter Junior Donker. Perceel A10 is eigendom van een rentenier 

(Jan Lakeman, met nog veel meer grondbezit in de omgeving). Vermoedelijk was 

dit perceel wel in gebruik bij deze boerderij middels pacht of huur. Uit de 

berekeningen blijkt namelijk dat deze percelen (16 hectare, 37 are en 0 centiare ) 

precies genoeg zijn voor de stal met 12 koeien in de oorspronkelijke opzet . Voor 

de aangebouwde stal met nogmaals 12 koeien is dus veel meer grond nodig, 

hetgeen gevonden is in een aantal percelen in Sectie B, tesamen ook 19 hectare, 

25 are en 40 centiare, waarmee het totaal op 35 hectare, 62 are en 40 centiare 

komt. De kadastrale minuut toont achter de stolp ook een min of meer vierkant 

bouwdeel, vermoedelijk een grote vierroedige hooiberg. 

De stolp heeft, zoals gezegd, een stal met staart voor 12 koeien op de lange regel, 

een aangebouwde stal voor eveneens 12 koeien. De bijbehorende percelen 

hebben een totaal oppervlak van. Het vierkant van de stolp meet 

6.90x6.80x8.20m. 

Interessant is nog dat Pieter Junior Donker in de AOT twee maal voor komt: 

eenmaal als eigenaar van dit pand met de bijbehorende percelen in sectie A en B, 

waar hij als nummer 22 wordt geïdentificeerd. Hij heeft dan tevens nog een stolp, 

een boomgaard en een stukje “notweg als boomgaard” in sectie C in eigendom. 

Maar hij wordt ook nog eens genoemd onder nummer 23, als voormalig eigenaar 

(want doorgehaald) van een stolp met percelen in Sectie B en C. Deze percelen zijn 

in de uitsneden van de minuutkaarten eveneens aangegeven, met een kader er 

omheen. 

 

   
Afb. 3.1.3-1: Plattegrond en doorsnede C-D over de stal en tasruimte van de stolp  te Twisk. 
Uitsneden uit opmetingstekeningen van SHBO.  
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Afb. 3.1.3-2:Uitsnede uit de kadastrale minuut, Twisk sectie A (boven) en C, gedateerd 1826, met daarin aangegeven de percelen van deze boerderij. Destijds eigendom van Pieter Junior Donker. In het 
kader het voormalig eigendom  Merk op dat percelen 90 t/m 92 nog steeds in eigendom waren. Het is niet duidelijk of perceel 22 en 23 bij dat bedrijf (op nr. 91) hebben behoord of bij de voormalige 
eigendommen in sectie B. 
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Afb. 3.1.3-3: Uitsnede uit de kadastrale minuut, Twisk sectie B, gedateerd 1826,. Perceel 40, 42, 43, 52 en 54 maken het mogelijk de stal uit te breiden van 12 naar 24 koeien. In het kader de voormalige 
eigendommen van Pieter Junior Donker met twee panden (perceel 89 en 91). 
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3.1.4 Westerblokker 39 te Blokker 

(1659) 
Dit is de Barmhartige Samaritaan, met als 

bouwjaar 1659. De stal biedt ruimte aan 7 koeien 

en het vierkant meet.6.30x5.80x7.00m. Een 

betrekkelijk kleine stolp dus. De kadastrale minuut 

en bijbehorende AOT noemt mevrouw Neeltje 

Kamp als eigenaar (beroep boerin) met perceel 

D71, 72 en 73 in haar eigendom. Perceel D73 

betreft huis en erf (5 are, 70 centiare), de andere 

twee zijn boomgaarden (totaal 61 are, 90 

centiare). Uit de berekening volgt dat voor 7 

koeien bijna 9 hectare grasland noodzakelijk is. Dit 

betekent dat dit grasland via huur of pacht 

verkregen moet zijn, of op moment van de 

registratie in de AOT was het bedrijf verkleind en 

het houden van koeien beëindigd. Dan bestaat de 

bedrijfsvoering volledig uit fruitteelt. 

Opvallend is dat, niet zichtbaar op de uitsnede van 

de kadastrale minuut, juist aan de overzijde van de 

weg de meeste percelen uit grasland  en-of 

bouwland bestaan en relatief minder uit 

boomgaarden. Bovendien is daar ook een redelijk 

areaal weiland in eigendom van de kerk en de 

armen diaconie. Dit zijn juist percelen die voor 

pacht of huur beschikbaar kunnen zijn. 

 
Afb. 3.1.4-1: De Barhartige Samaritaan te Blokker. 
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Afb. 3.1.4-2: Uitsnede uit de kadastrale minuut, Blokker Sectie C01, gedateerd 1824. De percelen 71, 72 en 73 behorend bij Westerblokker 39, de Barmhartige Samaritaan, en eigendom van mevrouw 
Neeltje Kamp (boerin). De omliggende percelen zijn in eigendom van anderen: 
56 en 57 – De Weduwe Jan Bregman (Tuinman) 
58 –Johannes Koetter (of Koster of Kotter?) (boer) 
70 – Jacob Dimmendaal (tuinman) 
74 en 84 – Cornelis de Vries (tuinman) 
81- Gebrand Vlaming (zonder beroep) 
82 – Olmert (?) de Jong (tuinman) 
83 – Cornelis de Vries (tuinman). Deze heeft een ander identificatienummer, maar is mogelijk wel dezelfde persoon als die van 74 en 84. 
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3.1.5 Stolp van bestek E, Egmond aan 

den Hoef (1619) 
Deze stolp is gekozen omdat het van de stolpen in 

de studie van De Jong de enige is van het West-

Friese type. Hij typeert het als een “kleine 

zandboerderij”. Het bestek dateert van 1619. 

De stal biedt ruimte aan 14 koeien, het vierkant 

meet 24x20x22 voet. Er zijn geen gegevens bekend 

over het bij deze boerderij behorende areaal 

grond. Toch is gemeend deze boerderij in deze 

vergelijking te betrekken, omdat op basis van de 

stal wel berekend kan worden hoeveel hooi voor 

de stalperiode nodig is, hoeveel hectare grasland 

daarvoor nodig is en of het vierkant de ruimte 

biedt voor deze hoeveelheid hooi. 

 
Afb. 3.1.5-1: De reconstructietekening van de stolp van bestek E, Egmond aan den Hoef (1619). 
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3.1.6 Stolp van bestek S1, Schermer 

(1636) 
Dit is een normaalstolp of Hollandse stolp volgens 

een bestek uit 1636. De stal biedt ruimte aan 16 

koeien op de lange regel. De korte regel 

(achterluif) lijkt niet als stal ingericht. Onder de 

opkamer is een ruime kelder voorzien. 

Het vierkant meet 26x24x24 voet en bij de 

boerderij horen de kavels I-4 en I-5, samen  30 

morgen groot (27,9 hectare, gerekend met 0,93 

hectare per morgen). 

 

 

 
Afb. 3.1.6-1: De reconstructietekening van de stolp S1, Schermer (1636). 
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3.1.7 Stolp van bestek S3, Schermer 

(1644) 
Ook dit betreft een normaalstolp of Hollandse 

stolp, met een staart, volgens een bestek uit 1644. 

De stal biedt ruimte aan maar liefst 26 koeien. Er is 

een kaaskamer in de achterluif (korte regel). Het 

vierkant meet 28x24x25 voet en de kavel is 15 

morgen groot (kavel I-30), ofwel 13.95 hectare. Dit 

lijkt in schril contrast te staan met de grootte van 

de stal, zeker vergeleken met de stolpen S1 en S4. 

Ongetwijfeld werd extra grasland via pacht 

gebruikt, of dit werd buiten het bestek om 

aangekocht. 

Op basis van de stal zou men dit als groot 

melkveebedrijf kunnen typeren. 

 

 
Afb. 3.1.7-1: De reconstructietekening van de stolp S3, Schermer (1644). Let op de staart met ruimte voor 4 koeien. 
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3.1.8 Stolp van bestek S4, Schermer 

(1649) 
Deze stolp is eveneens een normaalstolp of 

Hollandse stolp, volgens een bestek uit 1649. De 

stal biedt plaats aan 18 koeien, het vierkant meet 

28x26x28 voet en bij deze stolp horen de kavels I-6 

en I-7 van samen 30 morgen (27,9 hectare). Onder 

de opkamer is een ruime kaaskelder voorzien, met 

toegang via een trap die uitkomt in de kaaskamer 

op het einde van de dars.  

 

 

 

 
Afb. 3.1.8-1: De reconstructietekening van de stolp S4, Schermer (1649). 
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De drie Schermer boerderijen zijn hiermee te 

typeren als grote tot zeer grote zuivelboerderijen. 

De maten van de boerderijen zijn de door De Jong 

gehanteerde voetmaten zoals in de bestekken zijn 

vermeld. Dit betekent dat voor de berekening en 

vergelijking met de voorgaande vier stolpen deze 

maten moeten worden omgerekend naar meters. 

Hierbij is voor de voetmaat de Hondsbosse of 

Zijpse maat gebruikt, met een lengte van 0,285m 

per voet2.  Deze voetmaat ligt tussen de 

Amsterdamse voet (0,283m) en die van Graft 

(0,29m), maar is beduidend kleiner dan de 

Rijnlandse voet (0,314m). Reden om voor de Zijpse 

maat te kiezen is de vermelding van de 

inhoudsmaat van een “koehooi” zoals De Jong die 

hanteert in zijn berekeningen en het verschil dat 

hij aangeeft voor de inhoudsmaat van een 

koehooi3. Waar in de Beemster een koehooi van 

                                                           
2
 www.meertens.knaw.nl, De oude Nederlandse maten 

en gewichten. 
3
Jong, S. de (1985), p.27-28. ”Een koehooi was ongeveer 

2000 kg hooi. De bergruimte die hiervoor nodig is 
bedraagt volgens Verhoef 14x7x7 = 686 kub. voet. De in 
1675 voor de Beemster vastgestelde bergruimte voor 1 
koehooi bedroeg 12x6x6 = 432 kub. voet. Daarbij 
moeten we bedenken dat de Beemster (Rijnlandse) 
voet groter is dan de Schermer voet.” Met een 
verhouding 12/14 zou de Schermer voet dan 0,269m 
zijn, een erg kleine maat. Verhoef, via 
www.meertens.knaw.nl, kent geen voeten van de 
Schermer, wel Schermerhorn = Graft van 0,29m. 
Deze website geeft voor de Beemster (1675) koeihooi 
13,36 m3 op. Voor Graft (Schermer, 1629) wordt geen 
inhoudsmaat voor een koehooi vermeld. Evenmin voor 

12x6x6 = 432 kubieke voet wordt aangegeven, zou dit voor de Schermer 14x7x7 = 686 kubieke voet zijn. Het 

verschil wordt door hem verklaard doordat de Beemster de grotere Rijnlandse voet hanteert. De gehanteerde 

voetmaat van de Schermer geeft hij niet op. 

 
Afb. 3.1.8-2: de locatie van de Schermer boerderijen S1 t/m S4. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                     
Alkmaar en andere naastgelegen gemeenten (Oudorp, Heerhugowaard). Met de Zijpse voet komt de Schermer koehooi 
van 686 kubieke voet op 15,88 m3. Deze maat heb ik in de berekeningen gehanteerd. 
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3.2 Berekeningen 
De berekeningen van De Jong zijn gevolgd voor de in dit rapport vergeleken 

boerderijen. In dit rapport worden meters en kubieke meters gehanteerd, 

evenals hectaren. Voor de stolpen uit de studie van De Jong zijn de voeten en 

morgens land omgerekend, volgens 1 morgen = 0.93 hectare4, en de Zijpse 

voetmaat van 0,285m lengte. 

Eerst wordt gekeken naar de bergingscapaciteit van het vierkant, gerelateerd 

aan het aantal te stallen koeien op basis van 686 kubieke voet per koehooi. 

Tabel A geeft het resultaat, met de beschikbare reserve aan bergruimte in het 

vierkant. Net als door De Jong is niet meegenomen hoeveel hooi nodig is als 

voeding voor paarden, jongvee en overig vee op de boerderij. Ook is opslag van 

stro of ander materiaal ten behoeve van strooisel in de stallen niet 

meegenomen. 

Vervolgens wordt gekeken hoeveel land beschikbaar is, hoeveel grasland 

benodigd is voor het aantal te stallen koeien, en hoeveel procent van het 

beschikbare land (totaal en weiland) hiervoor beschikbaar is. Het resultaat is 

weergegeven in Tabel B. In navolging van De Jong is de hoeveelheid benodigd 

grasland berekend op basis van hooiland (gerelateerd aan hoeveel hooi per 

hectare geoogst kan worden) en de daarbij benodigde hoeveelheid grasland. De 

Jong hanteert hiervoor een factor 360/345 maal de hoeveelheid hooiland en 

hooiland heeft per morgen (0,93 ha) 1,5 koeihooi. Hooiland en grasland geven 

een totale behoefte aan weiland. Dit is vergeleken met de per boerderij 

beschikbare hoeveelheid weiland. Het resultaat is een aantal hectaren 

overschot of tekort. Vanuit de kadastrale gegevens is niet bekend welke 

percelen als hooiland of weiland (grasland, waar de koeien in de zomerperiode 

buiten grazen) zijn aangemerkt. 

                                                           
4
 www.meertens.knaw.nl, De oude Nederlandse maten en gewichten. De Hondsbosse of 

Zijpse maat, waarbij 1 morgen = 800 vierkante roede = 0,93 hectare. 

Bij de Schermer boerderijen is eveneens onbekend hoeveel van het beschikbare 

land een andere functie dan weiland heeft. Daarom is dit als 100% weiland 

beschouwd. 

Tenslotte is niet zeker of de berekening zoals De Jong die hanteert voor de 

benodigde hoeveelheid weiland voor alle situaties geldt. Hij geeft zelf al aan dat 

er verschillen zijn in de in het verleden gehanteerde norm van de hoeveelheid 

hooi per koe voor de stalperiode. Ook is niet bekend of en hoeveel percelen 

grasland via pacht of huur bij het bedrijf betrokken zijn. 

          
Afb. 3.3-1: Een detail uit de kadastrale minuut (links) naast de plattegrond op de tekening van 
SHBO (rechts): op de minuutkaart staat een vierkant bouwsel achter tegen de stolp. Mogelijk 
een hooiberg of hooischuur. Op de plattegrond van SHBO is deze weg, er is een schuur achter 
de tuin gezet. 

 

3.3 Conclusies 
Uit tabel A volgt dat behalve Schermer boerderij S3 alle voorbeelden voldoende 

tasruimte hebben in het vierkant voor de hoeveelheid koeien in de stal. Dit 

tekort aan hooiberging bij S3 kan opgelost zijn middels het gebruik van de 

zolders rond het vierkant, of middels een hooiklamp of hooiberg op het erf. 

Hetzelfde moet bij de boerderij in Twisk het geval zijn geweest na de uitbreiding 
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van de tal tot 24 koeien. De kadastrale minuut laat hier ook een vierkant 

bouwdeel achter tegen de boerderij zien, dat op de opmetingstekening van 

SHBO (1968) ontbreekt. Daar is dan een sloot tot tegen de boerderij. 

Het is niet zeker dat van een vierkant de volle 100% aan bergruimte ook 

werkelijk benut kan worden. Er blijft immers een kleine vrije ruimte boven 

noodzakelijk als toegang, om het hooi te kunnen optasten of uitladen. Ook 

verlies aan bergruimte door in het vierkant uitgebouwde bedsteden en 

dergelijke is niet meegenomen. Duidelijk is wel dat de stolpen in Wognum, 

Twisk (voor de uitbreiding van de stal) en Blokker meer dan voldoende 

bergruimte hebben, wat dan ook de ruimte biedt om bijvoorbeeld de tarwe 

oogst op te slaan. 

Uit tabel B volgt dat vier van de zeven (want van Egmond is het onbekend) 

onvoldoende weiland in eigendom hebben om in de eigen hooi behoefte te 

voorzien. Huur of pacht van weiland, of het inkopen van hooi, is dan 

noodzakelijk. Dit geldt ook voor Westeinderweg 25. Uit gesprekken met de 

eigenaar blijkt dat het bedrijf ook een tijd grasland aan de overkant van de weg 

in gebruik (mogelijk eigendom) heeft gehad. Dit zou het perceel 56 achter 

Westeinderweg 22 (zie afb. 3.1.2-3 onder) zijn geweest. Ook uit de 

gebruikershistorie blijkt dat in 1617 een stukje grond met huis in onderpand is 

gegeven, met daarbij nog een akker aan de noordzijde van de weg, groot 300 

roeden5. Het lijkt aannemelijk dat er nog meer land in eigendom is geweest, dat 

echter bij het onderpand niet is betrokken geweest. 

Eveneens duidelijk is dat een stal voor 14 koeien geen ongewoon aantal lijkt te 

zijn. Dit gegeven kan een aanwijzing zijn dat de staart van Westeinderweg 25 al 

bij de primaire bouwfase is ontstaan. Ook de hartafstand van de stalgebinten 

(ca. 2,05 – 2,20m, gemiddeld 2,12m) is vergelijkbaar met de 7 voet zoals in de 

bestekken ook is gehanteerd. (Dit laatste lijkt eerder te wijzen op gebruik van de 

Rijnlandse voet in Wognum.) 

                                                           
5
 Omgerekend met de Hondsbosse of Zijpse maat zou dit 3/8 morgen zijn, ofwel 0,35 

hectare. 

Interessant is nog de vergelijking die De Jong geeft van de vierkanten in 

Egmond, de Schermer en een aantal niet nader genoemde boerderijen in Twisk, 

Hoogwoud en Wognum. Van die laatste groep waren die vierkanten gemiddeld 

25x25 voet diep en breed, Egmond komt op 20x24 voet, de Schermer op 22-

24x24-26 voet. Hij concludeert dat de Egmondse boerderij dan ook slechts 

ruimte had voor veertien koeien6. Deze boerderij is als gebouw wat kleiner dan 

de anderen, waarbij de boerderijen in de Schermer relatief groot zijn. Maar de 

stalruimte hierin zegt niet zo heel veel, het gaat mede om de omvang van het 

totale bedrijf. Voor een puur melkveebedrijf is de Egmondse boerderij relatief 

klein. Maar Twisk met de oorspronkelijke stal voor twaalf koeien is niet groter. 

Wognum (huisnummer 24) eveneens, en Wognum huisnummer 25 is op basis 

van de stal even groot als de boerderij in Egmond. Het verschil zit vooral in de 

aard van het bedrijf in Wognum: Westeinderweg 25 is een gemengd bedrijf met 

een flink areaal bouwland (34% van het totale grondbezit, tegen 64% weiland) 

Op basis van het grondbezit is Westeinderweg 25 zelfs het grootste bedrijf van 

het groepje in West-Friesland. (Twisk is na de uitbreiding pas groter geworden, 

Blokker is als bedrijf vermoedelijk gekrompen.) 

 

 

                                                           
6
 Jong, S. de (1985), p.34 
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Tabel A                   

Boerderij Koeien Vierkant hoeveelheid benodigd hooi  Inhoud vierkant Reserve 

    L B H 1 koehooi = 686 kub.voet = m3 % 

    m m m 15,88 m3       

Wognum, 25 14 6,95 7,25 7,30   222,3   367,8 40% 

Wognum, 24 12 8,00 6,30 7,00   190,6   352,8 46% 

Twisk, oude stal 12 6,90 6,80 8,20   190,6   384,7 50% 

Twisk, uitbreiding 24 6,90 6,80 8,20   381,1   384,7 1% 

Blokker 7 6,30 5,80 7,00   111,2   255,8 57% 

Egmond 14 6,84 5,70 6,27   222,3   244,5 9% 

Schermer S1 16 7,41 6,84 6,84   254,1   346,7 27% 

Schermer S3 26 7,98 6,84 7,13   412,9   388,9 -6% 

Schermer S4 18 7,98 7,41 7,98   285,8   471,9 39% 

 

Tabel B                 

Boerderij Koeien Beschikbaar Benodigd Tekort / overschot aan weiland 

    totaal land Weiland Hooiland Grasland totaal     

    ha ha ha ha ha ha   

Wognum, 25 14 20,87 13,31 8,68 9,06 17,7 -4,43   

Wognum, 24 12 13,53 13,02 7,44 7,76 15,2 -2,19   

Twisk, oude stal 12 16,37 15,85 7,44 7,76 15,2 0,65   

Twisk, uitbreiding 24 35,624 35,11 14,88 15,53 30,4 4,70   

Blokker 7 0,676 0,00 4,34 4,53 8,9 -8,87   

Egmond 14 Onbekend   8,68 9,06 17,7     

Schermer S1 16 27,9   9,92 10,35 20,3 7,63   

Schermer S3 26 13,95   16,12 16,82 32,9 -18,99   

Schermer S4 18 27,9   11,16 11,65 22,8 5,09   
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3.4 Is de 19e eeuwse modernisering wel 19e eeuws? 
Zoals in hoofdstuk 2 bij de inleiding over de onderzoeksvragen reeds 

aangegeven, lijkt er een algemeen beeld te bestaan dat een aantal kenmerken 

van stolpen als negentiende eeuwse moderniseringen wordt opgevat. De in 

gesprekken over Westeinderweg 25 tijdens het onderzoek voor de 

bouwhistorische opname en de deelontleding heb ik in ieder geval als zodanig 

geïnterpreteerd. Deze mededelingen betreft de volgende onderdelen die ik als 

stelling heb opgevat: 

 Staarten bij stolpen zijn een 19e eeuwse toevoeging; 

 Koestanden (hartafstand van de stalgebinten) werden in de loop der tijd 

bij vernieuwing van stalgebinten aangepast, wegens het groeien van de 

koeien. Door fok en selectie werden de koeien immers steeds forser met 

grotere melkgift; 

 Drinkgoten in steen behoren ook bij een latere modernisering, in de 

vroege 17e eeuw zouden deze er nog niet zijn in die vorm. 

De studie door De Jong naar vijf Noord-Hollandse boerderijbestekken uit de 

eerste helft van de 17e eeuw geven een interessante blik op een aantal 

aspecten van stolpen in die tijd. 

Zo wordt hier ondermeer: 

 Een stolp in de Schermer gebouwd met een staart (S3, op kavel I-30, 

bouwjaar 1644). Dit is een wel erg groot melkveebedrijf met stalruimte 

voor 26 koeien; 

 Een hartafstand van de stalgebinten van 7 voet gehanteerd. Afhankelijk 

van de gebruikte voetmaat ligt dit tussen 1,98m en 2,20m (bij gebruik 

van respectievelijk de Amsterdamse en de Rijnlandse voet). 

 Drinkgoten voor de koeien genoemd. Bij S3 zonder opgave van het toe 

te passen materiaal. Bij S1 wordt wat uitgebreider voorgeschreven hoe 

dit uitgevoerd moet worden: beschoeid met delen of planken en 

voorzien van luiken met ringen). Mogelijk is de uitvoering hier niet 

geheel volgens wat in die periode als gebruikelijk wordt beschouwd. Bij 

de andere stolpen wordt de drinkgoot niet specifiek benoemd. Over de 

vormgeving valt dus niet veel te zeggen. Wel is duidelijk dat de 

drinkgoot over de gehele lengte van de stal al gemeengoed was. 

De staart: 
Uit het eerste punt, de aanwezigheid van de staart, lijkt dat de uitbreiding van 

de melkveehouderij vooral een verschijnsel van de 19e eeuw zou zijn. 

Ongetwijfeld kwam dit in die periode relatief vaak voor. Door de groeiende 

economie na de Franse tijd, ontwikkelingen in de zuivelbereiding (centraal, dus 

minder op de boerderij zelf), toepassing van kunstmest (betere grasgroei, 

waardoor meer koeien per hectare mogelijk is) en mogelijk ook lokaal in de 

polderbemaling (introductie van stoomgemalen) is hier zeker een drijvende 

factor aanwezig geweest. 

Toch kan niet gesteld worden dat agrarische bedrijven voor die tijd, en zeker in 

de vroege 17e eeuw, dan relatief klein moeten zijn geweest. Er zijn altijd rijke en 

minder rijke boeren, investeerders en grondeigenaren geweest. Bovendien 

spelen de economische omstandigheden altijd een rol, als stimulans van het 

bedrijfsleven. 

In de zestiende en zeventiende eeuw was de koe in de Nederlanden een niet te 

onderschatten factor in de economie. De hoeveelheid rundvee was destijds zeer 

groot en Nederlandse koeien waren  een export artikel. In de 18e eeuw kwam 

een terugval door uitbraken van runderpest (1713, 1741-1756 en 1768-1786) 

die de rundveestapel zeer sterk reduceerde. Pas aan het eind van de 18e eeuw 

heeft de veestapel zich wat hersteld7. In de 19e eeuw wordt de Nederlandse 

economie ook weer sterker. Hieruit kan afgeleid worden dat de 18e eeuw 

periodes kende waarin uitbreiding van een koestal mogelijk niet voor de hand 

ligt. Uit de oudste kadastrale minuut  blijkt dat de stolp in 1823 al een staart 

had. 

                                                           
7
 Bakels, Jet (2002), p.503-504 
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In de bouwtijd was rundveeteelt een aantrekkelijke bedrijfsvorm. In de 

achttiende eeuw met de uitbraken van de runderpest zal dat minder 

aantrekkelijk geweest zijn. Een grotere focus op fruitteelt en akkerbouw ligt dan 

voor de hand. Tegen het eind van de 18e en begin 19e eeuw maakte de veeteelt 

weer een opleving door, waarbij de focus dus weer wat sterker op dat deel van 

de bedrijfsvoering kon liggen. Kortom, zowel in de 17e eeuw als in de 19e eeuw 

kan een relatief grote stal met staart verklaard worden. 

Staarten waren in de vroege 17e eeuw geen onbekend verschijnsel. De 

toepassing hiervan lag vooral aan de afweging van de grootte van het bedrijf en 

de bedrijfsvorm: gemengd met een relatief groot aandeel melkvee, of vooral 

een melkveebedrijf.8 

Hartafstand stalgebinten: 
Een stal vak van 7 voet breed voor twee koeien, ofwel tussen 2 en 2,2 m breed, 

kon in de 19e eeuw en daarna nog steeds groot genoeg zijn. Westeinderweg 25 

heeft stallen die binnen dit stramien passen, zonder sporen van aangepaste 

hartafstanden van de stalgebinten. Dit komt ongeveer overeen met de 

hartafstand van de stalgebinten van 7 voet, zoals in de vroege 17e eeuw, op 

basis van die bestekken, in stolpen gebruikelijk was. Stolp S3 met de stal voor 26 

koeien wijkt hier als enige van af: daar zijn de gebinten ongeveer een voet 

minder ver uit elkaar gelegd. Bij Westeinderweg 25 zijn de koestallen in ieder 

geval al bijna 400 jaar geschikt geweest voor de huisvesting van het groeiende 

vee. 

Drinkgoten: 
Uit de bestekken kan niet geconcludeerd worden dat de drinkgoten in de 17e 

eeuw in het algemeen wel of niet in steen uitgevoerd waren. Van hout of steen 

is beide mogelijk en waarschijnlijk afhankelijk van de rijkdom van de bouwheer. 

Westeinderweg 25 had tot 1948 een gemetselde drinkgoot, aan de binnenzijde 

                                                           
8
 Jong, S. de (1985), p. 43, geeft een soortgelijke conclusie in zijn slotbeschouwing, en 

geeft hierbij aan dat Uilkema onterecht op basis van de verschijningsvorm sprak van 
vroege of recente stolpen. 

betegeld met rode en groene (geglazuurde) tegels. Van elk is in de hal een 

exemplaar bewaard gebleven. Het is onbekend wanneer deze drinkgoot is 

aangebracht. Mogelijk pas nadat de achtergevel in steen is opgetrokken, indien 

deze vanaf de primaire bouwfase eerst als houten wand heeft bestaan. Een 

houten wand sluit een stenen drinkgoot echter ook niet uit. 

 
Afb. 3.4-1: De bewaarde tegels uit de drinkgoot van Westeinderweg 25. Deze kunnen uit de 
bouwtijd dateren. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw werden tegels al met 
gekleurde glazuur geproduceerd

9
, wat nog lang is gedaan. 

Rode plavuizen komen ook voor als vloerafwerking in de bestekken bij S4 in de 

woonkamer (verglaasde heelbacken) en in de kelder en de haard bij de koeien 

(roode roestige heelbacken), bij S2 (nieuwe roo tegelen) en S1 (bequaame roo 

tegelen) in de kelders. Het is niet uit te sluiten dat toepassing in drinkgoten ook 

aan de orde kan zijn geweest. Zowel uit de bestekken als uit de vanuit de 

literatuur bekende afwerking van de stal in de zomerperiode (die pas in deze 

vorm kan zijn ontstaan nadat stenen “stalhouten” en grup gemeengoed werden) 

blijkt de zorg die aan de afwerking van de boerderij werd besteed, de stal niet 

uitgezonderd.  

                                                           
9
 Bot,P. (2009) p.433 
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4 Onderzoeksvraag 2: zeldzaamheid 
In paragraaf 4.1 wordt nagegaan of de gebintconstructie van het vooreind elders 

ook voor komt of kwam. In paragraaf 4.2 wordt een overzicht gegeven van 

huizen of boerderijen met een schouw met kaarsnissen, of restanten daarvan. 

4.1 Vooreind 
Zoals reeds in hoofdstuk 1.3 is aangegeven bestond het vooreind uit een 

gebintconstructie met drie beuken. Het gebint was een dekbalk gebint met de 

korbelen aan de buitenzijde en de dekbalk met een overstek aan beide zijden. 

De korbelen hadden geen pen-gat-verbinding zoals gebruikelijk, maar 

lipverbindingen met haak aan de dekbalk. Vermoedelijk ook aan de 

gebintstijlen. Deze verbinding lijkt sterk op die van de zwingen en stijlen in het 

vierkant. 

Tussen de gebinten waren de leugenbalken opgelegd op (vermoedelijk) het 

wandbeschot van de kamerwanden van de middenbeuk. 

Het vooreind  begon naast de woonkamer met een juk op de keldermuur. Ik 

noem dit gebint een juk, wegens het ontbreken van korbelen, Het is niet meer 

geweest dan een dekbalk op twee wandstijlen. De resten hiervan zijn boven de 

zolder nog aanwezig. 

Het vooreind werd aan de straatzijde afgesloten met een gevel, tot 1936 

vermoedelijk van metselwerk, met daarboven een houten topgevel. Het 

strijkgebint aan de binnenzijde van deze gevel wijkt in constructie weer af van 

de rest van de gebinten in het vooreind. De als zwing in het vierkant 

hergebruikte dekbalk had namelijk een middelste gebintstijl, welke met twee 

korbelen, wel met pen en gat verbindingen) aan elkaar verbonden waren, maar 

geen korbelen bij de buitenste stijlen. Vermoedelijk zaten de vensters van de 

voorgevel hier tussen. Bovendien vertoont de muurzijde van de dekbalk sporen 

van opgespijkerde wandstijlen. Het is niet (meer) zichtbaar of deze wandstijlen 

vanaf de dekbalk omhoog gingen, ten behoeve van de topgevel, of omlaag, ten 

behoeve van de voorgevel met vensters of de aansluiting tussen beide. In 

afbeeldingen 1-3 en 1-4 is de constructie schetsmatig weergegeven.  

De vraag is nu: kwam een dergelijke gebintconstructie, met de korbelen naar 

buiten en met dit soort lipverbinding, vaker voor of is Westeinderweg 25 te 

Wognum een eenling? 

Wie zouden dat kunnen weten? Boerderij onderzoekers! 

Brandts Buys maakt in zijn uitgebreide boek over de stolpen geen melding 

hiervan. Het lijkt aannemelijk dat, indien hij in zijn jarenlange onderzoek een 

voorbeeld van deze constructie gevonden zou hebben, hij dit zeker zou hebben 

vermeld. 

Judith Toebast, boerderij specialist bij RCE: ik heb haar gevraagd of zij, of 

collega’s in haar werkkring, deze constructie wel eens zijn tegen gekomen. Ook 

is gevraagd of in het archief van SHBO iets is gedocumenteerd van een 

soortgelijke constructie. Deze mensen zijn een dergelijke constructie nog niet 

eerder tegen gekomen en in het archief van SHBO is hierover geen vergelijkbare 

constructie gedocumenteerd. 

Via Dieuwertje Duijn, archeoloog bij Archeologie West-Friesland te Hoorn, is 

nagevraagd of zij in hun onderzoeken naar stolpen in de regio een dergelijke 

constructie zijn tegen gekomen. Tot op heden is dat niet het geval. 

Opmerkelijk is dat de lipverbinding met haak ook niet wordt vermeld in de serie 

Houtbouw van het Nationaal Restauratie Centrum. 

De voorlopige conclusie is dat de constructie van het vooreind van 

Westeinderweg 25 te Wognum, zoals dat tot 1936 aanwezig was, een vrijwel 

unieke gebintvorm kent. De nog aanwezige en afleesbare resten verdienen 

daarom behoud in situ. 
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4.2 Schouwen met kaarsnissen 
Er zijn in de regio Hoorn drie stolpen bekend met daarin een (restant) van een 

schouw met kaars nissen: 

1. Westeinderweg 25 te Wognum, 

2. Dr. Nuijensstraat 29 te Westwoud, 

3. Dorpsstraat 179 te Zwaag.  

In de beeldbank van RCE, collectie SBHO, vond ik een tekening van een schouw 

met nissen in het pand Oostzijde 434 te Zaandam, gedateerd 1975. Het pand is 

gesloopt voor een nieuwbouw huizenblok kort na 1975. 

Andere stolpboerderijen met dergelijke schouwen zijn mij nog niet bekend, wat 

niet betekent dat ze er niet kunnen zijn. Mogelijk zijn er nog bestaande 

voorbeelden die niet bekend zijn. Wel is te verwachten dat er vele zijn 

verdwenen door enerzijds verbouwingen in stolpen, en anderzijds de sloop van 

stolpen. 

4.3 Conclusie (vooreind en schouw met nissen) 
Doordat tot op heden geen voorbeelden van vergelijkbare gebintconstructie in 

het vooreind zijn gevonden lijkt Westeinderweg 25 te Wognum hiermee een 

uniek kenmerk te bezitten. De nog aanwezige en afleesbare resten hiervan 

verdienen daarom behoud in situ. 

Ook de het restant van de schouw met kaars nissen lijkt tot een zeldzaam 

verschijnsel te behoren. Vooralsnog zijn slechts twee andere stolpen met een 

soortgelijke schouw (of resten daarvan) bekend. Behoud hiervan is daarom zeer 

aan te bevelen. 

Beide onderdelen, tezamen met de reeds in de bouwhistorische opname 

aangegeven waardestelling benadrukken nog eens het belang van deze stolp. 

Bescherming met een monumentenstatus is daarom wenselijk. De recente 

aanwijzing als karakteristiek pand door de gemeente Medemblik is een eerste 

stap in deze richting. 

 
Afb. 4-1:De bekende stolpen met schouw met nissen in West-Friesland (Noord-Holland).. 
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5. Woning indeling: de plek van de schouw? 
De overeenkomst wat betreft de indeling van de woning, naast de stal aan de 

achtergevel beginnend, tussen Westeinderweg 25 te Wognum en de stolpen in 

Twisk en Blokker is verrassend groot. De stolp in Twisk was in de deelontleding 

al gebruikt als voorbeeld en vergelijkingsmateriaal. Blokker blijkt, in spiegelbeeld 

en als geheel iets kleiner, ook vergelijkbaar van opzet. Zowel Twisk als Blokker 

voldoen aan de stelling van Brandts Buys dat de schouw oudtijds overwegend in 

de tussenwand tussen de woonkeuken en woonkamer zat. Het vermoeden is 

dat dit bij Westeinderweg 25 ook het geval is geweest. De reconstructie van de 

stolp in Egmond aan den Hoef (1617, op basis van het bestek) toont een 

vergelijkbare indeling, hoewel de stal daar, achter de woning langs, de volle 

lengte van de achtergevel benut. Zowel Egmond als Twisk hebben een 

paardenstal op de plek waar Blokker en Wognum een luxe kamer met schouw 

hebben (gehad). In Wognum was deze “darskamer”op het laatst gebruikt als 

stalling voor de “glaswagen” (het rijtuig waarmee men te kerk ging) en het 

bijbehorende luxere paardentuig. Vermoedelijk is de darskamer hier langer als 

bedrijfsruimte dan als luxe kamer in gebruik geweest. 

In dit hoofdstuk wordt een verdere poging ondernomen om tot reconstructie 

van de woning van Westeinderweg 25 te komen. In de deelontleding is de vraag 

of naast de woonkamer in de hooiberg een bedstee kan hebben gezeten 

onbeantwoord gebleven. Ook is niet met zekerheid vastgesteld waar de schouw 

van de keuken heeft gezeten, hoewel met een zekere mate van 

waarschijnlijkheid dit wel aannemelijk is. Tenslotte is, hoewel geen onderdeel 

van de deelontleding, nog wel interessant om na te gaan hoe de indeling van het 

vooreind en de aansluiting met de darskamer mogelijk geweest kan zijn. Dit kan 

mede vergeleken worden met de voorbeelden in Blokker en Twisk. 

Om dit te kunnen onderzoeken is de plattegrond van de huidige situatie 

“opgeschoond” van wanden en indelingen die duidelijk niet bij de primaire 

bouwfase behoren. Dit zijn de wand tussen kamer en hal, de huidige douche, de 

wand tussen keuken en stal. Ook de balklaag in de woonkamer (1936/37) is in 

de plattegrond verwijderd en op basis van de bouwsporen is de oorspronkelijke 

balklaag ingetekend. 

De huidige wand tussen keuken en hal is zeer waarschijnlijk niet de 

oorspronkelijke wand. Vermoedelijk zat het wandbeschot aan de kamerzijde van 

de gebintbalk ter plaatse. De locatie klopt dus wel. De kastdeur in de stal, naast 

de wand van de badkamer, is ooit van draairichting veranderd. Dat is in de 

plattegrond hersteld. 

Om een nog completer beeld te krijgen is het vooreind gereconstrueerd, op 

basis van de nog aanwezige restanten en de tekening bij de bouwaanvraag van 

1936. De huidige indeling van het vooreind, met de slaapkamers en wanden is 

daarbij “uitgegumd”. Het gevonden beeld geeft interessante inzichten in de 

mogelijk oorspronkelijke indeling. 

In paragraaf 5.1 worden eerste de stolpen in Blokker en Twisk voorgesteld. In 

paragraaf 5.2 wordt de reconstructie van de indeling van de primaire bouwfase 

van Westeinderweg 25 te Wognum besproken. 
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5.1 Blokker en Twisk 

 
Afb. 5.1-1: Plattegrond van de Barmhartige Samaritaan te Blokker (1659). 
De ruimten aangeduid met 2 zijn kamers. Het is niet duidelijk welke van de twee kamers aan 
de zijgevel de functie van (woon)keuken had. De middelste kamer lijkt links boven in de hoek 
een spoelbak te hebben. In de andere kamer zit aan de andere kant van de scheidingswand een 
kast naast de schouw. 
Opvallend is ook de doorgang van de middelste kamer naar de tasruimte in het vierkant (5). 
Deze doorgang kan alleen gebruikt worden als er geen hooi in de tasruimte ligt, of in ieder 
geval niet in dat gedeelte. Mogelijk een aanwijzing dat niet de gehele tasruimte voor 
hooiopslag werd gebruikt? De enige andere route zou dan zijn via de voorkamers, dars en stal. 
Kamer (1) is het voorhuis (vooreind). De kamer met schouw aan de straatzijde (de Darskamer 
in Wognum) zou een heerschapskamer zijn geweest. 

 

 

 
Afb. 5.1-2: Plattegrond van de stolp te Twisk (1615). De later aangebouwde stal is buiten beeld 
gelaten. 
Opvallend is dat tussen stal en woonkamer een gang is voorzien, met bij de achtergevel 
vermoedelijk een secreet en een buitendeur. Het wonen met het vee (gedeeltelijk open wand 
tussen stal en kamer in de winter) is hier wel verlaten. Opvallend is het ontbreken van een 
buitendeur in de zijgevel, welke als dagelijkse deur toegang tot de woning kan geven. Blokker 
heeft dit wel (tussen voorhuis en middelste kamer, de voordeur komt uit in een halletje). 
Wognum heeft dit mogelijk ook niet gehad, zoals bij Twisk. 
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Afb. 5.1-3: Doorsnede A-B van de stolp te Twisk, met aanzicht van de wand met de schouw. De 
wand tussen keuken en kamer in Wognum heeft mogelijk een vergelijkbare indeling gehad. 
Opvallend is dat in Blokker deze wand geen doorgang tussen de beide kamers heeft. 

 

De Barmartige Samaritaan te Blokker valt op door de scheiding tussen de twee 

achterste kamers. Er is geen directe verbinding. Wel wordt het rookkanaal 

gedeeld door de ruggelings geplaatste dubbele schouw. Elke kamer heeft een 

grote kast en twee bedsteden. De achterste kamer  heeft een keldertje onder 

een bedstee en is bereikbaar via de stal, de middelste via de tasruimte en een 

halletje met voordeur en verbinding met de voorkamer (1), via welke ook 

toegang is naar de “Heerschapskamer”. Deze laatste heeft ook twee bedsteden 

met een keldertje onder een daarvan. Het geheel geeft bijna de indruk van twee 

of drie gescheiden wooneenheden (eenkamerwoningen). 

In Twisk valt op dat het vooreind geen zijbeuken heeft (in ieder geval niet 

zichtbaar als lage wand in de voorgevel) maar intern wel met een enkele zijbeuk 

is onderverdeeld. Deze zijbeuk is verdeeld in twee vakken, met onbekende 

bestemming. Het zijn in ieder geval geen bedsteden maar vermoedelijk 

bergruimten. Het kleine vak aan de voorzijde heeft een raampje.  

De middelste kamer wordt als slaapkamer aangeduid. Zowel deze kamer als de 

voorkamer hebben geen stookplaats. De achterste kamer naast de stal wordt als 

woonkamer aangeduid. Tegen de achtergevel is hiervan een deel afgescheiden, 

als keuken en bedstede met voorportaaltje. Deze kamer heeft een schouw. 

Verder is er nog een schouw in de zomerkamer op het ondereind van de stal in 

de korte regel. 

De keuken is in hoofdzaak een spoel- en wasruimte. Er is geen stookplaats 

aangegeven, het koken gebeurde in de woonkamer in de schouw. Het is niet 

duidelijk of naast de schouw een grote kast of een bedstee in de tasruimte is 

uitgebouwd. Beide is mogelijk. 

Uit deze zaken valt op te maken dat de woonkamer de dagelijkse woonruimte is, 

met verwarming en kookgelegenheid. Voor woonkamer met keuken kan men 

ook “woonkeuken” lezen. Opvallend is dat ook in Wognum de huidige keuken 

als woonkeuken wordt gebruikt. De woonkamer zelf, met schouw met gashaard, 

wordt nauwelijks gebruikt. 

  



39 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum  Te hooi en te gras, juni 2019 

5.2 Westeinderweg 25 te Wognum. 

De huidige situatie is vanuit de bouwhistorische opname (januari 2019) 

overgenomen. 

 
Afb. 5.2-1: Wognum in de huidige toestand (2019). 

 

Op basis van de bouwsporen en de informatie uit de tekening bij de vergunning 

van 1936 is een reconstructie van de plattegrond gereconstrueerd. Bouwfasen 

die in de indeling van de keuken en woonkamer wijzigingen hebben 

aangebracht zijn weg gelaten. Vervolgens is op basis van de bouwsporen en een 

“logische” aanname aangegeven waar wanden aanwezig zouden zijn geweest 

met de vensters in de kamer en keuken. Het is opvallend hoe passend het 

vooreind en de darskamer in elkaar steken. De huidige kast en alkoof in de  

 
Afb. 5.2-2: Reconstructie van Wognum naar de plattegrond van de primaire bouwfase. In de volgende 
afbeelding wordt deze reconstructie verder uitgewerkt, 
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slaapkamer grenzen aan de voormalige scheidingswand tussen darskamer en 

zijbeuk, met daarin ruimte voor een bedstee en een halletje dat de darskamer 

toegankelijk maakt vanuit het vooreind en de woonkamer. 

Vervolgens is in deze plattegrond de wand met schouw en deur van de stolp in 

Twisk geprojecteerd in Wognum. Beide stolpen hebben woningen van min of 

meer gelijke breedte. Deze wand met schouw zit dan in Wognum op de plaats 

van de huidige wand tussen keuken en hal. Hiermee heeft de woonkamer zijn 

symmetrische opzet. In de hooiberg is naast de woonkamer een bedstee 

aangegeven ter plaatse van het aldaar aanwezige gedeelte wandbeschot van 

(gekeerde dus hergebruikte) eiken wagenschot delen. Deze bedstee blijkt dan 

precies aan te sluiten bij de scheidingswand tussen keuken en woonkamer. 

Bouwsporen in de keuken en stal geven aan dat er in de huidige keuken ooit een 

scheidingswand is geweest (aangegeven met “wand” in de schets), en 

vermoedelijk is er ook een wandje geweest onder de tussenbalk naast de 

achtergevel. De afstand van deze balk tot de achtergevel past bij de diepte van 

een bedstee. Het is zeer goed mogelijk dat, vergelijkbaar met de indeling in 

Twisk en in eenvoudigere vorm ook in Blokker, het achterste gedeelte 

opgedeeld is geweest in een keuken met een of twee bedsteden tegen de 

achtergevel. (In de reconstructie zijn twee bedsteden aangegeven als voorlopige 

aanname.) Twisk laat ook een kast zien tussen bedstee en woonkamer, hetgeen 

in de reconstructie van Wognum is vertaald naar een brede dubbele kast tegen 

de scheidingswand tussen keuken en woonkamer. Hiermee is gelijk ook een 

naamsverandering van de diverse ruimten in Wognum ontstaan. De huidige 

keuken en woonkamer (situatie 2019), worden nu de keuken, woonkamer 

(samen de huidige keuken) en de mooie woonkamer/slaapkamer (de huidige 

woonkamer). 

In het vooreind is in de linker zijbeuk vanaf de voorgevel een bergruimte 

aangegeven. Daar is een venster met daaronder een luik in de zijgevel aanwezig 

(volgens de foto uit 1936). Meneer Blauw vertelde dat hier voorheen, dus in de 

jaren rond 1930, de briketten opgeslagen werden, die via het luik naar binnen 

werden gegooid. In de bouwtijd van de stolp werd vooral op turf en hout 

gestookt, steenkool en afgeleiden daarvan waren nog niet in gebruik. Turf werd 

vaak op een zolder bewaard, omdat het goed droog moest liggen. Het naast dit 

hokje aangeven vak is half-om-half ingekleurd voor de functie van berging en 

bedstee. De mogelijkheid van gebruik als kantoortje (comptoir) is er ook nog. 

 
Afb.5.2-3: Reconstructie van de indeling van de primaire bouwfase. 
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Op basis van de indeling van Twisk lijkt een berging het meest waarschijnlijk. 

Deze zijgevel is immers de oostkant en de kamer in het vooreind is onverwarmd. 

Deze berging kan dan meteen toegang geven tot het berghok met het venster 

en luik. Opvallend is ook de overeenkomst met Twisk, waar in het vooreind aan 

de linkerkant ook een zijbeuk is ingericht, met in het zijgeveltje een venster en 

toegang via de naastgelegen grotere bergruimte, welke vanuit de kamer 

toegankelijk is. 

Alle woonruimten zijn met kleuren per functie aangeven. De bedrijfsruimten zijn 

zonder kleur gelaten. De zomerstal op de korte regel is als zodanig als 

woonfunctie ingekleurd. In de winterperiode krijgt dit deel van de stal zijn 

stalfunctie weer terug. 

De luxe woonkamers (Darskamer en kamer in het vooreind) waren afgetimmerd 

met eiken wagenschot. Resten hiervan zijn nog aanwezig. Deze ruimten werden 

slechts zelden gebruikt als woonruimte door de bewoners. Het dagelijkse wonen 

speelde zich af in de keuken en woonkamer, gelegen direct naast de stal. Hier 

waren twee of drie bedsteden (één in de stal, één of twee in de keuken). De 

mooie kamer werd weinig gebruikt en was voor dagelijks gebruik vooral 

slaapkamer, met drie bedsteden. De kamer in het vooreind had eveneens twee 

bedsteden, de darskamer slechts één. De mate van gebruik van deze bedsteden 

in de dagelijkse routine is onbekend, maar vermoedelijk beperkt. 

Behalve de bedstee in de darskamer (gelegen in de linker zijbeuk van het 

vooreind, maar de darskamer is wel verwarmd met een stookplaats) en de beide 

in de tasruimte uitgebouwde bedsteden, liggen alle overige bedsteden langs de 

west- en zuidgevels, dus de warmere kant. De bedstee in de stal kan in de 

winter profiteren van de warmte van het vee, en bovendien liggen de bedsteden 

in de tasruimte dan ook warm ingepakt in een enorme berg hooi. 

Wat opvalt is dat van het gehele pand de plattegrond net als bij Blokker en 

Twisk een aanzienlijk aandeel woonfunctie laat zien, waarvan een behoorlijk 

deel (het vooreind en de darskamer) relatief weinig gebruikt wordt. Het ligt dan 

ook voor de hand noodzakelijke uitbreiding van bedrijfsruimte te realiseren door 

een deel van deze woonfunctie op te offeren. De darskamer wordt dan al 

makkelijk een kaas-, zaad- of tuigkamer. 

 
Afb. 5.2-4: Opmetingstekening van de wand tussen tasruimte en woning (uit de deelontleding, 
maart 2019). 
Een vak van 2 meter breed is voorzien van hergebruikte eiken wagenschot delen (in het blauwe 
kader) direct naast de balk waartegen de keukenwand zit (rode kadertje). De stijlen hebben 
geen sporen van vroegere aanwezigheid van bedsteedeuren en de wandregels lijken door te 
lopen. Mogelijk is zijn deze bij die verandering geplaats, met gebruik van oudere stijlen die 
eerder ook al in een dergelijke wand hebben gezeten. De mate en soort verwering wijst op een 
vergelijkbare herkomst, vanwege de overeenkomst met de balken van het vierkant. Dit kan 
betekenen dat de oorsprong van deze afwijkende wandbetimmering niet ligt in het verwijderen 
van een bedstee maar een andere onbekende reden. Een bedstee op deze plek kan alleen als er 
in de woonkamer geen schouw was (een dubbele zoals in Blokker,of een later toegevoegde 
hoekschouw zoals in de huidige woonkamer sinds 1936). 

 

5.3 Conclusie (woningindeling) 
Op basis van deze reconstructie en de vergelijking met Twisk en Blokker lijkt 

hiermee wel definitief de meest aannemelijke indeling met de positie van de 

schouw in de woning (woonkamer/keuken) bepaald te zijn. De overeenkomst 

met vooral Twisk is treffend. 
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Een dubbele schouw, dus met stookplaats in de mooie woonkamer, 

vergelijkbaar met Blokker blijft een mogelijkheid, waarbij de bedstee in de 

tasruimte niet te verwachten is. Hiervoor spreekt ook dat uit zowel Twisk als 

Blokker blijkt dat per kamer twee bedsteden de norm lijken te zijn. Wognum zou 

met de in de tasruimte uitgebouwde bedstee in de luxe kamer  drie bedsteden 

hebben. Ook het ontbreken van bouwsporen (deursponningen, blauwe verf, 

sporen van een regel voor de laning in een bedstede) aan de wandstijlen die 

wijzen op de aanwezigheid van deze bedstede, en de bouwsporen aan de 

bovenkant van de draagbalk (kepen voor regels of liggers de kamer in) geven 

aan dat de eerder vermoede bedstee er toch niet geweest is. 

De reden van het stuk wandbeschot van hergebruikt eiken wagenschot is 

derhalve onbekend, maar zeer waarschijnlijk niet gerelateerd aan een 

verwijderde bedstede.  

 
Afb. 5.2-5: Fragment van de tekening bij de vergunning van 1936. Het vooreind was tot de 
verbouwing ongeveer 3 meter langer met een gerende voorgevel. 
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Bijlagen.  
 

A: Vergunning 1936, verbouwing woning en gevels van de stolp 
In het Westfries Archief te Hoorn gevonden en gefotografeerd. 
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