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Voorwoord Dit rapport is de documentatie van onderdelen van 

het interieur en de constructie van 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). Doel van 

deze deelontleding is het onderzoeken en 

documenteren van de hoofdconstructie van de vroeg 

17e eeuwse hoofdopzet, het in kaart brengen van 

onderdelen die in het pand zijn hergebruikt en een 

nader onderzoek van het gedeelte tussen de huidige 

keuken en woonkamer. 

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is het pand in 

februari en maart 2019 diverse malen bezocht. 

Hierbij is onder andere een deel van het in de 

tasruimte opgeslagen hooi tijdelijk verplaatst om de 

wanden aldaar geheel en de bodem zelf gedeeltelijk 

bereikbaar te maken. In de bodem is gezocht naar 

sporen van mogelijk verwijderde bedsteden. 

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 
“boerenplaats”; 
Docent Harrien van Dijk voor zijn begeleiding en tips 

tijdens de bezoeken aan het pand. 

Dank ook aan mijn vrouw en kinderen, voor de 

ruimte om dit werk te kunnen maken. 

Alkmaar, April 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 korte weergave van de 

bouwgeschiedenis van de stolp. Vervolgens komt de 

constructieve opzet aan bod. Dit laatste geeft inzicht 

in de constructie met de benamingen en geeft een 

beeld van het pand met de wijzigingen daarin. Deze 

informatie is afkomstig uit de bouwhistorische 

opname van januari 2019. 

1.1 Bouwgeschiedenis 
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. 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.  

Vermoedelijk is ergens in tussen XVIIA en omstreeks 

1775, maar misschien ook al direct in Fase 0, de 

achtergevel met de kopgevel van de staart in steen 

opgebouwd. De ondergevel van het vooreind lijkt ook 

bij deze fase te horen als vervanging van een houten 

gevel. 

Vermoedelijk is tussen 1775 en 1850 de woning 

intern verbouwd en/of gemoderniseerd. Hierbij is 

ook de deurpartij van de dars van het brede 

bovenlicht voorzien en in het interieur mogelijk een 

aantal wanden veranderd of verplaatst, 

bedsteedeuren gemoderniseerd en mogelijk de 

stookplaats verplaatst. Ook de stal is in deze tijd 

gemoderniseerd met stenen randen langs de grup en 

blauwbakken in de bodem daarvan. 

Pas in 1936 komt er weer een ingrijpende 

verbouwing, waarbij de keuken flink werd gewijzigd, 

de stal daarin verlengd tot de rechter zijgevel en het 

lange vooreind werd ingekort en opnieuw ingedeeld 

tot twee slaapkamers. Ook werden alle houten gevels 

(de achtergevel en de kopgevel van de staart waren 

reeds van steen) vervangen door de huidige in jaren 

’30 stijl met nieuwe vensters. 

In 1943 werd de kopgevel van de staart vernieuwd en 

in 1948  volgde een nieuwe verbouwing waarbij de 

achtergevel opnieuw werd opgemetseld, de ijzeren 

stalramen aangebracht en de stal weer wat werd 

ingekort ten behoeve van een hernieuwde 

verandering van de keuken. Daarmee ontstond de 

huidige indeling en het dubbele venster in de keuken. 

Tussen 1950 en 1960 werd de huidige badkamer 

gerealiseerd door een grote kast (waarschijnlijk een 

voormalige bedstee) te verbouwen. 

In de jaren daarna volgenden wat vernieuwingen van 

een gedeelte beschot en tussenbalken in de stal, 

zonder in te grijpen in de structuur van het pand. 
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1.2 Constructieve opzet 
De stolp bestaat uit een aantal constructieve 

hoofdelementen: het vierkant met fundering op 

penanten, de buitenmuren (voorheen houten 

wanden en muren) op lage stenen voet en balklagen 

tussen vierkant en buitengevels. Het vooreind had 

hierin een afwijkende constructie. Dit bestond uit een 

huis met drie beuken, gevormd door gebinten met 

overstekende dekbalken, waarbij de zijbeuken 

gedeeltelijk onder een lage wand waren gelegen. 

Tussen de gebinten waren tussenbalken in de zolder 

opgenomen, die slechtst binnen de middenbeuk 

aanwezig waren met de einden opgelegd in het 

wandbeschot van de middenbeuk. Ter oriëntatie 

volgt eerst een korte beschrijving van de indeling van 

de stolp. 

 

Afb.5: plattegrond met 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 is 

verlengd (de staart), met daarin de korte regel. Dit 

stalgedeelte voor jongvee steekt gedeeltelijk in de 

dars, 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. 

 

Afb.1-1: schets van de hoofdconstructie van de stolp, zonder de 
kap tussen gevels en vierkant. 

Vierkant: 
Het vierkant is hoofdzakelijk van grenen en heeft een 

maat van 7,25x6,96m over de buitenkant van de 

stijlen. De langste maat is de afstand over de stijlen 

van een vast gebint. De vaste gebinten staan langs 

dars en woonzijde. Per gebint zijn er twee stijlen, een 

dekbalk met kort overstek aan de stalzijde en 

dubbele zwingen. De bovenste zwingen zijn van 

eiken. De zwingen zijn met schuine lipverbindingen 

met hak aan de buitenzijde tegen de stijlen en 
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dekbalk ingelaten en genageld met zware taaie 

nagels. De stijlen zijn met een staande pen en 

toognagels aan de dekbalk verbonden. Over de vaste 

gebinten liggen de bovenbalken van de beide losse 

gebinten met een overstek aan de woonzijde. Dit 

overstek wordt op de koppen overspannen met de 

oversteksbalk. De bovenbalken zijn weer met 

zwingen (enkele) aan de stijlen verbonden. Deze 

zwingen hebben onderaan geen liplas maar steken 

met een tand in de zijkant van de stijl en wel zover 

naar binnen dat de draagbalk daar voor langs loopt 

(bij darskamer en stal). Het vierkant is aan drie zijden 

voorzien van zware draagbalken tegen de stijlen. 

Deze dienen als oplegging van balklagen naar de 

gevels en als bovenligger van stijl en regelwerk 

waarop het beschot van de binnenwanden is 

gespijkerd. Een jaagband, dat wil zeggen een 

horizontale balk op circa 2/3 van de hoogte van het 

vierkant, ontbreekt in dit vierkant.  

De balklagen van stal, woning en darskamer: 
Deze bestaan (bestonden) uit dekbalken op een 

enkele stijl met korbeel. Het vrije eind van de 

dekbalken is opgelegd op de draagbalken van het 

vierkant. In de stal hebben de dekbalken een 

overstek voorbij de koestijlen. 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 overspannning 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 het 

“zwevend wurmt” van de kap boven de staart.  In de 

woning en de darskamer vorm(d)en de stijlen tevens 

de gevelstijlen van de houten buitengevels. In de 

hoek tussen keuken en stal liggen de dekbalken van 

de woning op een gebint van de stal. In de woning 

zijn de meeste stijlen met de korbelen in 1937 

verwijderd en vervangen door dunnere muurstijlen. 

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. Over de 

koppen van de dekbalken ligt een wurmt waarop de 

kapsporen staan/liggen. Boven de gebinten, behalve 

het eerste, zijn jukken geplaatst waarover een wurmt 

ligt. 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 juk (gebint met korbelen). 

Twee dekbalken uit het afgebroken deel zijn 

hergebruikt als zwingen in het vierkant. 

Opvallend is dat de houten zijgevels van het 

vooreind, net als bij de dars, op zichzelf staande 

wandconstructies waren, slecht 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 en dergelijke. 

 

  



9 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum  Deelontleding 17
e
 eeuwse onderdelen, April 2019 

1.3 Bouwgeschiedenis 17e eeuwse 

gebintconstructie 
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 
De stolp wordt gebouwd zoals aangegeven in 

paragraaf 1.2.  

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. Dit eerste stalgebint heeft een stijl die 

wijst op hergebruik, hoewel daaruit niet blijkt wat er 

dan vervangen is: de stijl, of de dekbalk en het 

korbeel? 

                                                           
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. 

Een soortgelijke hergebruikte stijl met pengat voor 

een korbeel is hergebruikt als wandstijl in de 

binnenwand tussen hooiberg en woning. In dit gebied 

bevindt zich ook de huidige schouw, een twee meter 

brede strook wandbeschot van eiken wagenschot dat 

hier is hergebruikt. In de draagbalk zijn ook sporen 

van lipverbindingen aan de bovenzijde aangetroffen. 

Dit is een aanwijzing dat de huidige wand tussen hal 

en woonkamer niet origineel is maar mogelijk in fase 

2 is ontstaan. 

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 

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. 

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 stijlen 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.  

De balklaag in de woonkamer is gedeeltelijk 

vernieuwd. Twee oude balken zijn verwijderd en vier 

zware ribben met een andere hartafstand 

toegevoegd, welke in de woonkamer zichtbaar zijn. 

Hiermee heeft de woonkamer met deze balklaag en 

de beide vensters een symmetrische verdeling tussen 

de wanden gekregen. Met de oude balklaag (de twee 

verwijderde balken) was deze symmetrie niet 

aanwezig. De wand tussen kamer en hal is in 1937 

gehandhaafd, maar oorzaak van deze asymmetrie. Dit 

is vermoedelijk in bouwfase 2 ontstaan bij een 

interne verbouwing destijds.  
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2 Onderzoeksvraag In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke 

onderzoeksvragen een rol hebben gespeeld bij de 

keuze welke onderdelen in de stolp Westeinderweg 

25 nader zijn onderzocht. 

2.1 Onderzoeksvragen 
1. In kaart brengen constructie bouwfase 0 

(XVIIA): dit betreft het opmeten en 

documenteren van 

a. Een stalgebinten (gebint 1, naast de 

keuken) 

b. Binnenwand (woning zijde langs de 

hooiberg) 

c. Alle aangetroffen hergebruikte 

delen voor zover zichtbaar 

d. Alle delen van het oude vooreind: 

Een opsomming van alle 

aangetroffen hergebruikte delen die 

aan het oude vooreind toe te 

schrijven zijn en de nog in situ 

aanwezige resten. Deze dienen voor 

een poging tot reconstructie in 

hoofdstuk 4) 

Het vierkant is wegens de omvang en de 

beperkte mogelijkheden om hier op hoogte 

metingen te verrichten buiten beschouwing 

gelaten. Een algemene beschrijving hiervan is 

in hoofdstuk 1.2 reeds gegeven. 

2. Documenteren aanwezige oude deuren: 

Dit betreft de deuren voor zover bereikbaar 

die zijn aangetroffen en afkomstig lijken uit 

fase 0 of fase 2. Doel is onderzoeken welke 

relatie deze deuren met elkaar hebben op 

basis van constructie, vorm en profilering, en 

of iets gezegd kan worden over de herkomst. 

a. Dubbele kast- of bedsteedeuren in de 

keukenkast 

b. Bedsteedeuren en vermoedelijke 

kamerdeur op de schuurzolder 

c. Bedsteedeuren in de 

woonkamer/kelder 

d. Kastdeur in de woonkamer 

e. Kamerdeur van slaapkamer 1 

f. Dubbele kastdeur in slaapkamer 2 

g. De kelderdeur 

h. De mandeur in de darskamer 

i. De deur op de zolder boven de trap. 

De kastdeuren in de scheidingswand tussen 

beide slaapkamers zijn niet gedocumenteerd. 

Op basis van vorm, afwerking (de zeer gave 

verflaag aan de binnenzijde) en met name de 

gebruikte planken van ca. 180-195 mm breed 

geven deze de indruk dat ze in 1936 gemaakt 

zijn voor deze plek. 

3. Documentatie van de schouw in de 

darskamer: Dit betreft een nauwkeurige 

opmeting van de kamerzijde van het restant 

van de schouw (met uitgewerkte tekening) 

en een fotografische vastlegging van de 

achterzijde. Hiertoe is het aanwezige hooi tot 

op de aarden bodem gedeeltelijk verwijderd. 
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Doel van met name de opmeting van de 

kamerzijde is een vergelijking te kunnen 

maken met de reconstructie door De Ree2  

4. Poging tot reconstructie  vooreind en 

woning (keuken en woonkamer): Wat zou de 

oorspronkelijke indeling van het gebied 

tussen keuken en woonkamer zijn geweest? 

Waar zat de schouw, waar zaten de 

bedsteden en kasten? Was de huidige gang, 

tot 1936 een kast of bedstee met doorgang 

tussen kamer en keuken, onderdeel van de 

oorspronkelijke opzet? Deze wand sluit aan 

op het gedeelte wandbeschot van eiken 

wagenschot in de binnenwand tussen 

woonkamer en tasruimte, wat er op wijst dat 

deze kamerwand een latere toevoeging is. 

Een aantal delen van het onderzoek is uiteindelijk 

toch niet meegenomen. Zo is de voorgenomen 

ontgraving in het tussenlid (langs de gevel van de 

staart) niet uitgevoerd wegens tijdgebrek en de 

praktische haalbaarheid. 

Ook de voorgenomen ontgraving in de hooiruimte 

langs de wand van de woning is niet uitgevoerd. 

Wegens tijdgebrek en de bevindingen bij het vrij 

leggen van de voet van de oude schouw. Daar bleek 

dat onder de hooibalen een dikke laag oud hooi op 

een laag plastic zakken op de aarden bodem ligt. Dit 

hooi is enorm stoffig en beschimmeld en lastig te 

verwijderen. 

                                                           
2
 Ree, G.J.M. de (ca. 1988) 
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3 Documentatie  
 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk worden de onderdelen van de 

onderzoeksvragen zoals aangegeven in het vorige 

hoofdstuk uitgewerkt.  Op de plattegrond is 

aangegeven waar deze delen zich in het pand 

bevinden. 

 

 

 

Afb. 3-1: Plattegrond met de plek van gedocumenteerde onderdelen in het pand. 
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3.1 Constructie bouwfase 0 

3.1.1 Stalgebint 
Er is gekozen het eerste stalgebint vanaf de keuken te documenteren. Dit gebint is 

het meest interessant vanwege de bouwsporen en omdat het op de grens tussen 

keuken en stal een bijzondere functie heeft. 

In de eerste plaats is het onderdeel van de reeks gebinten en de balklaag van de 

stal. Op het  vrije einde van de dekbalk ligt een wurmt dat de daksporen draagt. 

De sporen schieten voorbij dit wurmt tot op een muurplaat op de achtergevel. 

Bovendien is de balklaag van de keuken op de dekbalk van dit gebint gelegd. De 

laatste balk hiervan  is in de tekening de balk geheel rechts. Het wurmt is niet 

aangegeven. 

In de tweede plaats geeft de koestijl, de gebintstijl, samen met het muurstijltje 

tegen de achtergevel een mogelijkheid om de koestal op te delen in vakken door 

de planken van de koeschotten daar tegen te spijkeren. Tussen elk paar gebinten 

is een vak voor twee koeien. 

Ten derde is dit eerste gebint de scheiding tussen keuken en stal. Aan de keuken 

zijde was een houten wand tegen het gebint getimmerd, dat in delen 

wegneembaar was. Slechts het koeschot bleef op zijn plek. (Het is niet bekend of 

het huidige koeschot tot 1936 ook in deze vorm aanwezig was. In 1937 is de stal 

doorgetrokken tot de rechter zijgevel. In 1948 is de huidige situatie ontstaan.) 

Zodoende kon men in de winter die schotten wegnemen, zodat de warmte van 

het vee de keuken kon mee verwarmen. Aan het gebint is niet zichtbaar hoe men 

dit gerealiseerd had. Er zijn resten staand beschot maar geen voorzieningen om de 

losneembare schotten mee vast te zetten aanwezig.Opvallend is dat de koestijl, of 

gebintstijl, veel ouder lijkt dan de rest van dit gebint en de stijlen van de andere 

gebinten. Het pengat voor de korbeel loopt boven de korbeel nog een stukje door 

en er is daar een ongebruikt vierde gat voor een toognagel, dat half buiten de stijl 

valt. Aan de zijde van de keuken is rond dit gat een stuk uit de stijl gebroken. 

De zolderbalken van de keuken zijn opgelegd op de dekbalk. In ieder geval één 

daarvan is met een ijzeren dook bevestigd. Dit is de balk welke ook resten van 

wandstijlen bevat en ongeveer in het midden van de dekbalk ligt. Hoe de 

tussenbalken zijn opgelegd is niet zichtbaar. Vermoedelijk liggen de tussenbalken 

op klossen. De meest rechtse tussenbalk lijkt alleen aan de vloerdelen van de 

zolder bevestigd te zijn. Dit balkje stopt tegen de plank op de zijkant van de 

dekbalk en heeft daar een pengat met het restant van de pen van een wandstijltje 

dat is verwijderd. In deze tussenbalk zijn in de stal geen andere verbindingen 

aanwezig, in de keuken is dit door het plafond niet zichtbaar. Alle balken zijn van 

grenen. De koestijl(en) zijn vermoedelijk van eiken. 

De wand onder de dekbalk bestond uit 3 of 4 delen. Geheel links tegen de hoek 

van het vierkant een small stuk dat niet verwijderd kon worden. Hiertegen zat de 

deuropening. Daarna een stuk uit 1 of 2 delen tot in ieder geval de koestijl en 

mogelijk de muurstijl of het hiervoor genoemde inmiddels verdwenen wandstijltje 

van de tussenbalk. 

Interpretatie: 
De koestijl lijkt hergebruikt. Het is niet duidelijk wat er vernieuwd is: de koestijl 

onder het bestaande gebint, door een oudere koestijl her te gebruiken, of het 

gebint behalve de koestijl. Naar verluid zouden circa elke 100 jaar de stalgebinten 

vervangen worden wegens aantasting door vocht en dampen van het vee. Dit is 

wel een bijzonder ingrijpende verbouwing. Bovendien ligt bij dit eerste gebint ook 

de balklaag van de keuken hierop, welke onderdeel zijn van gebinten naar de 

rechter zijgevel. Het is niet ondenkbaar dat de interval veel langer is maar dat 

tussen 1755 en 1850 deze ingreep toch een keer is uitgevoerd. De dekbalk van dit 

gebint is echter  aan alle zijden beschermd: Stal zijde onderzijde geschilderd, 

keukenzijde en bovenzijde afgedekt. De balk lijkt dezelfde mate van verwering of 

patina te hebben als de overige stalgebinten. Die verwering is zeer beperkt. Dit kan 

betekenen dat die vervanging toch is gebeurd. 
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Afb. 3-2: Opnametekening van het eerste stalgebint. Merk op dat de koestijl ongeveer gelijk staat met het tussenbalkje (met restant van een wandstijltje op het eind) daarboven, met een maat van ca. 
1,25 tot de achtergevel. Een maat die ongeveer overeenkomt met de diepte van een bedstee!  
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Afb. 3-3: Details van het eerste stalgebint. 
Bovenaan details van de dekbalk. Onder links details van de kop van de stijl met de korbeel. 
Rechts een overzicht van stijl, muurstijl en koeschot. 
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3.1.2 Stijl en regelwerk binnenwand Woning-Hooiberg 
Er is gekozen alleen van de wand tussen woning en hooiberg een opname uit te 

voeren. De hooiwand langs de koegang heeft weinig bijzonderheden en de wand 

langs de dars bestaat uit metselwerk met twee houten stijlen. 

De wand bestaat uit enkele wandstijlen en wandregels welke tussen een houten 

muurplaat en de zware draagbalk van het vierkant zijn gesteld. De draagbalk is 

circa 18 cm dik en 21 tot 24 cm hoog. Die hoogte is het dikteverloop van de boom. 

Het worteleind zit rechts tegen de vierkantstijl, het topeind links. Mogelijk is deze 

richting bewust gekozen. De zolder van het vooreind ligt iets hoger dan dat van de 

woning en de keuken. Boven de woning loopt deze vloeiend omhoog en sluit aan 

op de zolder van het vooreind. Overigens betreft die gedeelte zolder van het 

vooreind in hoofdzaak het gedeelte van de darskamer. Het vooreind zelf heeft een 

nog hoger gelegen balklaag. 

Opvallend is dat de wand drie grenen wandstijlen heeft die dezelfde mate van 

verwering (aantasting) hebben als het vierkant en de draagbalk. De middelste van 

deze drie is echter een gebintstijl met verbinding voor een korbeel. Tussen de 

buitenste twee is aan de onderzijde van de draagbalk een badding van 160x70mm 

gelegd waaronder deze gebintstijl staat. Op die plek zit in de draagbalk geen keep 

voor een stijl. Rechts van deze drie staat een vierde wandstijl die in verwering en 

afwerking sterk afwijkt van de eerste drie. Deze stijl is voorzien van grote 

vellingkanten die gehakt of geschaafd lijken waardoor de stijl een achtkante 

doorsnede heeft. Ook deze stijl is van grenen. 

De wandregels zijn  verschillend. De onderste is van grenen of eiken en verweerd. 

De doorsnede is vierkant met wankanten. De bovenste wandregel is een  

rondhout (spar). Beiden lopen van de rechter vierkantstijl tot de tweede wandstijl 

van rechts. Daarna ontbreken de wandregels, behalve de bovenste welke bij de 

twee linker wandstijlen nog aanwezig is. Dit stuk is eveneens van grenen of eiken 

met een vierkante doorsnede. De ontbrekende delen van wandregels zijn op het 

beschot nog als aftekening herkenbaar. 

Opvallend is het wandbeschot. Dit bestaat uit drie vakken. Links en rechts zijn dit 

grenen delen met messing en groef en een breedte varierend tussen 20 en 26 cm. 

Daartussen zit ter hoogte van de twee linker wandstijlen een vak van 2 meter 

breed bestaande uit eiken delen met een breedte van 10-12,5 cm. Deze delen 

hebben aan de groefzijde een zeer subtiel schaafje met een ojief-kraal profieltje 

vergelijkbaar met de deur over het trapgat (zie 3.2.9) en een afschuining richting 

de messing. De delen zijn van eiken, mogelijk wagenschot dat is gevlakt. Ze zijn 

geschilderd of gelakt (vernis) welke laag een donker patina heeft gekregen met 

een zeer fijn craquelé. De zichtzijde met het schaafje zit aan de hooizijde! Ter 

plaatse van de verdwenen bovenste wandregel is een horizontale naad. Achter dit 

stuk beschot bevinden zich de badkamer en de schouw. 

Op de draagbalk liggen vijf zolderbalken van de woning. De meest linkse is de 

oudste en tegen deze balk (linker zijde) is de wand tussen keuken en hal geplaatst. 

De andere vier balken zijn in 1936 nieuw gelegd ter vervanging van twee oudere 

zolderbalken. Van de verwijderde balken zijn de opleggingen in de draagbalk 

aanwezig en bij de schouw is het gat is het beschot zelfs nog open gelaten. Door 

dit gat is de achterkant van de schouw en het plafond zichtbaar (met gele verf!) en 

het gemetselde rookkanaal van de gashaard tot de schoorsteen. 

De bovenzijde van de draagbalk vertoont nog een drietal bouwsporen: kepen ten 

behoeve van de bevestiging van balken of balkjes. De meest linkse daarvan ligt 

onder een hoek van circa 70 graden met de draagbalk. Vlak daarbij en een stukje 

verder zijn op de rand twee driehoekige kepen haaks op de draagbalk uitgehakt.  

Zou dit iets te maken kunnen hebben met een inmiddels verdwenen oudere 

indeling van de woonkamer?(overigens heeft de draagbalk aan de voorzijde, langs 

de darskamer, ook een keep van een oudere verbinding aan de bovenzijde. Dit is 

een lipverbinding met haak zoals in het vierkant en in de gebinten van het 

vooreind). 
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Afb. 3-4: Opnametekening van het eerste stalgebint.  
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Interpretatie: 
De woonkamer is in de huidige situatie niet symmetrisch in relatie tot de 

oorspronkelijke balklaag van de zolder. Die strekt van de (nog bestaande) oude 

balk met de keukenwand tot aan de bedsteewand in de woonkamer. De wand 

tussen hal en woonkamer veroorzaakt deze asymmetrie. Door het plaatsen van de 

vier nieuwe balken en de beide vensters in 1936 is de symmetrie wel hersteld. 

Dit gegeven is een aanwijzing dat de halwand met de kamerdeur (3.2.5, nu 

slaapkamerdeur van Slaapkamer 1)), de bedsteedeuren (3.2.3 in de woonkamer en 

3.2.6 als kastdeuren in Slaapkamer 2) tussen 1775 en 1850 zijn geplaatst., mogelijk 

gelijk met de vensters in de voorgevel en het bovenlicht van de darsdeuren. Deze 

datering is gebaseerd op de vorm van de vensters met schuiframen met 3x(1+2) 

verdeling (vanaf ca. 1775) en de profielen van deze deuren, die lijken te passen bij 

de 19e eeuw. Mogelijk, maar dat is door plafond- en wandaftimmeringen in de hal 

en keuken niet zichtbaar, is de huidige keukenwand met deur en de dubbele 

deuren toen ook geplaatst. Een woonkamerwand op die plek verwacht men aan de 

andere zijde van de plafondbalk, met het beschot aan de kamerzijde. Nu is dat de 

keukenzijde. De bedsteedeuren (grote kast 3.2.2.1, nu de badkamer) op de 

schuurzolder horen daar ook bij. Dit zou ook kunnen betekenen dat de oude 

keukendeur (3.2.2.2, op de schuurzolder bewaard) tot dat moment de 

woonkamerdeur was, met de fraaie zijde met opleglijsten aan de kamerzijde. 

De vraag is nu nog: waar zat de oude schouw en waar kwam deze na de 

verbouwing tussen 1775 en 1850? In dit type boerderijen was een schouw in de 

wand tussen keuken en woonkamer niet ongebruikelijk. Indien in de keuken al 

gestookt werd kon deze schouw als dubbele schouw zijn uitgevoerd (rug-aan-rug). 

In de situatie van 1775-1850 was deze positie uitgesloten. Men verwacht dan een 

schouw in de hier besproken wand, in het midden van de kamer tegenover het 

venster. In 1936 was dit vermoedelijk niet (meer) het geval, omdat de eigenaar 

daar niets over gezegd heeft en dat zeker gedaan zou hebben. De wand toont op 

die plek ook geen sporen die in die richting wijzen. 

Het vak van twee meter breed met het hergebruikte eiken beschot en de twee 

wandstijlen (met 1 meter tussenruimte) past wel bij een grote schouw, 

vergelijkbaar met die in de darskamer. De plek is echter niet logisch en de stijlen 

staan hiervoor te dicht bij elkaar. Een schouw tussen de meest linkse en de derde 

stijl klopt in de breedte wel , maar de plafondbalk zit dan in het midden van de 

schouw. Er zijn ook geen sporen van specie of metselwerk op die twee stijlen te 

vinden. De achterwand van de schouw kan dan wel voor de draagbalk gestaan 

hebben. 

De oorsprong van de kepen in de draagbalk, met name die schuine ,is nog niet 

duidelijk. De schuine verbinding lijkt te wijzen op een balk in de woonkamer die 

schuin naar de keukenwand liep. De hoek van circa 70 graden is echter wel 

vreemd. Voor een hoekkast of hoekschouw verwacht men eerder 45 graden, zoals 

bij de huidige schouw in de woonkamer. De twee andere kepen liggen bijna 

300mm uit het midden tussen de 1e balk (keukenwand) en de derde (verdwenen) 

balk. Dit zou een kleinere woonkamer zijn, bijna 3 meter breed met een kleine 

schouw van bijna 1 meter breed tussen twee smalle tussenbalken. De huidige 

bedsteewand van de woonkamer zou dan een balkvak richting de keuken staan. De 

bedsteden liggen dan naast de kelder in plaats van er boven, wat zeer 

onwaarschijnlijk is. 
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Afb. 3-5: Overzicht en details van de wand tussen woning en hooiberging. 
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3.1.3 Hergebruikte delen 
In de boerderij zijn diverse balken aangetroffen die duiden op hergebruik. Een 

aantal daarvan is herkenbaar als onderdelen afkomstig uit het vooreind. 

Op de zolder boven de woonkamer liggen twee draagbalken onder de schoorsteen 

(nummer 3 en 4 in de tekening). Deze hebben driehoekige kepen voor 

verbindingen voor wandregels. In de huidige onderzijde heeft elke balk een keep 

met een haakvorm (voelbaar, de exacte vorm is niet opgemeten maar schetsmatig 

ingetekend) zoals die ook is toegepast in het vierkant en in de nog in situ 

resterende dekbalk in het vooreind boven de slaapkamers. De lengte van beide 

balken komt vrij dicht in de buurt van de afstand tussen de vloer en de balk die 

nog boven de slaapkamers aanwezig is. 

In de kelder zijn 2 balkeinden (nummer 1 en 2 in de tekening) met kopmaten die 

passen bij nr. 3 en 4 en ze hebben op de kop gelijksoortige driehoekige 

inkepingen. De lengte van deze balken is onbekend, ze steken maar een klein stuk 

in de kelder. Ook deze zijn hierdoor herkenbaar als (delen van) gebintstijlen van 

het vooreind. Het dikke vloerdeel dat hier op is gelegd is vermoedelijk uit het 

vooreind gekomen en hergebruikt. De wand van Slaapkamer 1 naast de trap staat 

hier immers op. Vermoedelijk is dit vloerdeel met balken 1 en 2 (en de rest) in 

1936 hier gelegd ten behoeve van die wand. De oorspronkelijke wand stond 

boven op of zelfs iets voorbij de keldermuur richting voorgevel. 

Tevens in de kelder zijn drie balken gebruikt die gedeeltelijk geschilderd zijn met 

kleuren die uit het vooreind lijken te komen. Dat zegt echter niets definitiefs over 

de herkomst. Er is te weinig balk zichtbaar om met zekerheid iets over die 

herkomst te zeggen. Ze zijn met een cirkelzaag op maat gemaakt en dragen 

vloerdelen van 27mm dik waarop de trap is gezet. 

 

 

 Afb. 3-6: Hergebruikte balken. 
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Afb.3-7: Boven vrnl. Balk 1, 2 en de eeste van 3 verzaagde balken met verf. 
Daaronder de 3 verzaagde balken met zichtbaar de cirkelzaag sporen. Geheel links nog net 
een streepje van het keldervenster.  

 

 

 

 

 
Afb. 3-8: de beide draagbalken van de schoorsteen, gezien vanuit de hooiberging. 
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In de darskamer zijn vijf stijlen aanwezig: twee muurstijlen tegen de voorgevel 

(stijl nummer 1 en 2) en drie stijlen in de houten binnenwand (nummer 3 tot en 

met 5). Merk op dat van de getekende stijlen de in 1936 nieuw aangebrachte 

kepen voor de huidige wandregels niet zijn aangegeven. 

Nummer 4 en 5 zijn niet getekend, wegens het ontbreken van restanten van 

verbindingen. De afmetingen (105 x 80mm) en de verf aan drie zijden zijn passend 

bij de nog in situ aanwezige tussenbalk in het vooreind boven de slaapkamers. De 

niet geschilderde zijde heeft sporen van nagels voor het vloerhout van de zolder. 

Op hun boveneind ligt een plafondbalk van de slaapkamers. 

Stijl 1 bevind zich tegen de voorgevel rechts (dars zijde). De naar de muur 

gekeerde zijde heeft twee kepen waarvan de vorm en functie onduidelijk is. Door 

specie resten en vuil is dit niet goed bereikbaar. De kopmaat is circa 165 x 120mm. 

Links bovenaan is een schuine sponning aangebracht. Vanaf de onderkant hiervan 

loopt in dezelfde helling een kraslijn over de voorkant. Mogelijk heeft dit te maken 

met een verbinding aan een schuin op deze balk gerichte balk. 

Stijl 2 bevind zich tegen de voorgevel links en heeft aan de zijkanten een aantal 

doorgaande kepen waar vermoedelijk doorgaande wandregels in gelegen hebben. 

De kopmaat is 150 x 105mm. 

Stijl 3 tenslotte staat nabij de schouw tegen de houten scheidingswand. Aan de 

linker zijde is een driehoekige keep voor een wandregel of een raveling in een 

balklaag aangetroffen. De kopmaat is 160 x 110mm. Bovenaan is een stukje 

uitgezaagd waar de plafondbalk van de slaapkamer in is gelegd. 

Van de stijlen 1 t/m 3 is helaas niet met zekerheid te zeggen wat de herkomst is. 

Mogelijk zijn ze afkomstig uit de darskamer of slaapkamer 2 ter plaatse van de 

bedstee en kast, en zijn het balken van de zolder geweest. 

 

 



23 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum  Deelontleding 17
e
 eeuwse onderdelen, April 2019 

 

Afb. 3-9: Hergebruikte stijlen in de Darskamer 

 

Afb. 3-10: Plattegrondje van de darskamer met locatie van de 5 stijlen. 

 

 

 

 

 
  

Boven: stijl 1 boveneind van drie zijden. 

   
Stijl 3 met de keep Stijl 4 en 5 Stijl 2, de onderste keep voor 

doorgaande wandregel 
Afb. 3-11: stijl 1 t/m 5. 
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De zwingen in het vierkant, voorzijde. 

Beide balken zijn voor zover bereikbaar opgemeten en aangeduid als Zwing 1 en 2. 

Zwing 1 is vanuit de hooiberging gezien de linker, Zwing 2 de rechter. Zwing 2 is 

direct herkenbaar als dekbalk van de gebinten van het vooreind. Zijn evenknie is 

nog in situ aanwezig. 

Zwing 1 is de meest intrigerende, omdat hier geen lipverbindingen van korbelen 

zijn aangetroffen zoals bij zwing 2 en de balk in het vooreind. In plaats daarvan 

vertoont de onderzijde pengaten, waarvan drie ongeveer in het midden. De 

buitenste twee van deze drie blijken schuin in de balk gestoken te zijn, wat duidt 

op een stijl met aan weerszijden een korbeel. De buitenste stijlen zijn zonder 

korbelen of schoren en hebben een afstand die overeen komt met de stijlafstand 

van de andere gebinten in het vooreind. In de tekening is geschetst hoe de stijlen 

en korbelen gezeten hebben. Het lijkt een standvink constructie. 

Een tweede opvallend kenmerk van Zwing 1 is de sponning aan de bovenzijde (en 

op basis van de geschilderde zijden van de balk was dit de binnenzijde waarop het 

vloerhout van de zolder was bevestigd) en een reeks kepen in de overblijvende 

rand. De niet geschilderde voorkant van de balk vertoont afdrukken en resten van 

nagels van stijlen die aan de balk gespijkerd zijn geweest. 

Zwing 2 is aan drie zijden geschilderd in een lichte kleur die ook op de nog in situ 

aanwezige dekbalk in het vooreind zichtbaar is. Beide afgezaagde pennen van de 

wandstijlen zijn nog aanwezig, alsmede de kepen van de lipverbinding met haak 

van de korbeel. Een van deze kepen is half zichtbaar onder de dekbalk van het 

vierkant. 

 
Afb. 3-12: voorzijde van het vierkant, met de twee zwingen (links nr. 1, rechts nr. 2) daaronder de 
draagbalk met in rode baksteen de oude schouw met de nissen en links daar tegenaan de oude 
wandstijl. De muren links en rechts van de schouw zijn recenter (1936 en ergens XXB). 

 

 

  



Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum Deelontleding 17
e
 eeuwse onderdelen, April 2019 

 

Afb. 3-13: Zwing 1 
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Afb. 3-14: Zwing 2 
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Voet van Zwing 1 De sponning en kepen Afgezaagde stijl Afgezaagde korbeel, met schuin 

verloop. 
Voorzijde van Zwing 1, met afdrukken 
van genagelde stijlen? 

    

 

Voet van Zwing 2 met de lipverbinding 
en de grens van de verf, vanuit de 
hooiberg 

Voet van Zwing 2 met de 
lipverbinding en de grens van de verf, 
vanuit de hooiberg 

Voet van Zwing 2 met de 
lipverbinding en de grens van de verf, 
vanaf de zolder boven de darskamer. 

Het boveneind van Zwing 2, met nog 
vaag zichtbaar een stukje van de 
keep voor de lipverbinding, net onder 
de bovenbalk van het vierkant. 

 

Afb.  3-15: De beide zwingen in het losse gebint aan de voorzijde, hergebruikte balken van het vooreind. 
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Gebinststijl in de wand Woning – Hooiberg. 

Deze gebinststijl is van grenen. De afmetingen aan het boveneinde zijn wat 

zwaarder dan de koestijlen in de stal. Het pengat voor een korbeel staat parallel 

aan de wand. De badding ontneemt het zicht op de onderzijde van de draagvalk, 

maar aan de zijkant zijn geen sporen van toognagels of een tand in het ondervlak 

aangetroffen 

Deze stijl is zeer waarschijnlijk niet als onderdeel van de primaire bouwfase op 

deze plek toegepast. De badding tussen de kop van de stijl en de draagbalk en het 

ontbreken van een keep in de draagbalk ten behoeve van een stijl  zijn reden voor 

deze stelling. Daar tegenin moet geconstateerd worden dat de verwering 

vergelijkbaar is met die van het vierkant. Dit zou dan kunnen betekenen dat deze 

stijl met de badding al vroeg toegevoegd zou kunnen zijn in deze wand. De 

herkomst van deze stijl is onbekend. 

 

 
Afb. 3-15: De gebintstijl van de wand tussen woning en hooiberg. 
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3.1.4 Onderdelen Vooreind 
In het vooreind, dat wil zeggen in de beide slaapkamers, is een afwijkende 

gebintconstructie geweest. Dit gedeelte is een huis met drie beuken, waarbij een 

alternerend stelsel van dekbalk gebinten en tussenbalken was gebruikt (zie schets 

afb.4-2.). Hiervan resteert in situ nog een dekbalk, een tweede dekbalk is 

hergebruikt als zwing van het losse vierkantgebint aan de voorzijde. De stijlen en 

dekbalken waren met korbelen gekoppeld. Opmerkelijk is dat deze korbelen aan 

de buitenzijde van de stijlen zaten en met een zelfde lipverbinding met haak 

waren verbonden als de zwingen in het vierkant3. Het eerste gebint gerekend 

vanaf de trapopgang is vanaf de zolder zichtbaar. Hiervan resteren de dekbalk en 

het stuk van de stijlen boven de vloer. Dit gebint met het daaraan bevestigde 

beschot was oorspronkelijk de andere wand van bedstee en opkamertje boven de 

huiskelder. Bij de verbouwing in 1936 zijn de stijlen afgezaagd. Opmerkelijk is dat 

dit gebint geen korbelen had, sporen hiervan zijn in de dekbalk afwezig. 

De daksporen van het vooreind staan op een wurmt op deze gebinten met aan 

beide zijden een lagewand boven de zijbeuken. In de huidige situatie is onder deze 

oorspronkelijke balklaag in 1936 een nieuwe balklaag gelegd, opgelegd in de 

zijgevel en op de drie stijlen van de tussenwand met de darskamer. Hieronder is 

een verlaagd plafond gespijkerd. Deze balklaag ondersteunt ook de nog 

resterende oudere balklaag, waar de stijlen en korbelen onder weg gesloopt zijn. 

De meeste onderdelen zijn reeds gedocumenteerd: de stijlen 4 en 5 in de 

darskamer, de gebintbalk (zwing 2) en de vermoedelijke strijkbalk van de 

voorgevel (zwing 1), een aantal wandstijlen (onder de schoorsteen en in de kelder) 

zijn in paragraaf 3.1.3 behandeld. De dekbalk en tussenbalk die nog in situ 

aanwezig zijn komen overeen met Zwing 2 en stijl 4 en 5. Het vooreind begint in 

de zone nabij de trapopgang met een juk, een dekbalkgebint zonder korbelen, dat 

                                                           
3
 Deze constructie is sterk afwijkend met de algemene constructiewijze van gebinten met 

korbelen (en sleutelstukken) in de middenbeuk. Brandts Buys geeft in de door hem 
gegeven voorbeelden met doorsnedetekeningen alleen deze variant aan. De constructie 
zoals in Westeinderweg 25 komt daarin niet voor. Navraag bij D.M. Duijn (December 2018)  
wees uit dat een dergelijke constructie tot op heden nog niet eerder is aangetroffen. 

op vloerhoogte is afgezaagd en opgevangen op de onderliggende balklaag. De kap 

van het voorhuis is eveneens ingekort en bevat nog een enkel spant, bestaande uit 

een sporenpaar, een hanenbalk en twee korbelen. 

Deze onderdelen worden hier nog apart besproken. Vervolgens geeft dit de basis 

voor een reconstructie in hoofdstuk 4 

Als eerste het juk (Afb. 3-16): 

Dit bestaat uit een vrij lichte dekbalk (120x150mm op zijn plat gelegd). Daaronder 

staat een drietal stijlen, waarvan de buitenste (100x80mm) zonder pen-gat 

verbinding onder de balk staat. De zwaardere stijlen (155x130 en 170x120) zijn 

wel met een pen met een enkele toognagel aan de dekbalk verbonden. De linker 

en rechter stijl staan ter hoogte van de wanden van de middenbeuk. 

Aan de voorzijde (straatzijde) van deze stijlen is staand eiken wagenschot 

aanwezig. Dit is het restant van de oude kamerwand. 

Het kapspant (Afb. 3.17) bestaat uit een sporenpaar, een hanenbalk en twee 

korbelen. Deze zijn allemaal gemaakt van rondhout sparren, wankant behakt tot 

een min of meer vierkante doorsnede met wankanten. De verbinding tussen de 

korbelen, hanenbalk en beide sporen is met rechte lipverbindingen en taaie 

nagels. De korbelen zijn koud tegen de sporen gespijkerd. De onderzijde van de 

sporen is van net onder de korbeel tot net boven de 

wurmten/gordingen/flieringen met een dissel of haalmes 15-20mm uitgehaald om 

een vlak te verkrijgen. 

Onder het rechter dakvlak is een gording (rondhout spar) die ter hoogte van dit 

spant eindigt. Daar is ook een stut van de spoor tot de zoldervloer geplaatst. 

Wegens opgeslagen spullen was het niet mogelijk het onderste deel van het spant 

tot de zoldervloer te onderzoeken. 
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Afb. 3-16: Het juk, binnen de stolp het begin (of eind) van het vooreind. Deze wand staat oorspronkelijk op de keldermuur en was gelijk de achterwand van de bedsteden in de woonkamer en boven de 
kelder. De stijl 155x130 stond op het beertje in de keldermuur 
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Afb. 3-17: Het spant boven het vooreind. Dit spant staat ongeveer boven de nog resterende dekbalk van een gebint. 

 



Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum Deelontleding 17
e
 eeuwse onderdelen, April 2019 

 

3.2 Documentatie deuren 

3.2.1 Dubbele deur in keukenkast 
Dit betreft een dubbele deur, welke alleen vanuit de keukenkast zichtbaar is. De 

wandafwerking in de gang verhindert het zicht op de andere zijde van deze 

deuren, die vermoedelijk als klampdeur met 2 of 3 klampen zijn uitgevoerd. De 

deuren zijn elk ca. 50 cm breed en 190 cm hoog. De deuropening is aan de 

bovenzijde voorzien van een dorpel waar mogelijk twee sponningen in geschaafd 

zijn (of middels een erop gespijkerde lat). De bovenste dient voor het 

wandbeschot, de onderste voor de deuren als sponning. De deurstijlen liggen 

geheel achter het beschot en zijn niet zichtbaar. 

Door de inrichting van de kast zijn de deuren niet in hun geheel zichtbaar, 

waardoor mogelijk niet alle details gezien zijn. Opvallend zijn de messing 

schuifgrendeltjes op de bovenhoek van beide deuren. Tot de verbouwing in 1936 

was de huidige hal een bedstee, waarvan deze deuren de bedsteedeuren zijn.  

Constructie: 
Staande delen (groef en mes), vermoedelijk 2 of 3 klampen aan de binnenzijde.  

Materiaal: 
Grenen. 

Afwerking: 
Geschilderd, wit. Onderliggende verflagen zijn niet zichtbaar. 

Interpretatie: 
Deze deuren waren tot 1936 bedsteedeuren. De huidige hal was toen een bedstee. 

Vermoedelijk is dit het resultaat van een verbouwing ergens tussen 1775 en 1850 

toen de woning verbouwd is. Deze bedstee en het gangetje tussen keuken en 

kamer zijn namelijk in de oude woonkamer gezet, die hiermee asymmetrisch is 

geworden. 

Afb. 3-19: Dubbele kastdeur (bedsteedeur) in keukenkast.  
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Afb. 3-20: Boven de bovenzijde van de rechter en een stukje van de linker deur, 
Daaronder de messing schuifslotjes verstopt onder dikke lagen verf 

 

 

 

 

 
Afb. 3-21: Onder in de kast is nog net het restant van een kanier zichtbaar. Dit is het blad aan de 
wand, het blad aan de deur is vermoedelijk afgebroken. 
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3.2.2 Deuren op schuurzolder 
Hier zijn aangetroffen een stel bedsteedeuren en een kamerdeur.  

3.2.2.1 Bedsteedeuren 
De bedsteedeuren vertonen gelijkenis met de bedsteedeuren die in de 

woonkamer (3.2.3) en de dubbele kastdeur in Slaapkamer 2 (3.2.7). Het betreft 

deuren met spiegelklampen aan de kamerzijde, een enkele spiegel en een schaafje 

daar omheen. Per deur zijn twee brede delen gebruikt waarop de klampen 

gespijkerd zijn. De kanieren zijn nog in de deuren aanwezig (een blad, het andere 

blad ontbreekt, dit zal in de kozijnstijlen achter gebleven zijn). Op de vermoedelijk 

rechter deur is een geprofileerde naald aangebracht en hier is ook het gat voor 

een wervel aanwezig. Deze deuren zouden eerder de deuren van de grote kast ter 

plaatse van de huidige badkamer zijn geweest. Dit was toen een grote inloopkast. 

Het is niet uit te sluiten dat dit vroeger een bedstee is geweest. 

Constructie: 
Staande delen (groef en mes), klampen en spiegelklampen. 

Materiaal: 
Grenen. 

Afwerking: 
Geschilderd, een (vervuilde) gele oker tint (caramel) met mogelijk een laag vernis 

als eindafwerking. Onderliggende verflagen zijn niet zichtbaar, behalve aan de 

achterkant langs de randen, waar een donkere kleur (blauw of grijs) gevonden is. 

Interpretatie: 
De kleuren, met name de keukenzijde, passen bij de kleuren van de oude keuken 

zoals aangetroffen op de keukenzijde van het stalgebint en de zoldering aldaar. 

Dus de keuken tot 1936. De vormgeving van de deuren, met name het enkele hoge 

paneel en de vorm van het profiel (schaafje) komt overeen met de deuren van 

3.2.3, 3.2.5 en 3.2.6.. Ook het profiel van de naald komt overeen met dat van 

3.2.6.. Dit gegeven lijkt te wijzen op een samenhang in tijd, dan behoren deze  

 
Afb. 3-22: Kastdeuren (bedsteedeuren) op schuurzolder.  
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deuren tot dezelfde bouwfase. De vorm van de profielen is vrij grof en wijst op een 

datering rond 1775-1850, de periode waarin zowel in de woning als in het 

exterieur wijzigingen zijn aangebracht (onder andere de vensters in het vooreind, 

het bovenlicht boven de darsdeuren en vermoedelijk de keuken en woonkamer). 

Doordat de bedsteedeuren op de schuurzolder met latten aan elkaar gespijkerd 

zijn is er van afgezien ze te verplaatsen. Daardoor is er geen volledige 

overzichtsfoto van deze deuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 3-23: De bedsteedeuren op de schuurzolder. Links boven de voorkant van beide deuren. De 
bovenste deur is de rechter deur indien ze op hun plaats zouden zitten (de wervel of kruk zit 
overwegend in de rechter deur). 
Linksonder de achterzijde van de deuren. De onderste (linker) deur is gedeeltelijk in een andere 
kleur. 
Hierboven de voorzijde met een stukje schoon geveegd om een indruk te krijgen van de kleur: een 
gele oker tint met vermoedelijk een vernislaag. Deze kleur is ook gebruikt in de keuken en 
zichtbaar in de koestal, op de keukenzijde van het gebint en de zoldering. De donkere vlekken zijn 
spetters verf of carboleum. 
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3.2.2.2 Kamerdeur 
Uit informatie van de  eigenaar zou deze deur tot 1936 de deur tussen keuken en 

de huidige hal zijn geweest. Afmetingen en positie van de resten van de kanieren 

komen overeen met die in het kozijn van de keukendeur. Overigens vertoont dit 

kozijn in beide stijlen bovenaan een spoor van een verwijderde wandregel met 

een hoogte van circa 5 cm dat met de onderzijde ca. 13,5 cm onder de huidige 

bovendorpel zit. Dit was een gangetje langs de bedstee die in 3.2.2.1 is genoemd. 

De deur is uitgevoerd als paneeldeur met twee panelen van ongelijke hoogte. 

Gelet op een sleutelgat bij het gat voor de wervel is het grote paneel het bovenste 

paneel geweest (de baard van het sleutelgat zit dan onder en het slot onder de 

wervel/deurkruk). Er is geen spoor van een gat ten behoeve van een wervel 

gevonden. De panelen zijn aan de halzijde vlak. De keukenzijde is voorzien van een 

bossing en opleglijsten rond de deurstijlen en dorpels. Opmerkelijk is dat langs het 

grote paneel de beide deurstijlen uit twee delen bestaan. Onder de middendorpel 

hebben de deurstijlen hun volle breedte. 

Bij het onderpaneel ontbreken twee delen van de opleglijsten. Hier is zichtbaar 

dat de sponning van de panelen een schaafje hebben en dat de opleglijst het 

paneel in de sponning houdt. Op deze schaafjes is ook verf aanwezig (oud-roze). 

Dit is opmerkelijk, omdat die verf onder de opleglijsten zit, terwijl zonder die 

lijsten de panelen uit de deur vallen. De deur heeft een inbouwslot gehad met een 

kruk en slot. 

Constructie: 
Paneeldeur met deurstijlen (samengesteld bij het grote bovenpaneel), en dorpels, 

met pen- en gat en getoogd. Panelen aan de keukenzijde met bossing en 

inleglijsten, het kussen is rechthoekig. Het bovenpaneel bestaat uit 2 staande 

delen, het kleine onderpaneel uit 1 liggend deel. Kanieren zijn nog gedeeltelijk 

aanwezig. 

 

 

 

Afb. 3-23: Kamerdeur (keukendeur) op schuurzolder. 
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De dorpels hebben pennen met borst welke in de deurstijlen steken. De 

verbreding van de stijlen naast het bovenpaneel heeft vermoedelijk onder en 

boven een sponning waar de verlengde borst van de dorpels in steekt en over de 

lengte een mes dat in een sponning in de deurstijl valt. 

Materiaal: 
Grenen. 

Afwerking: 
Geschilderd, de keukenzijde met een (vervuilde) gele oker tint (caramel). 

Hieronder is in ieder geval een oud-roze laag zichtbaar. De halzijde is in twee 

kleuren: (licht) geel op de panelen, beige met daaronder een lichter beige op de 

stijlen en dorpels. 

Interpretatie: 
De keukendeur lijkt voor een keuken een vrij luxe uitstraling te hebben die goed 

zou passen in een luxe woonkamer. De keuken is echter in dagelijks gebruik wel de 

hoofdruimte in de woning. De woonkamer zelf was (en is!) niet de plek waar men 

leefde maar meer een ruimte voor meer bijzondere gelegenheden, afgezien van 

het gebruik van de bedsteden voor de dagelijkse nachtrust. De woonkamer heeft 

ook een andere stijl van afwerking die zich uit in de vormgeving van de 

bedsteedeuren en mogelijk de kamerdeur (woonkamer-hal). Dit zijn deuren met 

een enkel hoog paneel. 

De deuropening van deze keukendeur is aangepast. Mogelijk is de deurhoogte 

vergroot van ca. 1,80 naar 1,92 door het wegnemen van de bovendorpel en het 

aanbrengen van de huidige bovendorpel zodat de op de schuurzolder aangetroffen 

deur geplaatst kon worden. De deur zelf heeft een bijzondere constructie (de 

samengestelde deurstijlen naast het grote paneel) en de bovendorpel in de deur 

lijkt vrij small vergeleken met de rest. Toch lijkt dit op basis van de pennen met 

borst niet aangepast, omdat deze pennen met borst nog compleet zijn. Een andere 

bijzonderheid is de sponning met schaafje onder de opleglijsten. Dit lijkt erop te 

wijzen dat deze opleglijsten een latere toevoeging zijn. Het is onduidelijk hoe de 

panelen voordien bevestigd waren. Mogelijk met nageltjes in de sponning, 

vergelijkbaar met een glasruit zonder stopverf. 

De gele kleur van de keukenzijde mist de glans (vernis?) van de bedstee- of 

kastdeuren op de schuurzolder, maar lijkt er wel op. Deze deuren hebben daarmee 

een kleur die past bij de okergele kleur aan de keukenzijde van het stalgebint en de 

zoldering aldaar, dus de keuken tot 1936. 



38 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum  Deelontleding 17
e
 eeuwse onderdelen, April 2019 

 
Afb. 3-24: De keukendeur/kamerdeur op schuurzolder. Links de voor- en achterzijde. Rechtsboven 
een detail van de  voorzijde met linksboven een stukje schoon geveegd. Rechtsonder een detail 
van de achterzijde bij de middendorpel, waar bij het onderpaneel de inleglijst ontbreekt, met de 
oud-roze verf daaronder. Onder de okergele tint zit nog een donkerdere variant hiervan. 
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3.2.3 Bedsteedeuren kamer/kelder 
Van deze deuren is vanuit de kelder een opname gedaan van dit stukje wand met 

deuren. Tussen de trap en deze wand is een balk met wandje gezet om de 

overgebleven ruimte naast de trap op te vullen en vlak af te werken. Onder het 

inmiddels verdwenen bed is langs de deuren nog een stukje beschot (eiken 

wagenschot) van het bed aanwezig. Dit stukje beschot en het wandje langs de trap 

onttrekken de deuren gedeeltelijk aan het zicht. 

Beide deuren zijn met de kamerzijde (panelen) naar de kelder gemonteerd. De 

naald van de rechter deur is verwijderd en dit spoor is in de kelder zichtbaar. Het 

lijkt erop dat de deuren samen iets smaller zijn dan de sponningmaat van de 

deuropening, de naad tussen beide deuren is met een losse lat gevuld.  De 

verdwenen naald zou nauwelijks breed genoeg geweest zijn deze kier te 

overbruggen. De bedsteedeuren komen sterk overeen met het stel dat is 

beschreven in 3.2.2.1 en in de nog te bespreken deuren in Slaapkamer 2 (dubbele 

kastdeur). Het lijkt aannemelijk dat de naald ook hetzelfde profiel had als bij deze 

deuren. 

Constructie: 
Staande delen (groef en mes), klampen en spiegelklampen. 

Materiaal: 
Vermoedelijk grenen 

Afwerking: 
Geschilderd, een (vervuilde) lichte gele tint. Daaronder zit groen. Dit groen lijkt 

ook terug te komen als onderliggende laag op andere deuren. Het geel van de 

kamerzijde lijkt op de kleur die is aangetroffen achter de schouw en eveneens 

terug lijkt te komen als  onderliggende laag op andere deuren. 

De bedsteewand van de woonkamer is flink vertimmerd. Er zijn wat resterende 

delen eiken beschot, delen van grenen en er zijn resten en sporen van oude 

wandregels. De wandstijlen en regel rond de deuren lijken latere vernieuwingen 

(mogelijk bij de verbouwing van 1936). Afb.3-25: Opnametekening van de bedsteewand in de woonkamer, vanuit de kelder. 
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Op de rand van de vloer is een hergebruikte balk toegepast. Deze is geschilderd in 

een soort oud-roze en is vermoedelijk een stijl of regel van een verwijderde 

binnenwand geweest. Deze oud-roze kleur is ook aanwezig op de deur van 3.2.2.2, 

onder andere onder de opleglijsten. 

Opvallend is het spoor van een hellend schotje tussen de wandstijlen links. Rechts 

sluit dit wat ongelukkig aan op de horizontale bedbodem (laning) want de knik zit 

dan net binnen het kozijn van de bedsteedeuren. Ter plaatse van de meest linkse 

wandstijl is op de plafondbalk een grens van twee kleuren verf aanwezig. Links 

groen (slaapkamer) rechts blauw (kelder/bedstee). 

INTERPRETATIE: 
Ondanks het verval van deze wand geven de resterende oude (eiken) delen van de 

betimmering wel een indruk van de oorspronkelijke afwerking. De kelderdeur zat 

vermoedelijk ter plaatse van de meest linkse wandstijl, en dan wel op een 

merkwaardige manier boven de eerste tree van de keldertrap. Het hellende schotje 

(bedbodem) was er ten behoeve van de doorgang naar de kelder. De hergebruikte 

balk met de oud-roze kleur lijkt te wijzen op het vrij komen van materiaal van een 

veranderde of verwijderde tussenwand bij de keuken, gezien de overeenkomst met 

dezelfde kleur op de keukendeur (3.2.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 3-26: de kelder ingang, met de bedsteewand van de woonkamer. De plank met flessen ligt op 
de plek van de oude laning (bedbodem). 
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Afb. 3-27: De bedsteewand van de woonkamer, gezien vanuit de kelder. De hergebruikte roze balk 
zit er vermoedelijk al vanaf een verbouwing tussen 1775 – 1850. De woonkamer is ooit groen 
geweest, later is dit geel geworden (zie detail rechts onder) en de bedstee van binnen gedeeltelijk 
blauw. 
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3.2.4 Kastdeur woonkamer 
Hoewel deze deur erg lijkt op de kastdeuren in de dubbele wand tussen de twee 

slaapkamers viel hij toch op. Zo heeft de kastdeur in de woonkamer een middelste 

klamp waarop aan de scharnierzijde een incompleet spoor van een wervel 

zichtbaar is. Aan de bovenzijde is ook een spoor van verandering. Er is een smalle 

strook zichtbaar in de verf aansluitend op de klamp en de klamp heeft daar geen 

vellingkant. Omdat de kast in 1936 bij de verbouwing is ontstaan en de deur een 

aangepaste hergebruikte deur lijkt te zijn is gekeken waar hij vandaan gekomen 

zou kunnen zijn. 

De deur is aan de kamerzijde afgewerkt met behangsel, inclusief de randen van 

blik rondom. Hierdoor is de kamerzijde niet zichtbaar. 

Het kozijn van de kamerdeur naar Slaapkamer 2 vertoont sporen van aanpassing 

ten behoeve van het plaatsen van de huidige stompe deur (daterend van 1936). In 

de sponning van de deurstijlen zijn met latjes dicht gemaakte kepen voor drie 

horizontale klampen aanwezig. Tevens is de bovendorpel aan de onderzijde 

voorzien van een latje om de sponning voor de huidige stompe deur te maken, 

terwijl de oorspronkelijke sponning onder het wandbeschot met een latje is dicht 

gemaakt. Deze staande delen zijn hier niet meer zichtbaar. Ook de drempel toont 

sporen van aanpassing: de drempel bestaat uit een balkje (onderdeel van stijl- en 

regelwerk van de wand)  aan de woonkamerzijde met twee latjes breder gemaakt. 

Het eerste latje vult ongeveer de dikte van het wandbeschot op, het tweede zorgt 

voor een onder de stompe deur uitstekende drempel die daarmee gelijk ligt met 

de neuten onder de deuromlijsting. 

Constructie: 
Staande delen (groef en mes), klampen. 

Materiaal: 
Grenen. 

 
 
 

Afb. 3-28: Kastdeur in woonkamer. 
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Afwerking: 
Geschilderd. De toplaag is een soort oud-roze (1936), daaronder een gele tint die 

lijkt op het geel van de bedsteedeuren in de kelder, het geel dat is aangetroffen 

aan de achterzijde van de schouw en op de dubbele kastdeur van Slaapkamer 2. 

Interpretatie: 
Waarschijnlijk is deze kastdeur eerder (tot 1936) de kamerdeur naar het vooreind 

geweest. Met staande delen en dezelfde kleur (geel, daarvoor groen) als de 

wanden is het een soort verborgen deur. In deze wand zijn dan verder nog de 

bedsteedeuren aanwezig geweest van de bedsteden boven de kelder. In 1936 is de 

deur smaller gemaakt, boven is mogelijk een strookje afgezaagd en de bovenste 

klamp is eveneens een strookje smaller gemaakt, waarbij de oude contour als 

afdruk in de verf zichtbaar is gebleven. De oude deuropening is aangepast voor de 

huidige stompe kamerdeur. 

    
Afb. 3-29: de kastdeur in de woonkamer. 
Boven details van de middenklamp (links), de bovenklamp (rechts) en rechts de deur in zijn 
geheel. Door het behangsel is de kamerzijde niet zichtbaar. 
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Afb. 3-30: Details van het kozijn  van de deur naar Slaapkamer 2 in de woonkamer. 
Links en midden de resten van kanieren en dichtgemaakte sponning voor de klampen. Rechts 
eveneens de dicht gemaakte sponning voor de klamp en deuken waar de wervel langs de 
kozijnstijl schraapte. Geheel rechts detaul van de kastdeur, met de kleuren verf. 
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3.2.5 Kamerdeur Slaapkamer 1 
Dit is een geklampte deur met spiegelklampen en een schaafje rond de spiegel. 

Het profiel hiervan is verwant aan het profiel van de deuren van 3.2.2.1, 3.2.3 en 

3.2.6. De deurkruk is identiek aan die in de deur van 3.2.6 in Slaapkamer 2.  

De afmetingen van deze deur lijken sterk op die van de huidige kamerdeur tussen 

woonkamer en hal, de draairichting past ook bij de in dat deurkozijn nog 

aanwezige delen van kanieren. De positie van deze kanieren in het kozijn passen 

ook bij die van de kanieren in de deur. 

Constructie: 
Staande delen (groef en mes), klampen en spiegelklampen. 

Materiaal: 
Grenen. 

Afwerking: 
Geschilderd. De kamerzijde heeft als toplaag een grijzig wit, daaronder geel en 

groen. De andere zijde (trapopgang) heeft als toplaag hetzelfde grijzig wit, 

daaronder grijzig groen, donker beige en lichter beige (oker). 

Interpretatie: 
De deur lijkt afkomstig van de woonkamer-hal, de maten en kanierposities 

kloppen. De kleuren aan de kamerzijde (geel en groen) komen ook voor op de 

bedsteedeuren van de woonkamer (zichtbaar in de kelder). Ook de profilering 

langs de spiegel komt daarmee overeen. De kleuren aan de achterzijde 

(trapopgang, voorheen halzijde) met name de beige tinten, lijken te passen bij de 

beige tinten op de halzijde van de keukendeur (3.2.2.2) die op de schuurzolder ligt. 

 

 

 

 Afb. 3-31: Kamerdeur van Slaapkamer 1. 
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Afb. 3-32: Links de voorkant, rechts de achterkant van de deur van Slaapkamer 1 
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Afb. 3-33: Kamerdeur Slaapkamer 1, geheel boven de kruk en wervel, daaronder links de 
verflagen van de voorkant, rechts de verflagen aan de achterkant. 
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3.2.6 Dubbele kastdeur Slaapkamer 2 
Dit zijn  geklampte deuren met spiegelklampen en een schaafje rond de spiegel. 

Het profiel hiervan is verwant aan het profiel van de deuren van 3.2.2.1, 3.2.3 en 

3.2.5. De deurkruk is identiek aan die in de deur van 3.2.5 in Slaapkamer 1. De 

naald op de rechter deur is identiek aan die van 3.2.2.1. 

Constructie: 
Staande delen (groef en mes), klampen en spiegelklampen. 

Materiaal: 
Grenen. 

Afwerking: 
Geschilderd. De kamerzijde heeft als toplaag een grijzig wit, daaronder geel en 

groen. De andere zijde (kastzijde) heeft als toplaag hetzelfde oud-roze als de 

kastdeuren van de woonkamer en beide slaapkamers (1936), daaronder een laag 

blauw. 

Interpretatie: 
Doordat de vormgeving en de kleur aan de kamerzijde (met name het geel en 

groen onder de huidige toplaag) sterk overeen komt met de deuren van 3.2.3 3.2.5 

en de deurkruk identiek is aan die van 3.2.5 lijkt dit te wijzen op toepassing in 

dezelfde ruimte. De bedsteedeuren van de woonkamer (3.2.3) zijn in situ 

omgekeerd aanwezig, de kamerdeur van 3.2.5 lijkt de voormalige kamerdeur naar 

de hal. De deuren van 3.2.6 zijn vermoedelijk bedsteedeuren geweest. De logische 

plek hiervoor is dan in de woonkamer. Omdat het voorhuis gezien de restanten 

eiken wagenschot vermoedelijk grotendeels binnenwanden van deze betimmering 

heeft gehad ligt het niet voor de hand dat deze deuren daar hun voormalige plaats 

hebben gehad.  

 

 

 Afb. 3-34: Dubbele kastdeur in Slaapkamer 2. 
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De vraag is dan nog: waar zat die bedstee? In de wand van de hooiberg 

(vergelijkbaar met de bedstee in de koegang), of in de wand tussen kamer en 

keuken waar nu de douche zit? Dit laatste lijkt niet aannemelijk, omdat de huidige 

douche een kast of eerder een bedstee is geweest met de deuren aan de 

keukenzijde (3.2.2.1). De tweede mogelijkheid is de wand langs de hooiberging, 

met een uitgebouwde bedstee vergelijkbaar met die op de koegang. Het vak met 

de hergebruikte delen eiken wagenschot zou deze plek kunnen zijn. Aan de 

hooizijde is echter geen blauwe verf aanwezig, en dit stukje wand was er al toen de 

huidige wand tussen woonkamer en hal is aangebracht.  

De derde mogelijkheid, die nog het meest aannemelijk is, is een tweede bedstee 

boven de kelder. De tekening bij de vergunning van 1936 geeft hier een aanwijzing: 

de oude situatie van de wanden aldaar is gestippeld weergegeven. Er is een 

wandje aangegeven die de ruimte boven de kelder in twee delen splitst: links de 

bedstee met de nog aanwezige (gekeerde) deuren van 3.2.3, rechts een ruimte die 

even groot is. Aspecten die nog meer in die richting wijzen zijn: 

 een doorlopende laning (bedbodem van de bedstee) over de hele kelder 

maken de kelder meer bruikbaar door stahoogte van de trap tot de 

buitengevel inclusief het voordeel van een keldervenster dat voor dat doel 

goed tot zijn recht komt; 

 de kamerwand is op deze plek aangepast in 1936 voor de toegang naar de 

trap, de vloerdelen onder de trap zijn toevoegingen uit die tijd. De 

kozijnstijl met scharnieren van de huidige kamerdeur naar de trapopgang 

heeft resten van kanieren en aan de binnenzijde blauwe verf onder groen 

en blauwgrijs. Vermoedelijk is dit de oorspronkelijke deurstijl van de 

bedstee; 

 voor een opkamertje is deze ruimte eigenlijk te klein. Het zou niet meer zijn 

dan een hele diepe brede kast boven de kelder. 

 

 

  

  
Afb. 3-35: Dubbele kastdeur in Slaapkamer 2, een voormalig stel bedsteedeuren uit de 
woonkamer! 
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3.2.7 Kelderdeur 
Door de afwerking met behangsel en de bijbehorende stroken blik langs de randen 

is de kamerzijde van deze deur niet zichtbaar. Ook de randen zijn grotendeels aan 

het zicht onttrokken door het blik. 

Dit is een deur met klampen en spiegelklampen aan de binnenzijde (kelderzijde). 

Aan boven-, onder-, en sluitzijde steken de staande delen buiten de klampen, 

zodat de deur zonder extra diepe sponning in het kozijn sluit. Hierdoor kan de 

benodigde sponning worden gerealiseerd door het wandbeschot de 

sponningbreedte vrij te houden van de dagkant van het kozijn. 

In de huidige situatie is echter de scharnierzijde niet voorzien van een 

spiegelklamp en de bovenste en onderste klamp  blijven maar circa 7mm binnen 

de rand van de deur. De horizontale klamp toont daar ook roest en sporen van 

nagels in het kopse vlak van de klamp. Aan de sluitzijde zitten ook nagels vrij dicht 

op de rand. De spiegelklamp is in verhouding vrij smal en heeft bovenaan ook een 

ruwe zijkant, alsof er een splinter af gesprongen is. Tenslotte steekt de cirkel 

(slijtspoor) van de wervel over de rand van de deur. Om de deur met wervel 

sluitend te krijgen is een wervel nodig die in een keep in de deurstijl grijpt, zoals 

aangetroffen in de kamerdeur van Slaapkamer 2.  

 

 

 

 

 
Afb. 3-36: Kelderdeur in Slaapkamer 2. 
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De klampen zijn langs de spiegel voorzien van een schaafje, model Kraalbeuling4. 

Deze vorm is op deze deur als enige aangetroffen en lijkt een ouder profiel dan de 

op de overige deuren aangetroffen vorm (vergelijkbaar met een inlegojief).  

Constructie: 
Staande delen (groef en mes), klampen en spiegelklampen. 

Materiaal: 
Grenen. 

Afwerking: 
Geschilderd, een beige tint met daaronder blauw. 

INTERPRETATIE: 
De kelderdeur is zeer waarschijnlijk de oorspronkelijke kelderdeur, aangepast voor 

het gewijzigde interieur in 1936. De voormalige bedstee is ondieper gemaakt door 

de wand naast slaapkamer 1 te verplaatsen. De wand met de deuropening is 

vervangen en iets meer uit de kelder gezet, wat blijkt uit sporen op het plafond en 

de zolderbalk waar de oude positie van de wand uit te herleiden is. De deur is flink 

smaller gemaakt, vermoedelijk lag de oorspronkelijke breedte rond de 1m. De deur 

heeft met zijn onderzijde vermoedelijk wel tegen een dorpel gesloten. De afstap 

naar de keldertrap is dan wel ongelukkig hoog geweest, vooral doordat de vloer in 

die situatie verder doorliep tot de rand van de stenen muur (nu de bovenste tree 

van de gemetselde trap). 

 

                                                           
4
 Hemert, R. van, (2009) p.292. De daar afgebeelde kraalbeuling heeft een vlakke groef 

tussen beide kralen. Het inlegojief op diezelfde pagina heeft een meer rechthoekige gleuf 
en een knikje bij de overgang tussen kraal en ojief. Bij de profielen van de aangetroffen 
deuren is het gleufje V-vormig en de overgang tussen kraal en ojief meer afgerond. 

   

   
Afb. 3-37: De kelderdeur. 
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3.2.8 Mandeur Darskamer 
De mandeur in de darskamer is zo genoemd omdat deze onderdeel is van een 

dubbele deur tussen dars en darskamer. Deze dubbele deur maakte het mogelijk 

dat een rijtuig (de “glaswagen”, het luxere rijtuig waarmee de familie Blauw te 

kerk ging) in de darskamer gestald kon worden. De dars zelf was hiervoor minder 

geschikt wegens de benodigde ruimte voor de bedrijfsvoering. 

De mandeur is een aangepaste hergebruikte deur bestaande uit staande delen 

met een rabat op drie horizontale klampen. De deur is van eiken. De staande 

delen zijn licht taps over de breedte. De rabat gaat over in een mes, aan de zijde 

van de groef is een ojief-profiel aangebracht. De klampen hebben eveneens een 

variant op een ojief-profiel. 

Er zijn diverse aanpassingen aan de deur gevonden: 

 Vanuit de darskamer gezien zijn de drie klampen zichtbaar. De bovenste is 

duidelijk incompleet. Hij is erg smal vergeleken met de anderen en aan de 

bovenzijde ontbreekt de profilering. Op basis van de breedte van de 

andere twee klampen lijkt er circa 100mm te ontbreken. 

 De middelste klamp heeft links een rechthoekige uitsparing ten behoeve 

van een inmiddels verdwenen slot. Het sleutelgat is nog aanwezig. De 

baard hiervan zit aan de bovenzijde! Rechts is een min of meer grof rond 

vormige uitsparing waar vermoedelijk ook een slot gezeten heeft. Een gat 

voor een sleutel is rechthoekig uitgehakt en met een klosje gevuld. 

 De onderste klamp is compleet, de staande delen steken hier een klein 

beetje uit maar dit lijkt ingekort. De rand loopt schuin naar de klamp toe 

en er is een lat tegen gespijkerd. Deze lat is niet meer recht meer de 

onderzijde is gedeeltelijk in een boog gezaagd.  

 Tenslotte zijn links de klampen vermoedelijk ingekort, daar is in de kopse 

kant van de klampen een aantal nagels aanwezig geweest die in het 

zaagvlak ligt. Dit kan alleen het geval zijn als de klamp naderhand is 

afgezaagd. 

  
Afb. 3-38: Tekening hergebruikte balken. 
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 De gehengen op de bovenste en onderste klamp zijn verschillend en latere 

toevoegingen.  

Constructie: 
Staande delen (rabat, groef en mes) op drie klampen. 

Materiaal: 
Eiken, mogelijk wagenschot (wigvormige doorsnede) hoewel de typische tekening 

met spiegels niet zichtbaar is. Dit komt mogelijk mede door de verf. 

Afwerking: 
Geschilderd, grijs met daaronder licht beige (dit doet denken aan Bentheimer 

zandsteen). Langs de dikke zijde van de staande delen, met de groef, is een  

ojiefprofiel toegepast. Op de klampen is eveneens een variant op een ojief 

toegepast. 

Interpretatie: 
Deze eiken deur is als mandeur hergebruikt. Op basis van het sleutelgat lijkt de 

deur ondersteboven te zijn gemonteerd. Op basis van de klampen en de tegen de 

onderkant gespijkerde lat lijkt de deur smaller gemaakt en ingekort. Zonder de lat 

is de deur circa 1,80m hoog, aan de bovenzijde is minstens 10 cm verwijderd. 

Vermoedelijk was de deur oorspronkelijk circa 1,92m hoog en mogelijk bijna 1 m 

breed. 

Gezien de gebruikte materialen en de afwerking lijkt het oorspronkelijk een vrij 

zware luxe deur die hoort in het meer representatieve deel van de woning. 

Mogelijk was het een afsluitbare deur tussen dars en darskamer of tussen vooreind 

en darskamer. De darskamer was ooit een luxe verwarmde kamer met 

vermoedelijk een afsluitbare deur in een houten wand naast de dars.  

 

 

 

  

  
Afb. 3-39: De mandeur in de darskamer. 
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3.2.9 Deur over trapgat. 
Het trapgat is afgedekt met een oude eiken deur. De trap wordt nooit gebruikt, 

aangezien boven geen woonruimtes aanwezig zijn. De deur ligt los over het 

trapgat en is te fragiel om als luik te kunnen belopen. Met rood-wit lint is de vloer 

rond de deur afgezet. Over de deur ligt plastic folie om het doorvallen van stof 

naar de trap te beperken. 

De deur is gemaakt van eiken wagenschot deeltje met een dikte van maximaal 

9mm bij ca. 210mm breed. Langs de groefzijde is hier een uiterst subtiel schaafje 

aangebracht met een kraalojief-achtig profiel van hooguit 1mm diep. 

Er zijn twee eiken klampen met een ojief langs de lange zijden en in het midden 

een later toegevoegde (eiken) klamp met een eenvoudige vellingkant. Deze 

middelste klamp is nogal scheef op de deur gespijkerd. De onderste klamp lijkt een 

strookje te missen, aan de onderzijde ontbreekt het schaafje. Aan de voorzijde is 

ter hoogte van de onderste klamp een extra klamp gespijkerd. Ook deze zit scheef 

en de onderkant is afgesleten. Bovenaan is nog een scharnier aanwezig, een soort 

kruisgeheng met een erg smal blad. 

Constructie: 
Staande delen (wagenschot, groef en mes) op drie klampen. 

Materiaal: 
Eiken wagenschot voor de staande delen en eiken planken voor de klampen aan 

de achterzijde. Een vermoedelijk grenen klamp aan de voorzijde onderaan. 

Afwerking: 
De voorzijde is ongeschilderd. De achterzijde is met een dunne laag blauw-grijze 

verf geschilderd. 

Interpretatie: 
Dit betreft vermoedelijk een kastdeur uit het oude voorhuis. De lichte constructie en de hoogte (net 
geen 1,90m) maakt het niet waarschijnlijk dat deze deur als kamerdeur gebruikt zal zijn. 
Oorspronkelijk met twee klampen, later is er een middelste klamp aan toegevoegd.  

 Afb. 3-40: De deur op het trapgat. 
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Doordat de onderste klamp zijn onderste ojief mist geeft dit de indruk dat de deur 

mogelijk wat is ingekort. Bovendien is de onderzijde afgesleten, aan de kant van de 

sluiting meer dan aan de scharnier zijde. 

  
Afb. 3-41: De kastdeur op het trapgat. 
Links de voor en achterzijde, rechts details. 
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3.3 Schouw in darskamer 
Van de schouw in de darskamer resteert de gemetselde achterwand met de 

kaarsnissen, resten kalkspecie met sporen van blauwe kalkverf op de roetbaan en 

ter weerszijden daarvan kalkspecie met afdrukken van tegeltjes die reeds zeer 

lang verwijderd zijn. In de voormalige schouwkap is eveneens een kalkpleister 

aanwezig. Van de schouwkap is rechts een restant van de boezembalk tegen de 

wandstijl bewaard. Links is dit restant met de wandstijl verwijderd ten behoeve 

van een betere hechting van een in de tweede helft van de twintigste eeuw 

aangebracht stukje muur tegen het oude metselwerk. 

Rond 1988 is door De Ree5 een opname gedaan en een reconstructie van het 

tegelwerk rond de nissen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van tegels die 

bij graafwerk op de rand van het erf zijn gevonden.  Het graafwerk betrof het 

graven van een nieuwe sloot en het dichtgooien van een bestaande naast het erf 

in verband met een aanpassing van de toegang via het erf naar het perceel links 

daarvan.  

De schouw is gemetsel van rode baksteen. Het steenformaat is 175x85x40mm6 

(gemiddelde, afgerond) met een tienlagenmaat  van 515mm gemetseld in 

kruisverband. De nissen zijn gevormd door een viertal lagen steen als klamplaag in 

de opening te metselen. Twee maal twee stenen vormen het “dakje” van de nis. 

Van de voorzijde van de schouw is een opname tekening gemaakt. De in de specie 

afgedrukte tegels hebben een formaat van ca. 130-133mm in het vierkant. Het 

nog resterende gedeelte tegelpatroon is in rood aangegeven. In blauw is het 

ontbrekende deel tot de vloer aangeduid. De vloer is van beton en zal 

vermoedelijk iets hoger liggen dan de oorspronkelijk houten vloer. Opvallend is 

dat de stijl rechts van de schouw een drietal posities van wandregels vertoont, 

naar beide zijden! 

                                                           
5
 Ree, G.J.M. de (ca. 1988) 

6
 Ree, G.J.M. de (ca. 1988), geeft 160x80x40mm op als Rijnlandse drielingbaksteen, 

waarmee dit metselwerk gedateerd kan worden in de eerste helft van de 17
e
 eeuw.  

 
Afb. 3-42: Opnametekening van de schouw, voorzijde. 



57 – Andreas de Vos Westeinderweg 25, Wognum  Deelontleding 17
e
 eeuwse onderdelen, April 2019 

Afb. 3-43: Voorzijde van de schouw. Afb. 3-44: Achterzijde van de schouw met links onder een kram of oog, rechts een duim. 
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Rechts boven de tegels is de boezembalk met daaronder een plankje nog 

gedeeltelijk aanwezig. Op het bovenste randje stenen is tegen de draagbalk links 

nog een stukje specie en in het midden een vlek specie aanwezig. Dit is een 

restant van een afsmeerlaag over de draagbalk om deze tegen vuur en rookgassen 

te beschermen. Op de draagbalk is een plank gespijkerd om de opening tot de 

zoldering af te dichten. 

Links is boven de tegels gestippeld de plek van de andere kant van de boezembalk 

aangegeven. De schouw vertoont weinig sporen van het stoken. Slechts bovenaan 

hebben de stenen wat donkere verkleuring hiervan. In de nissen is slechts een 

kleine roetvlek in de top aanwezig. 

De achterzijde van de schouw toont het metselwerk zonder belemmeringen. 

Opvallend is dat in het onderste gedeelte links een kram of oog en rechts een 

duim zijn ingemetseld. De functie hiervan is onbekend. 

De betegelde banen waren in een staand verband aangebracht. Rond de nissen is 

met name rond de top een afwijking in het patroon. Dit heeft te maken met een 

stabiele bevestiging van een tegel. Bij de linker baan sluit een enkele baan tegels 

links passend aan op de nis. Rechts is een ongeveer halve tegel nodig. Rond de top 

van de nis waren “nistoptegels” aangebracht. Deze hadden vaak een geschulpte 

rand. Bij de linker nis was het nodig de linker nistoptegel iets verder naar links te 

plaatsen, met een afgesneden tegel ernaast. Bij de rechter  nis was een 

gelijksoortige situatie. Dit betekent dat beide nistoptegels van een nis in het 

midden niet tegen elkaar konden sluiten, zoals weergegeven in de reconstructie 

door De Ree (afb. XXX)  

Op de bodem van de nis hebben nis bodemtegels gelegen, zoals De Ree aangeeft. 

In de linkernis is hiertoe een rest van een dikke laag specie aanwezig, om de 

ruimte tussen baksteen en de bovenrand van de rij tegels onder de nis op te 

vullen. Bij de rechter nis liggen op de bodem stukken rode plavuis als extra 

opvulling onder de specie. 
 
Afb. 3-45: Reconstructietekening uit het artikel van De Ree (ca. 1988). 
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Interpretatie: 
De schouw is te dateren voor het midden van de 17e eeuw. Na die tijd werd dit 

soort schouw weinig meer toegepast. Gedeeltelijk door andere mode, maar niet 

onbelangrijk is de landbouwcrisis tussen 1650-1690, waardoor in die periode 

minder gebouwd werd. De stijl rechts van de schouw met de sporen van 

wandregels ter plaatse van de schouw is vermoedelijk al aanwezig geweest toen 

de schouw is gemaakt. De boezembalk van de schouw zit immers aan die stijl vast. 

Dit is een aanwijzing dat de schouw in de eerste helft van de 17e eeuw een 

toevoeging is geweest in de reeds bestaande stolp. 

De weinige stooksporen geven de indruk dat de schouw niet intensief is gebruikt. 

Het gedeelte van de boerderij waar de schouw en het vooreind onderdeel van zijn 

heeft een vrij luxe afwerking gehad met eiken wagenschot als wandbetimmering. 

De restanten hiervan die aangetroffen zijn geven dit wel aan. Dit bij elkaar geeft 

de indruk dat deze ruimte, in ieder geval de darskamer met de schouw, vooral een 

representatieve functie heeft gehad. Het is niet ondenkbaar dat een investeerder, 

analoog met de stolp de Barmhartige Samaritaan te Blokker, de boerderij heeft 

gesticht of gekocht en verbouwd waarbij het luxe woongedeelte als zomerverblijf 

heeft gediend. Mogelijk was de eigenaar een rijke boer die het voorste gedeelte 

van zijn boerderij zeer luxe heeft laten maken, maar zoals gebruikelijk dit 

woongedeelte zelden werkelijk gebruikte. Het ligt voor de hand te denken dat na 

een eigenaarswissel en economische of bedrijfstechnische veranderingen een 

verandering in het gebruik van de darskamer vereiste. De schouw verdween 

daarbij, omdat de kap dan behoorlijk in de weg hangt. 
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4 Reconstructies 
Op basis van de documentatie en de interpretaties is het mogelijk van het 

vooreind en de woning (keuken en woonkamer) een reconstructie te maken. Het 

vooreind is relatief makkelijker, omdat de contouren daarvan wel vast staan. De 

indeling van de zijbeuken is onbekend, de verbinding met de darskamer eveneens. 

4.1 Vooreind 
Het vooreind is in 1936 grotendeels gesloopt. Ongeveer een derde van de lengte is 

behouden. De tekening bij de vergunning van 1936 geeft aanknopingspunten over 

de indeling. De wanden van de middenbeuk en de bedsteden boven de kelder zijn 

hier in aangegeven met streeplijnen als bestaand en te verwijderen. Hieruit blijkt 

ook dat boven de kelder een middenwandje aanwezig was, voor twee bedsteden 

naast elkaar bereikbaar vanuit de woonkamer. Onduidelijk is de verbinding en 

indeling van de darskamer. De nieuwe nu nog bestaande indeling is ingetekend. 

 

Afb. 4-1: Fragment van de tekening bij de vergunning van 1936. Het vooreind was tot de 
verbouwing ongeveer 3 meter langer met een gerende voorgevel. 

 

In deze tekening zijn de bedsteden al niet meer als zodanig aangegeven omdat dit 

voor de trapopgang is bestemd. De wand tussen vooreind en darskamer, met de 

kast er tegenaan. Is in 1936 gerealiseerd. Omdat er geen streeplijnen zijn 

getekend in dat gebied is onduidelijk of hier al een wand stond, of dat de 

darskamer als open ruimte in verbinding stond met de linker zijbeuk en de 

toegang naar de woonkamer. De linker zijbeuk had in de zijgevel een klein venster 

met daaronder een luik. De eigenaar heeft aangegeven dat in het verleden dat luik 

werd gebruikt om de kolen en/of briketten naar binnen te gooien. De zijbeuk werd 

destijds (tot 1936) blijkbaar als kolenhok gebruikt. 

Opvallend is het ontbreken van een voordeur in de rechter zijgevel. Die is in 1936 

op de huidige plek tussen keuken en woonkamer ontstaan. Vermoedelijk was de 

voordeur tot die tijd in de keuken ter hoogte van de koegang geweest.  

Ook opvallend is de afwezigheid van een voordeur, de dooddeur, in de voorgevel 

van het vooreind. Dit is wel een kenmerk van de Westfriese stolp. De strijkbalk 

met de standvink achtige constructie in het midden verhindert dit eigenlijk. 

Hierdoor is het twijfelachtig of deze boerderij ooit een dooddeur heeft gehad. 

Afbeelding 4-2 is een reeds eerder gemaakte schets van een reconstructie van het 

vooreind met daarin de gedocumenteerde onderdelen nog eens aangegeven. De 

wandstijlen van de middenbeuk, dit zijn de gebintstijlen van balk C (nog in situ 

aanwezig) en A (dat is Zwing 2) zijn niet apart aangegeven. 

Overigens blijkt dat het juk inderdaad op de keldermuur stond. Dit is niet in de 

schets aangegeven. Hiermee is het ook aannemelijker dat de zware vloerdelen die 

op de in de keldermuur gestoken balken zijn gelegd afkomstig zijn van het 

gesloopte vooreind. Voor het gebruik van de kelder is dit zeer onpraktisch, voor 

het kunnen plaatsen van de huidige wand van Slaapkamer 1 en de trap was het 

noodzakelijk. 
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Afb. 4-2: Schetsmatige reconstructie van het vooreind tot de woonkamer. 

 
Afb. 4.3: De toegevoegde vloerdelen op de oude gebintstijlen van het vooreind. 
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4.2 Woning 
In paragraaf 3.1.2. is bij de interpretatie al aangegeven dat de huidige indeling van 

de woonkamer niet past bij de oorspronkelijke balklaag boven die ruimte. In 1936 

zijn daar twee balken verwijderd en vervangen door vier nieuwe op een andere 

hartafstand, waardoor de huidige kamer, met deze vier balken en de twee 

vensters een symmetrische opzet heeft gekregen. Met de oorspronkelijke twee 

balken was die symmetrie er niet. De wand tussen kamer en hal verstoort deze 

symmetrie. 

Op basis daarvan en het gegeven van de resten van wandstijlen op een tweetal 

balken in de keuken is een eerste indeling opgezet. De vraag over de positie van 

de stookplaats in deze opzet kan mogelijk gevonden worden uit een voorbeeld dat 

door Brandts Buys wordt gegeven. Het betreft een boerderij uit 1615 te Twisk7, 

met een indeling van de woning die overeenkomsten vertoont met 

Westeinderweg 25. Beiden hebben een woning die vanaf het vooreind strekt tot 

de achtergevel. De boerderij in Twisk lijkt ook van dezelfde grootte: een stal met 

staart voor twaalf koeien, waar Westeinderweg veertien koeien kan huisvesten. 

en de vierkanten zijn vergelijkbaar. Deze boerderij heeft een stookplaats op de 

plek die door Brandts Buys ook als de overwegend voorkomende wordt 

getypeerd, namelijk in de scheidingswand tussen keuken en kamer8. 

Met deze indeling geprojecteerd in Westeinderweg 25 wordt de plek van de kast 

op de hoek van het vierkant in de koegang ineens heel logisch: naast de 

stookplaats in de keuken of woonkamer. Het is denkbaar dat de eigenlijke 

woonkamer van de stolp vanaf bouwfase 0 geen stookplaats had. Indien ja, dan 

was dit mogelijk een dubbele schouw. Dit houd dan ook nog de mogelijkheid open 

dat er toch een bedstee in de hooiberg was uitgebouwd, ter plaatse van het 

gedeelte met eiken wagenschot wandbeschot. De deuren zitten dan tussen de 

twee stijlen een stukje van de keukenwand en dus de schouw af. 

                                                           
7
 Brandts Buys (1974), p.70-75, Westfriese stolp te Twisk anno 1615. 

8
 Brandts Buis (1974), p.136 tekst 0-6: de schouw in de scheidingswand welke 

cultuurhistorisch als de oudste vorm wordt aangegeven en bij de Westfriese stolp relatief 
vaak wordt aangetroffen. 

 
Afb. 4-4: Detail van de stolp te Twisk, anno 1615. 

 

 
Afb. 4-5: Mogelijke indeling van de woning in Westeinderweg 25. 
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In ieder geval in bouwfase 2 tussen 1775 en 1850 is de woning aangepast. De 

wanden die nu de hal vormen zijn ontstaan. Mogelijk is in die tijd de stookplaats in 

de keuken gehandhaafd, mogelijk is deze verplaatst naar de hoek in de kamer 

waar deze nu nog is. De plek van de schoorsteen wijst wel in die richting. De 

schoorsteen is in 1936 mogelijk opnieuw opgemetseld met gebruik van de oude 

wandstijlen als onderslag balken, of aangepast hiervoor. 

De indeling ziet er dan uit zoals in afbeelding 4-5.  

 
Afb. 4-6: bouwfase 2. Mogelijk had de bedstee waar nu de hal is eerst de deuren aan de 
kamerzijde, of dit was toch een grote kast met dubbele deur aan de keuken zijde, die later als 
bedstee in gebruik is genomen. 

 

Indien er een in de hooiberg uitgebouwde bedstee in de woonkamer aanwezig 

was moet deze in bouwfase 2 verwijderd zijn. Door plaatsing van de in groen 

aangegeven wanden was deze niet meer bruikbaar. Bovendien is er toen een 

bedstee bij gekomen.  

Vermoedelijk is de indeling van de keuken pas veranderd na of kort voor 1936. 

Toen is namelijk de stal verlengd tot tegen de rechter zijgevel. De wandjes die in 

het achterste gedeelte van de keuken hebben gestaan moeten toen in ieder geval 

weg gehaald zijn. 
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5 Advies 

5.1 Aanbevolen vervolgonderzoek 
Met name het gebied tussen de keuken en de woonkamer en de wand van de 

woonkamer boven de kelder zijn zeer interessant, omdat hier nog vragen open 

staan over hoe en wanneer daar in de diverse bouwfasen veranderingen aan zijn 

gedaan. De documentatie van onderdelen heeft hierop nog geen verdere 

duidelijkheid in gegeven. Wel is van een aantal onderdelen, met name deuren, 

bekend wat de oorspronkelijke plek in het interieur is geweest. 

Door beperkingen in tijd en de omstandigheden in de boerderij (zoals het 

opgeslagen hooi) is een aantal zaken nog niet onderzocht. 

Met de reconstructies die in dit rapport zijn gemaakt is wel een indruk gekregen 

waar de stookplaatsen waarschijnlijk gezeten kunnen hebben. Verder onderzoek 

kan daar mogelijk een definitief antwoord op geven. 

Vragen die nog open staan: 

1. De staart was waarschijnlijk al aanwezig vanaf de primaire bouwfase. Zou 

daar in de fundering van de achtergevel bewijs van zijn door het 

ontbreken van een bouwnaad? Gedeeltelijk ontgaven van de fundering 

langs de achtergevel maakt dit mogelijk zichtbaar. 

2. Kleurhistorisch onderzoek op deuren en wanddelen kan aanvullende 

informatie geven over dateringen en plaats of samenhang van de diverse 

objecten. 

3. Was er een bedstee in de woonkamer uitgebouwd in de hooiberging? 

Behalve via een deelontleding voor vraag 4 kan dit mogelijk ook 

beantwoord worden door in de tasruimte de bodem/vloer te onderzoeken 

op sporen van de bedstee constructie die daar gestaan kan hebben. 
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Illustratieverantwoording 
Foto’s en tekeningen zijn gemaakt door de auteur met uitzondering van de 

hieronder genoemde. 

Afbeelding: 

3-45: fragment uit afbeelding 6 van het artikel door De Ree (ca. 1988) 

4-1: fragment van de tekening bij de bouwaanvraag 1936, Westfries Archief, 

Inventaris nummer 1523 

4-4: fragment van Brandts Buys, p.70 afbeelding 82 
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