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 2.01 Stolpboerderij, Zuid-Scharwoude, Noord-Holland  

 
 

Inleiding 

Een in Noord-Holland veel voorkomend boerderijtype is de stolpboerderij 

die gekenmerkt wordt door de vierkante bouw en een piramidevormig 

dak. Het grondvlak van de boerderij is vrijwel vierkant (ca. 20 x 20 

meter) en de kern van de boerderij is de grondtas bestemd om het hooi 

hoog op te tassen. Om dit centrale gedeelte zijn de overige ruimten 

gegroepeerd. Aan de wegkant-/-voorkant ligt het woongedeelte, de stal 

langs een zijgevel en aan de achterkant de woonkeuken. De bedsteden 

liggen tegen de centrale ruimte aan. De boerderij heeft aan de achterkant 

nog een kleine kaaskamer. 

Ook in West-Friesland werd de voordeur alleen gebruikt om een dode of 

een bruid naar buiten te brengen. En ook kent men het rijmpje: ‘Een dode 

en een bruid, gaan de voordeur uit’ of een kleine variatie daarop. Zie ook 

2.14 het koopmanshuis.   

../../0_nom/bestanden_dorp/2.02%20Poldermolen%20Noordlaren.pdf


2.01 Stolpboerderij Zuid-Scharwoude     -----     Pagina 2 van 8 

 

Ter plekke in 1948. 

 

Constructie. 

 

Vertelpunten 

- Vierkant grondvlak van ongeveer 20m x 20m 

- Pyramidevormig dak 

- Centrale ruimte met de grondtas tussen vier zware staanders-/-stijlen. 

Hier kan het hooi hoog opgetast worden 

- De woongedeelten zijn om het midden heen gebouwd 

- Stal van achter naar voor in Friese opstelling, ingericht als pronkstal 

- De pannen op het dak zorgen voor ervoor dat regenwater opgevangen 

kan worden. Aan de voorkant ‘sjieke’ geglazuurde pannen 

- De pomp in de gang is aangesloten op een welput 

- Mooie zware staander- en 

balkenstructuur. De hoogte is goed te zien 

- Optassen met een hooibergkist 

Basisinformatie presentatie 

De indeling van het gebouw is in 1949-1950 

min of meer teruggerestaureerd naar het 

gangbare “Stolp-type”. De kern van de 

boerderij wordt gevormd door de 

imposante constructie, rustend op 4 

grenenhouten, zeer zware palen, 

waarschijnlijk geïmporteerd uit Scandinavië. 

Het is de moeite waard eens 13 meter naar 

boven te kijken (14 meter buitenwerks) om 
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het ingewikkelde samenstel te bewonderen. Er zullen dekbalkgebinten 

zijn toegepast, zoals ook gebruikelijk bij de Friese en Groningse 

boerderijen.  

Hier bevindt zich de enorme grondtas: de (winter) hooivoorraad voor 

koeien.  

De stolpboerderij is de eindfase van een ontwikkeling, begonnen in de 

16e eeuw: optimale benutting van de beschikbare ruimte en met een 

minimum aan personeel en met bv. een koestal over de gehele lengte 

van de boerderij.  De koeien staan door schotten gescheiden twee aan 

twee in de Friese opstelling (vgl. 3.02 Midlum en 3.05 Beerta), dat wil 

zeggen . met de koppen naar de muur. Het voeren gebeurde via luiken in 

de zoldering boven de stal waardoor het voer direct vóór de koppen op 

de grond valt. In de winterperiode stonden hier zo’n 18 tot 20 koeien.  

Voor de koestand langs de gang is de grup of groep (mestgoot). De 

mestafvoer uit de grup gebeurde met kruiwagens. 

Van april t/m oktober is de stal ingericht 

als zomerstal, d.w.z. als een soort 

pronkstal: op zijn zondags. We zien hier 

dan zaken die normaal niet in een stal 

thuishoren, zoals fraai koperwerk, 

tapijtjes, versieringen met schelpen, 

streekgebonden zandpatronen e.d.. Dit 

werd geacht status uit te stralen.  

Ook zien we hier fraaie kaaspersen met 

houtsnijwerk in bonte kleuren.  

Uit de boedelbeschrijving van 1869 blijkt dat 

hier kaas geproduceerd werd. 

De woonkeuken (achter) en de pronkkamer 

(voor) laten hier een 18e  eeuwse inrichting 

zien. Betimmeringen, een open haard met 

fraai betegelde smuigers met de typische 

welving (vgl. 2.14 Koopmanshuis).  

Alles is ruim van opzet. In de pronkkamer 

bevindt zich aan de wand een kaart van dit 

gebied. Kortom: dit was de verblijfplaats van 

de welgestelde burger of herenboer. 
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Rond de grondtas zijn de gemetselde achterwanden van de bedsteden te 

zien. De enorme hooimassa werkte isolerend. Was het in de bedsteden 

(nog) niet warm genoeg, dan kon men gebruik maken van een 

beddenpan. Er hangt een exemplaar naast de deurtjes van de bedstede 

in de woonkeuken. 

Het dak heeft de vorm van een afgeknotte 

piramide; de noklijn is kort. Het dak is 

grotendeels gedekt met dakpannen. Dat 

bracht met zich mee dat dakgoten 

gemakkelijker aangebracht konden worden. 

Het regenwater werd opgevangen in een put 

bij de koestal (in de koegang is een houten 

pomp, aangesloten op een welput). 

De vier dakzijden zijn voorzien van 

rietbedekking in een mooi patroon. Dit zou 

kunnen samenhangen met de ventilatie (om 

hooibroei te voorkomen). Oorspronkelijk 

waren de daken van zulke boerderijen geheel 

met riet of stro bedekt. Later werden er delen voorzien van pannen in 

een patroon met het riet gelegd, de spiegel of pannenplaat. De pannen 

aan de  voorzijde zijn als teken van welstand geglazuurd. 

Verdieping 

De eerste steen werd op 13 mei 1745 gelegd door Jan van Twuijver (toen 

ruim 2 jaar oud). Jan was de zoon van Jacob van Twuijver, de eerste 

eigenaar.  

In vroeger tijd was Zuid-Scharwoude een lange straat met aan 

weerszijden een sloot, waaraan de huizen en boerderijen stonden. Zo is 

onze boerderij ook gelegen. 
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Bewoners: 

Zoon Jan ontpopte zich in menig opzicht als een bon vivant. Hij werd 

later Schout (rechterlijk ambtenaar) in Zuid-Scharwoude, maar door zijn 

levensstijl werd de uitoefening van zijn ambt nadelig beïnvloed. Zijn 

opponent Cornelis Glazekas zag bij de intocht der Fransen (1795) zijn 

kans schoon en liet zich i.p.v. zijn rivaal tot schout 

benoemen (Cornelis was patriot). De tot dusverre 

genoemde eigenaren waren voor zover bekend 

Gereformeerd (in de 19e eeuw Nederlands hervormd).  

Tot 1873 bleef de familie Van Twuijver hier wonen. De 

drie eigenaren die daarna volgden waren katholiek. 

Van 1922-1948 was de boerderij eigendom van de 

familie Van Diepen. De laatste bewoners waren Jan 

(*1894) en zijn zuster Betje (*1895). Zij hadden vier 

koeien, slechts 0,5 ha. land, waarop aardappelen 

verbouwd werden.  

Het gebouw was volkomen verwaarloosd en werd tegen afbraakprijs aan 

de staat verkocht om in het NOM herbouwd te worden. 

Bijzonderheden 

Vanaf 1745 waren de Van Twuijvers vier generaties achtereen secretaris 

van de Ambachtsheer van Zuid-Scharwoude. Zij inden namens hem de 

tienden van de boeren. Het boerenbedrijf, veeteelt en enige akker- 

en/of tuinbouw, kwam bij hen niet op de eerste plaats.  

Het hooi werd per schip (pramen) aangevoerd. In het voorjaar werd het 

vee met schuiten over de sloot die achter de boerderij liep naar de 

eilanden gebracht. 

Bij het optassen van het hooi in de berg kan gemakkelijk hooibroei 

optreden als het hooi niet voldoende droog was, bijv. vanwege slecht 

weer. Er werd dan een zgn. "hooibergkist" gebruikt. Een vierkante kist 

die in het midden van de hooiberg werd geplaatst en steeds wat hoger 

werd getrokken. Zo kwam er een vierkante opening in het centrum van 

de hooiberg en was er een betere ventilatie. De warme lucht kon door 

het dak verdwijnen. 
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In de tuin vóór de boerderij staat een wit houten beeld met een dubbele 

vissenstaart en in de rechterhand een loftrompet, een zgn. meermin. 

Een beeld dat aangeeft dat de mens heeft getriomfeerd over het water. 

Een soortgelijk beeld (een Faam) staat op de binnenplaats van 2.14  

Koopmanshuis.  

Bij de brug staan twee hardstenen palen, deze twee “stoepstenen” zijn 

niet oorspronkelijk afkomstig van de stolp. Het gaat om stenen die 

meestal in een dichtere bebouwing van een dorp of stad, maar soms ook 

meer buitenaf werden gebruikt om de stoep of het begin van een oprit 

te markeren. Ze kwamen op allerlei plekken voor, o.a. in de kop van 

Noord-Holland. 

Deze stenen zijn hoger dan de gebruikelijk, namelijk 1.60 meter. De bo-

venzijde is rond beëindigd waarbinnen in het halfronde vlak een 

gebeeldhouwd hoofd zichtbaar is, vermoedelijk een mannen- en een 

vrouwenhoofd, maar door de sterke verwering is dit niet goed te zien.  

De Van Twuijvers, uit westfriesgenootschap.nl, bron 

Jacob Van Twuijver, geboren 21 Aug. 1719 te Oudkarspel, overleden 2 

Januari 1781 te Zuid-Scharwoude. Hij vervulde vele functies: hij was 

Schout en Secretaris van Zuid-Scharwoude, Hoogheemraad van de 

Uitwaterende Sluizen, Secretaris van Geestmeer-Ambacht. Natuurlijk zal 

hij tevens het boerenbedrijf uitgeoefend hebben, want van 

bovengenoemde betrekkingen zal hij met zijn gezin niet hebben kunnen 

leven. In die tijden waren dit meestal „erebaantjes” en brachten weinig 

geldelijk voordeel op. Alles wijst er echter op, dat hij een vermogend man 

was. Zijn vader was eveneens een bekende persoonlijkheid en wel Jan 

van Twuijver, vermoedelijk gedoopt in 1693 en begraven in juni 1659, 46 

jaar oud, te Zuid-Scharwoude. 

Jan van Twuijver was van 1712 tot 1659 notaris te Zuid-Scharwoude en 

vóór 1718 ook te Oudkarspel. In 1725 wordt hij als Schotvanger te Zuid-

Scharwoude benoemd. Eveneens vinden we hem in dit jaar als “Regent 

van het Wees en Arme Huijs binnen de stede Alkmaar”; was hij ook 

Procureur en evenals later zijn zoon Jacob, Secretaris van Geestmeer-

Ambacht. 
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Linken 

- Canon van Nederland, link 

- Achtergrond stolpboerderij, link 

Literatuur 

- K.B.M. no. 92 en 100. 

- Gids 2014 pag. 30 

- Leen Boot, beschrijving stoepstenen 

- Voor kaasmaken zie A13. Kaas maken. 

Afbeeldingen 

 
De woonkamer-/-keuken. 

https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-holland/west-friesland/de-stolpboerderij
https://www.luckens.nl/achtergr_info/stolpboerderij.html
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De melkkamer. 

 
Opmeettekening NOM. 


