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1. BETREFT:  
boerderij Dorpsstraat 217 Zuid-Scharwoude, kad. de Satie C 2090.  

2. NAAM BOERDERIJ: -  
3. EIGENAARS: Johannes en Elisabeth van Diepen.  

4. GEBRUIKERS: Johannes en Elisabeth van Diepen.   
5. BEWONERS: Johannes van Diepen, 54 jaar, broer: Elisabeth van 

Diepen, 52 jaar, zuster.  

6. BEROEP HOOFDBEWONER: landbouwer.  
7. HOOFDBEDRIJF:  

Klein gemengd bedrijf (aardappelen, grove tuinbouw en 4-5 koeien. 
Vroeger weidebedrijf (in 1862 13 b. 61 r.  14e. Thans slechts ½ ha 

direct bij het bedrijf behorend eigen land. 
8. NEVENBEDRIJF,  kaasmakerij.  

9. BOUWGESCHIEDENIS:  
in 1745 door Jacob Twuyver, Schout en Secretaris van Zuid-

Scharwoude gebouwd. Gedurende 4 geslachten (Jacob, Jan, Jacob, 
Arie) in bezit van de familie van Tw. In 1874 aan de landbouwer Arie 

Strooper, wiens dochter met Dirk van Diepen, een koopman uit Heer-
Hugowaard, huwde. Diens kinderen Jan en Betje, onverschillig voor 

waarden van plattelandscultuur, verwaarloosden de boerderij 
volkomen. In 1948 voor afbraak verkocht en in het Nederlands 

Openluchtmuseum te Arnhem weer opgebouwd. De koestal liep 

oorspronkelijk door tot aan de voorgevel. Vóór 1860 werden de 
opkamer-kelder ervan gescheiden: vermoedelijk onder Arie van Tw. 

secretaris van Zuld-Scharwoude, die de boerderij in 1857 verwierf en 
bedoelde ruimte vermoedelijk als secretarie gebruikte. Wand tussen 

voorkamer I en II was oorspronkelijk oostwand van voorkamer II, die 
met voorkamer I één geheel vormde.  

10. BESCHRIJVING:  
a. ALGEMEEN  

enkelvoudige rechthoekige centraalbouw met kort schilddak 
(noklijn west-oost), gelijkvloers opkamer I en op. kamer II/kelder, 

gang; voorkamer I, voorkamer II, deel, hooitas, achterkamer, 
koestand en koegang, kaaskamer. Rondom de boerderij, erf met 

berghok, voortuin en open ruimte. Voor door ijzeren hek, l. en r. 
door omheining en achter door gracht omringd.  

b. BIJZONDER  

- Voorgevel : ramen van opkamer en kelder niet oorspronkelijk, 
voordeur verdeeld in order- en bovendeur roet bovenlicht 

geschoepte vensterluiken (rasters) met ingezaagde dierfiguren aan 
de bovenzijde: tussen 1e en 2e raam onder dakgoot gedenksteen 

met: de(n) 13. May 1745 heeft Jan van Twuyver out 2⅓ jaar aan 
dit huys den eersten steen geleyt.   

- Linkergevel: ovale stalraampjes met behakte profielstenen:  
  ramen opkamer I en II niet oorspronkelijk.  

- Rechterzijgevel: dubbele inrijdeur, niet oorspronkelijk.  

- Achtergevel: dubbele deeldeuren met vast middenkozijn:  
  rechterdeur verdeeld in boven- en onderdeur: deur naar koegang  

  verdeeld in boven- en onderdeur. 
- Opkamer I en opkamer II 

- Kelder, niet oorspronkelijk.  
- Voorkamer I: tegelschouw (smuiger) met haardplaat,  

  l. en r. bedstedebetimmering; zuidzijde: wandbetimmering met  



  servieskast met glazen deur, l. en r. kasten met paneeldeuren  
  waarboven ajour bewerkte paneeltjes, westzijde; houten wand  

  met tegellambrisering, noordzijde: glasdeur, l. en r. kasten met  
  dubbele paneeldeuren  

- Voorkamer II:   
   - zuidzijde: tegelwand; westzijde: idem.  

- Deel, geen bijzonderheden.  

- Hooitas.: midden in het grondvlak een houten kist  
  l. 90, b. 84½, h. 93 cm. Wordt tijdens het stapelen van het hooi  

  omhoog getrokken, waardoor midden in hooitas een luchtkolom  
  ontstaat, ter voorkoming van hooibroei.  

- Achterkamer tegelschouw (smuiger), l. en r.  
   bedstedebetimmering;  

   - zuidzijde: paneeldeur, l. kast met dubbele paneeldeuren,  
      r. servieskast, met glazen deur:  

   - oostzijde: houten wand met tegellambrisering:  
   - noordzijde: paneeldeur naar deel.  

- Koestand: houten beschot, waarboven zolderluiken voor  
   voedering 

   - koegang: pomp met hardstenen pompgoot, bedstede, trap 
- Kaaskamer muur oostzijde ingestort  

  - zuidzijde: waterput.  

 
c. BOUWMATERIALEN  

Buitenmuren : rijnsteen (appelbloesem) met kalkspecie in 
kuisverband gemetseld.  

Dekbedekking: aan voor- en achterzijde  zwarte geglazuurde, aan 
de overige zijde rode ongeglazuurde  pannen met rieten kepers. 

Vierkante werk:  binnenwanden, plafonds, ramen, kozijnen en 
buitendeuren: grenenhout.  

Bedstedewanden, wandbetimmeringen, kasten deuren: eikenhout. 
Vloeren, Rijnsteen (koestand, grup en deel), IJsselsteen (koegang), 

rode plavuizen (achterkamer), blauwe plavuizen (kaaskamer) 
grenenhout (voorkamer I en II, opkamer I en II) baksteen: 

(bedsteden en schoorstenen).  
 

d. KLEUREN  

Buitenzijde ramen en deuren, groen. Kozijnen: wit met 
donkergrijze onderdorpels. Vensterluiken, groen met witte 

schoepen. Dakgoot: binnenkant rood, buitenkant wit. Langs 
onderkant van de gehele buitenmuur witgeschilderde band van 

40cm hoog. 
- voorkamer I: vloer bruin, wanden en plafond lichtgrijs.  

  Gedeeltelijk groen gemarmerd lijstwerk. 
- voorkamer II: vloer bruin, wanden en plafond heldergroen 

- deel: binnenzijde deuren blauwgrijs 
- hooitas: ongeschilderd 

- kist: blauwgrijs 
- vierkante werk, kapconstructie en zoldervloer: ongeschilderd 

- achterkamer: wanden, betimmeringen en plafond groen 
- kaaskamerhouten wand en ramen en deuren binnenzijde blauw 

- muren wit,  

- plafond donkergroen met zwarte band van 20 cm 



  langs onderkant muur.  
- Koegang  en koestand, wanden, deuren en plafond blauw;  

- stenen grup zwart-wit geblokte band aan noordzijde, rood  
   geschilderde strook aan zuidzijde.  

 
11. OPMETING: Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem d.d. 4 

okt. 1948 

12. DOCUMENTAIRE GEGEVENS: mondelinge informaties: 
Gemeentearchief Langedijk en Rijksarchief in Noord-Holland en 

Haarlem.  


