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2011-1   ‘de koningspade’ 

Inleiding 
 
Door de voorzitster en de voltallige bouwhistorische commissie van het Westfries Genootschap is op 28 juni 
2011 een bezoek gebracht aan de te slopen stolpboerderij op perceel Koningspade 28 te Hoogwoud om te 
bezien of deze zodanige historische-, authentieke- of lokale waarden bezit om opgenomen te worden in een 
digitaal archief. 
 
De reden dat deze oude stolp wordt gesloopt is omdat er een nieuwe nogal ”uitbundige”stolp als woning 
daarachter is gebouwd. 
 
De oude stolp genaamd de “Nulp”,  vernoemd naar de naastgelegen sloot,  wordt gedateerd uit ca. 1880.  
De laatste bewoner was dhr. J de Beurs die vanwege zijn hoge leeftijd is verhuisd. 
In eerste instantie was dit een bescheiden stolp met een overhangend vierkant aan de voorzijde.  
Naderhand is hierachter een tweede vierkant geplaatst vanwege een noodzakelijke uitbreiding van het 
bedrijf.  
Aan het vierkant en aan de dakbedekking is dit nog herkenbaar daar het voorste of oudste deel gedekt is 
met riet en het latere deel met gesmoorde oudhollandse pannen.   
Het riet is daarom verticaal afgesneden  vanaf de nok. 
Rondom zijn de gevels vernieuwd waarbij de voorgevel is verhoogd, waardoor de goot boven op de muur is 
aangebracht.  
Bij deze vernieuwing zijn nieuwere typen ramen en kozijnen toegepast alsmede nieuwe goten aangebracht. 
 
De stolp heeft de gebruikelijke indeling uit die tijd met de lange- en de korte regel voor het melk-  en jongvee 
met nog drinkgoten; de woonvertrekken aan de voorzijde, de darsruimte met darsdeuren aan de voorzijde 
en het dubbel vierkant waarbinnen het hooi werd opgeslagen; bedsteden in de voorkamer en in de korte 
regel.  
Gekookt werd in de korte regel dat  tevens de zomerstal was waarin dan werd gewoond.  
Een schoorsteen is hier niet aanwezig waardoor werd gekookt op een ouderwetse manier.  
De binnenwanden bestaan uit houten schotwerk. 
Binnen is de gebruikshistorie nog duidelijk aanwezig.  
De bedsteden zijn verwijderd en naderhand zijn een keuken en een badruimte ingebouwd in de lange regel. 
De zolderbalklagen en het vloerhout boven de woonruimten zijn vervangen alsmede boven de lange en 
korte regel.  
De gemetselde schoorsteen (met waarschijnlijk de rookruimte) is gesloopt en vervangen door 
schoorsteenblokken. 
Aan de achterzijde zijn op de verdieping in latere instantie twee slaapkamers gemaakt. 
 
Het geheel is verre van authentiek en elementen voor behoud zijn niet aanwezig. 
Historisch bezien heeft de stolp geen waarde.  
De nog aanwezige waarde bestaat hieruit dat de gebruikshistorie is af te lezen in deze kleinschalige stolp met 
uitbreidingen en aanpassingen totdat deze zowel economisch alsmede aan de huidige wooneisen niet meer 
voldeed.    
 
Gelet op de ouderdom, de vervallen staat, het economisch niet voldoen en er geen historische of lokale 
waardevolle aspecten aanwezig zijn, is een opname in het historisch bestand niet aan de orde. 
De vermelding van deze conclusie met daarbij de opmeting en een fotoreportage worden uiteraard 
opgenomen als verantwoording van deze inventarisatie. 
 
 
 

De laatste bewoner was een kleurrijke boer met 15 stuks melkvee (die allemaal de naam PUK droegen), 
5 stuks jongvee en een kudde schapen waarbij zijn oude moeder de scepter zwaaide over de bedrijfsvoering.  
Een koe heette Wilhelmina, maar deze paste kennelijk niet bij zijn veestapel en is verkocht.   
Het verhaal gaat dat deze boer altijd regenweer had bij het binnenhalen van het hooi. 
 
De buren roken al dagenlang een brandlucht en waarschuwden de moeder maar een helikopterpiloot zag 
rook uit de boerderij komen, landde achter de boerderij met deze boodschap waardoor een boerderijbrand 
werd voorkomen. 
 
Hoogwoud, 4 juli 2011. 
Jan Mantel. 
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Veranderingen 
 
In 1911 koopt Jan de Beurs land aan dat voor de boerderij ligt. 
Omdat er meer vee komt, laat hij voor duizend gulden een tweede vierkant bouwen. 
  
Simon de Beurs begint in zijn jeugd al met het houden van kippen, later zet hij achter de boerderij twee 
kippenschuren (te zien op de luchtfoto).  
Deze schuren moeten op een bepaalde afstand van de boerderij gebouwd worden en ze dienen met de 
voorkant naar het zuid-oosten te staan voor de frisse lucht en de zon. Dit is voorschrift. 
Er worden circa 300 kippen gehouden. 
‘Deze kippen waren in de slechte jaren dertig de redding voor vader en moeder,’ vertelt Jan. ‘Maar je had er 
wel een hoop werk aan.’ 
De eieren worden verkocht aan huis en naar de veiling gebracht. 
  
Omdat Laurens veel last had van astma, werd er achter in de boerderij op een zolder een slaapkamertje voor 
hem gemaakt.  
  
In 1954 wordt de hele boerderij verbouwd. 
 
 
Situatie voor 1954: 
 
• voor op het dak stond een dakkapel, voor de sier.; Daarachter waren geen  slaapkamers, want de 
hooiberging was vooraan en er was dus geen ruimte voor slaapkamers 
• in de voorkamer waren twee bedsteden, aan weerskanten van de schoorsteen, ze zaten a.h.w. in de berg 
• de keuken was in het achterend, daar stonden de peteroliestellen en was een aanrecht; ’s zomers werd 
daar op ’t staltje gewoond, ’s winters moest de boerin 25 meter lopen van het keukentje naar de woonkamer 
• er waren twee bedsteden in de keuken; toen Simon de Beurs hier woonde, sliepen vader en moeder in een 
bedstee voor, evenals een dochter, de andere vier kinderen sliepen in de twee bedsteden achter; boven 
waren toen geen kamertjes 
• de koeien stonden tot aan het voorraam naast de voordeur, er stond een schut voor dat raam 
• er waren twee bakken voor water:  
één met welwater voor de koeien, dat werd opgepompt en kwam terecht in goten die voor de koeien langs 
liepen en één waarin het regenwater opgevangen werd. Omdat van het rieten dak bruinig water afkwam,  
werden de kleren vaak uitgespoeld in de sloot. 
 
  
Situatie na 1954: 
 
• de loze dakkapel verdween, er kwam een pannenspiegel voor terug 
• achter in de boerderij werden op zolder twee nieuwe slaapkamers bij gemaakt en een trap 
• de bedsteden werden ingekort tot ondiepe kasten 
• er kwam een nieuwe keuken aan de voorkant, naast de voordeur, er werden twee stallen voor opgeofferd 
(later kwam er ook een douche met toilet) 
• het dak werd opgehaald 
• er kwamen drie nieuwe muren (de muur van de dars werd later vernieuwd) 
• het rieten dak werd vernieuwd 
• de ramen voor bleven hetzelfde, die waren van hardhout 
• er kwam een nieuwe schoorsteen en een andere kachel 
• de voorzolder was vergaan (het regende vaak stof in de kamer), die zolder werd vernieuwd en verhoogd. 
In 1984 is de oude schuur gesloopt. Daarna is er weinig meer veranderd. 
  
  

  
Bewoning: 
 
In 1888 komt in deze boerderij wonen Jan de Beurs. 
De boerderij schijnt enkele jaren daarvoor gezet te zijn, er woont eerst ene Klaver in. 
Jan de Beurs huurt de plaats één jaar en koopt hem daarna. 
Jan de Beurs is gehuwd en heeft vijf kinderen. 
Zijn zoon Simon de Beurs neemt de boerderij over van zijn vader. 
Simon is gehuwd met Maria Alida van der Oord, zij hebben twee zoons: Jan en Laurens. 
Jan is geboren op 22 juni 1929.  
In 1948 overlijdt Simon de Beurs. Jan (19) volgt zijn vader op. In 1993 overlijdt Maria van der Oord. 
In 1994, als Jan 65 is, stopt hij met de veehouderij en hij gaat schapen houden. 
In 2008 verkoopt hij de boerderij en 10 hectare land (na 120 jaar bezit van de familie De Beurs) aan Johan 
Schilder uit Spierdijk.  
Die laat naast de boerderij een nieuwe stolp bouwen (architect Maarten Koning). 
  
  

Bewoningsgeschiedenis van de stolpboerderij 
(gegevens afkomstig van Jan de Beurs, de laatste bewoner van deze boerderij, opgetekend op 28 juni 2011  
door Ina Broekhuizen) 

Luchtfoto van de boerderij met erachter de twee 
kippenschuren en een silo. Rechts een schuur, een 
bouwtje en een boogerd. Rondom allemaal grasland. 

Schilderij van de boerderij, in 2007 gemaakt door  
mevrouw A. de Beurs-Buisman, schoonzus van Jan. 
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BEPERKTE BOUWKUNDIGE OPNAME 

Oostgevel 
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Noordgevel - oostzijde 

Noordgevel - westzijde 
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Zuidgevel- westzijde 

Zuidgevel- oostzijde 
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Westgevel 
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BEPERKTE BOUWKUNDIGE OPNAME EEN NIEUWE SCHOORSTEEN 

DE “BERG” 

7 



HET OORSPRONKELIJKE  VIERKANT EN TWEEDE VIERKANT 8 



BEDSTEDEN IN DE “BERG” 
INGEKORT TOT ONDIEPE KASTEN 
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KOEGANG 
INGEKORT  T.B.V.  
DOUCHE EN TOILET 
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