
2014-5  stolpboerderij  Zwaag

Bewoningsgeschiedenis stolpboerderij Dorpsstraat 210 te Zwaag.

Klaas van Diepen huwde in 1889 met Antje Schipper uit Zwaag. 
Het jonge paar vestigde zich op bovengenoemde boerderij. 
Klaas was zoon van Kees van Diepen en Jansje van Duin en was geboren in Obdam in 1865 op een grote 
boerderij aldaar. Klaas overleed in 1900 aan  keelkanker en werd slechts 34 jaar. 
Antje Schipper was geboren in 1861 in Zwaag als dochter van Pieter Schipper (landman) en Teunisje 
Schouten. Antje overleed in 1937. 
Op de boerderij zijn geboren: Kees (1894), Piet (1894) en Jansje (1895).

De bouwstijl is die van de jaren tachtig uit negentiende eeuw; we kunnen ervan uitgaan dat het echtpaar de 
oude boerderij grondig heeft verbouwd. Of het de voorouderlijke boerderij van Antje is, is niet bekend.
Het vierkant laat zien dat de boerderij veel ouder is en kan, gezien de ligging in het centrum van het dorp en 
kort aan de weg, wel van rond 1700 zijn. De boerderij staat niet op een terp. Zwaag heeft overigens geen 
terpboerderijen.

Kees nam de boerderij over, hij overleed in 1944, was gehuwd (1919) met Aafje Schilder uit Zwaagdijk.
Uit dit huwelijk zijn op de boerderij geboren:
Klaas (1920), Bets (1922), Jan (1923), Cor (1925), Annie (1926); Piet (1928); Riet (1931) en Tony (1933).
Kees begon met veehouderij, maar ging later over op glastuinbouw en fruit.
Klaas nam als oudste het bedrijf over en zette dat voort tot rond 1970.
Hij trouwde Jo Laan in 1946.
Nog eens zeven kinderen werden op de boerderij geboren:
Kees (1947), Simon (1948),Afra (1949), Nico (1951), Jan (1952), Piet (1954) en Trudy (1959)

Rond 1970 nam Kees als oudste het bedrijf over en begon aldaar een landbouwmechanisatiebedrijf, 
aanvankelijk in de stolpschuur, later in een nieuwgebouwde hal.
Kees is gehuwd met Sietske Mulder in 1974.
In de boerderij zijn vier kinderen geboren:
Nico (1976), Carola (1978), Irmgard (1980) en Matthijs (1982).

Kees nam de stolp over met het voornemen deze ooit te slopen voor nieuwbouw en verrichtte derhalve geen 
onderhoud verder aan de opstallen. De buitenkant van het dak werd voorzien van zwarte onduline 
golfplaten. Probleem was dat de opstallen op de gemeentelijke monumentenlijst stonden; na veel 
getouwtrek zijn de gebouwen van de lijst geschrapt en staat sloop niets meer in de weg.
Het plan is dat de stolp plaats gaat maken voor een ruime twee-onder-een-kap-woning ten behoeve van 
twee van de kinderen.
De sloop zal in 2014 plaatsvinden.
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