Een kijkje in en rond de stolpboerderij van de familie
Sevenhuysen

De stolp dateert van 1869.
De tekst op de gevelsteen geeft aan dat
Hendrik Sevenhuysen de opdracht voor de
bouw heeft gegeven.

Hendrik was een zoon van Pieter Sevenhuysen en Maartje Dalenberg, die een boerderij
hadden in Schoorldam.
Hij werd geboren in 1841 en trouwde in 1862 met Antje Paarlberg. Het jonge paar kocht een
oud boerenhuis in de Fuik. Hierin werden hun eerste 3 kinderen geboren. Aangezien Hendrik
het tij meehad kon hij de eerste stenen leggen voor een nieuwe boerderij. Hendrik overleed in
1874, waarna hun zoon Pieter Sevenhuysen (geboren 1863) de boerderij overnam. Hij was
gehuwd met Maartje Sevenhuysen (neef en nicht).
Vervolgens werd hun zoon Hendrik (geboren 1894) gebruiker/eigenaar. Hij huwde met Elisabeth
Bruijn en overleed in 1953, waarna hun zoon Pieter Sevenhuysen (geboren 1931) beheerder
van de stolp werd. Hij huwde met Lida Breen, zij wonen er nog. Hun zoon Henk heeft Nederland
met al z'n 'regeltjes' verlaten en is boer geworden in Indiana U.S.A.

Een plankje dat gevonden is achter het
beschot van de woonkamer. De tekst spreekt
voor zich.

Het woongedeelte van de stolp is niet
authentiek meer, alleen de
schoorsteenmantel in de woonkamer is
behouden gebleven. Daarentegen is er
in het bedrijfsgedeelte nog veel
bewaard gebleven.
De voordeur kwam voorheen direct uit
op de koestal. Deze deur werd weinig
gebruikt.

Hiernaast een schematische plattegrond van de
stolp.
De afmetingen zijn 18 (voorkant) bij 21 meter.

Vooraanzicht (straatkant)
De boerderij staat op een strandwal, iets hoger dan de straat. Zowel voor, als achter het erf liep
een sloot. Het vervoer naar en van de landerijen ging hoofdzakelijk over het water. De voorsloot
aan de overkant van de straat was voorzien van een smalle draaibrug. Eenzelfde brug was er bij
de achtersloot. Alles werd per schuit vervoerd: werklieden, vee, hooi, veevoer en
landbouwwerktuigen. De 2 sloten zijn gedempt tijdens de ruilverkaveling (die startte in 1968).
De stolpboerderij heeft een dubbel vierkant en is rietgedekt. De voorspiegel is van blauwe
glimmende pannen. Hieruit steekt de ranke schoorsteen. Boven op de nok prijkt een windijzer in
de vorm van een koe.
Het woongedeelte bevindt zich aan de voorkant (het westen). Links de keuken, achter de
voordeur de gang, rechts daarvan de huiskamer en enkele slaapkamers.

Vanuit de gang kom je op de koestal terecht. De koestal bevindt zich aan de noordkant en loopt
door tot de oostgevel, waar een deur naar buiten is.
Links de stallen en de groep. De koegang is bestraat met gemetselde boerengeeltjes. Achterin
rechts van de deur naar buiten bevindt zich een waterput. Hierin wordt nog steeds het
hemelwater (via de goten) verzameld.

Naast de koegang de groep. De stal (staander) links van de groep was oorspronkelijk hoger en
ook gemaakt van boerengeeltjes. Hij is naar beneden gehaald om het werk te verlichten. Voor
het vee (dat twee aan twee met de kop naar de muur stond tussen – toen - houten schotten) liep
tegen de gevel een goot voor het drenken en het voeren. Het hooi werd vanuit het vierkant via
luiken op de koegang gegooid en dan voor de koeien gepikt.

De waterput.
Rechts een waterfilter die gebruikt werd om het
water te zuiveren. Vlak onder de leeuwenkoppen
zit een ook geglazuurde stenen plaat met gaten.
Daaronder houtskool, die het water filterde.
Onder zat een kraantje.

De deur van een kast waarin diverse
benodigdheden bewaard werden zoals
koetouw, een mes, nijptang, hamer enz.

De deur naar het hooivak en de
voederbietenopslag in het vierkant.

Rechts de deur vanaf de koestal, achter de twee ramen daarnaast bevindt zich de zoutkamer.

Tegeltableau in een nog aanwezige en
verder wit betegelde muur van de
zoutkamer. Op deze plaats werd
vroeger voor de opkomst van de
zuivelfabrieken van de melk boter en
kaas gemaakt. Deze producten
werden met paard en bakwagen of via
de beurtschipper naar een marktplaats
gebracht (Alkmaar, Schagen) en daar
te gelde gemaakt.

De jongveestal, ook bestraat met boeren geeltjes.
In deze stal bevindt zich een wel: een put die gegraven is tot het grondwater. De stenen
wanden van de put zijn niet gemetseld maar los gestapeld om het water de gelegenheid te
geven in de put te sijpelen. Het water werd met een handpomp omhoog gehaald en via een goot
naar het vee geleid. De waterleiding op de foto is later aangelegd.

De oost- en zuidgevel, links de deur naar de jongveestal. Op de voorgrond het zandhok.
In het zandhok zat wit (duin)zand dat op de koegang gestrooid werd. In de zomer werd het zand
gebruikt om op de leeg gekomen stallen te strooien, het werd dan vermengd met zout water en
er werden met een speciale hark figuren in gemaakt, het zoute water was ervoor om de figuren
zo lang mogelijk in stand te houden.

Het zandhok met daarachter de paardenboet.

De Bont voor de maaimachine
Vossie

De darsdeuren, door deze deuren werden
de producten naar binnen gehaald. De
deuren zijn hoog, zo kan er met een
bakwagen, getrokken door een paard, naar
binnen gereden worden.

Links van de darsdeuren een luikje voor de
lijnen om het hooi ‘te jagen’

En zo belanden we via de darsdeuren en de dars in het vierkant.

Het stuk vanaf witte plank heet de nok, de planken zijn er om na de staltijd de nok te kunnen
ragen, via de ladders.

Het vierkant werd beneden gemaakt, alles werd gemerkt
(ingebeiteld) om het passend te krijgen

De schoorsteen, achter de schoorsteen de droogzolder waar ’s winters de was
te drogen werd gehangen.

Resten van fundering van vroegere
bebouwing midden in het vierkant. Er zat
geen vloer in het vierkant, op de grond
werden takkenbossen gelegd, daarop kwam
het hooi te liggen (ventilatie).

.
Een drager van het vierkant, het dwarse stuk
is hard duurzaam pokhout, het rust op een
gemetselde stenen fundering

Vroeger waren hier 2 grote deuren, met
daarachter het wagenhuis.
Hier stonden een Tilbury (werd gebruikt voor
gastdagen en andere uitjes), de jachtwagen
(overkapt voor grotere gezelschappen) en de
bakwagen (om producten mee te vervoeren).

Tilbury

Jachtwagen

Bakwagen

De zuidkant, gezien vanaf de weg. De darsdeuren zitten in het midden van de zijmuur,
men had namelijk landerijen zowel voor, als achter de boerderij

