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Afb. 1. De ligging van de stolp,
gezien vanuit de lucht.
Google Earth.

Afb. 2. Voorgevel vanaf de
straat. Foto auteurs.

Identificatie
De Hout 23, 1607 HA Hem (Drechterland)
Geen monumentenstatus
Situering
Aan De Hout, ten westen van het gehucht de Westerbuurt bij Venhuizen (West-Friesland), staat een rechthoekige, bijna vierkante stolpboerderij met de langste zijde langs de zuidkant van de weg. Achter de boerderij
staan nog een aantal oude fruitbomen (afb. 1).
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Afb. 3. De achtergevel.
Foto auteurs.

Afb. 4. Het vierkant gezien
naar het oostelijke dakschild
(van voren gezien rechts).
Boven het woongedeelte de
rookafvoer van de haard.
Foto auteurs.

Afb. 5. Het vierkant g ezien
naar het oosten met
beneden de woonvertrekken.
Foto auteurs.
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Afb. 6. Het vierkant gezien
naar boven. Foto auteurs.

Afb. 7. De dubbele korbelen
aan de oostzijde.
Foto auteurs.

Typering
De stolp bestaat uit vier hoge dakvlakken met een korte nok in oost-westrichting (afb. 1). Op de begane
grond staat aan de voor- en achterzijde een vermoedelijk negentiende-eeuwse wandafdichting van baksteen
met negentiende-eeuwse ankers (afb, 2, 3). Aan de oostzijde grenst een lage aanbouw met een lessenaarsdak
en een houten wandafdichting van verticale delen (afb. 12). De houten oostgevel bevat eveneens een aantal
hoge vensters. Aan de kant van de weg, aan de westzijde, bevinden zich twee hogere houten gevels in een
uitsnede met een dubbele deur naar de straat gericht (afb. 2).
Binnen bestaat de stolpboerderij uit een hoog vierkant met vier hoge, zware stijlen op de hoeken (afb.
4, 5). In het lage gedeelte om het vierkant zijn aan de noordzijde, de zuidzijde en de oostzijde woonvertrekken aangebracht (afb. 5). De woonkamer aan de oostzijde bevat nog een achttiende-eeuwse smuiger met faiencetegels (afb. 14, 15). Boven het woongedeelte aan de oostzijde gaat een zware gemetselde schoorsteen op
met een gelegenheid tot het roken van spek en andere vleeswaren (afb. 4, 7). De voordeur bevindt zich in de
voorgevel aan de weg. Over de rieten dakbedekking van de stolp zijn in de jaren vijftig of zestig dakpannen
gelegd. Onder een groot deel van het rieten dak bevindt zich een beschot van hardboard (afb. 5, 12).
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Afb. 8. De dubbele korbelen aan de oostzijde. Foto auteurs.

Afb. 9. De kap gezien vanuit het westen. Foto auteurs.

4

Afb. 10. Het westelijke gebint. Foto auteurs.

De gevels
De halfsteens wandafdichting aan de voorzijde, die
geen constructieve betekenis heeft, bestaat uit laat
negentiende-eeuwse of vroeg twintigste-eeuwse baksteen in halfsteensverband met ankers uit ongeveer
dezelfde tijd (afb. 2). In de voorgevel bevinden zich
enkele hoge t-vensters. Achter de twee vensters links
van de voordeur bevond zich de woning voor de
knecht. In de twee gevels in de hoek bij de ingang
en in de oostgevel vonden verticale delen toepassing
(afb. 12). De houten oostgevel, die bestaat uit horizontale delen, bevat eveneens enkele hoge vensters.
In de aangestreken en witgeverfde zuidgevel zitten
alleen kleinere vensteropeningen en de achterdeur
(afb. 3).
Het vierkant
De kern van de constructie bestaat uit vier zware
stijlen met veel spinthout aan de onderzijde, waarin houtwormen hun sporen achterlieten. De stijlen
staan op bakstenen poeren met tussen de poer en de
stijl een dek van eiken planken (afb. 13). Dit om de
stijl te beschermen tegen optrekkend grondwater.
Op de vier stijlen liggen van voor naar achter (in noord-zuidelijke richting) twee dekbalken
(afb. 4). Op de westelijke steunen de sporen van het Afb. 11. Het westelijke gebint. Foto auteurs.
westelijke dakschild (afb. 10). Over deze dekbalken
liggen dwars daarover twee dekbalken in oost-westelijke richting die de sporen van het noordelijke en zuidelijke dakschild steunen. Aan de oostzijde steken de dekbalken een flink stuk uit buiten het vierkant. Over de
uiteinden daarvan ligt weer een dekbalk in noord-zuidelijke richting, die de sporen van het oostelijke dakschild ondersteunt (afb. 5). Zo werd vanuit het vierkant een rechthoekige plattegrond verkregen met extra
ruimte voor het woongedeelte oostelijk van het vierkant. De sporen hebben de vorm van lange sparren, ofwel
dunne, ontschorste stammetjes.

Afb. 12. De westelijk aan
bouw met houten wand
afdichting. Foto auteurs.
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Afb. 13. De poer van de noord-oostelijke stijl van het vierkant. Foto auteurs.

Afb. 14. De smuiger in de kamer aan de oostzijde.
Foto auteurs.
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Afb. 15. De boezem met
faiencetegels. Foto
auteurs.

Aan de oostzijde en aan de westzijde vormen de stijlen met de dekbalk een gebint met aan weerszijden
dubbele korbelen, die de constructie voor schranken behoeden (afb. 7, 8, 10, 11). Deze dubbele korbelen
werden vanaf de zeventiende eeuw tot in de twintigste eeuw toegepast voor zowel stolpen als houten hooischuren. In de oost-westelijke richting heeft aan weerzijden altijd slechts een korbeel gezeten. In dit vroege
voorbeeld van een stolp is de constructie duidelijk gedacht als een samenstel van twee gebinten in de lengterichting van de stolp.
Op tal van plaatsen, zoals in de punt van de kap, zijn extra balken aangebracht om de sporen extra steun
te bieden (afb. 6, 9, 10).
De haard en het rookkanaal
De haard in de woonkamer heeft een houten omlijsting in de stijl van Lodewijk XV (afb. 14). Het hout is gemarmerd. De boezem is belegd met een faience tegeltableau, waarop een bloemenvaas is voorgesteld op een
kist met putti aan de voorzijde (afb. 15). De overige tegels vertonen elk een achthoekige veld met een voorstelling, meestal refererend aan landelijke geneugten. De hoeken vormen steeds een overhoeks vierkant met
daarin opnieuw een vierkant met een matmotief. Het zware gemetselde rookkanaal boven bevat een rookkast
(afb. 5).
Conclusie
Het vierkant van de stolp bestaat duidelijk nog uit twee duidelijk te onderscheiden gebinten. Hieruit mag
voorzichtig geconcludeerd worden dat deze stolp een vroeg stadium van de ontwikkeling vertegenwoordigt,
dat vermoedelijk tot stand kwam in de zeventiende eeuw. De latere afwerking van het woongedeelte onttrekt
mogelijk nog de nodige oude onderdelen aan het oog. Wel zichtbaar is een achttiende-eeuwse smuiger. Gezien de hoge mate van authenticiteit verdient deze boerderij aanwijzing als rijksmonument dan wel gemeentelijk monument.
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