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Barsingerhorn ✱ In de stolp aan
Kreil 30 heeft de tijd stil gestaan.
Wie de voordeur door gaat stapt
terug in de jaren vijftig. Bewoner
Kees Bakker heeft er in alle eenvoud geleefd. Tot hij drie jaar
terug overlijdt, op de mooie leeftijd van 89 jaar.
Opruimen heeft niet hoog op zijn
prioriteitenlijst gestaan, dat is wel
duidelijk. Op tafel in de keuken
ligt nog een getypte uitnodiging
voor een bijeenkomst. Uit 1986… In
de gang hangt een ouderwetse
telefoon met draaischijf. Telefoonnummer 1204, staat er op. In de stal
is ook niks veranderd, sinds Bakker
is gestopt met boeren. Er staat nog
luispoeder in de kast, onder een
dikke laag stof.

Piet Vroegop
Er liggen laarzen, klompen. Balen
stro. Op de grond slingert een
blikje ’lederen kleding was’. Van
Piet Vroegop in Sint Pancras. De
vele katten van Bakker hebben op
Felix en Whiskas geleefd. Tientallen lege zakken slingeren door de

Op de stolp, aan de straatkant (dus zichtbaar), staat
nog een mooie ronde
schoorsteen. Siermetselwerk, dus duur. Boerensier,
noemt men het wel. Zo
liet de boer zien dat hij
goed in de slappe was zat.
De stolp aan Kreil 30 had
oorspronkelijk twee van
die fraaie schoorstenen.

stalruimte. ,,Hij was eigenlijk een
beetje een kluizenaar’’, zegt Rie
van Zoonen (78), aangetrouwde
familie van Bakker. Ze is ’sleutelbewaarder’ van de stolp. ,,Het was
een doodgoeie man.’’
Je kijkt in de immense stolp bijna
dwars door ’t dak heen. De voorgevel hangt uit het lood, de tuin is
overwoekerd. Maar waar de leek
een bouwval ziet, daar ziet stolpenrestaurateur Hans Iwema een gouden kans. ,,Dit is een uniek object.
Op een schitterende locatie. Het
uitzicht hier is fenomenaal.’’
De buitenkant van de stolp blijft
zoveel mogelijk intact. Wel komt er

De stalruimte wordt door midden gedeeld.

Twee woningen in
oude boerderij
aan voet dijk

aan de zijkant een soort lichtstraat:
de gevel wordt hier een paar meter
teruggezet, zodat ruimte ontstaat
voor een glazen dakdeel wat licht
binnen laat.

Stoken
,,We delen binnen de stolp als het
ware door midden, door er een
brandwerende muur in te bouwen.
De grootste uitdaging zit ’m in het
energieverbruik. Die stolp meet
1900 kubieke meter, stook dat maar
eens warm. Dat gaan we allemaal
oplossen, zodat de bewoners alle
comfort hebben straks, zonder een
enorme energierekening.’’
Iwema wil zo snel mogelijk beginnen met de restauratie. Nog even
wachten op de vergunningen van
de gemeente. ,,Dat komt dik in
orde’’, zegt Melanie Balledux,
eigenaar van het bedrijf monumenten en vastgoedadvies en groot
stolpenliefhebber. Ze assisteert
Iwema bij het regelen van alle
papieren. En moet ook bij NoordHolland langs, want de stolp is een
provinciaal monument. ,,Het is
fantastisch dat deze stolp bewaard
blijft’’, zegt Balledux.

Alsof je naar een stilleven kijkt: beeld van de stal van Bakker.
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De voorste helft van de stolp is nog te
koop. Voor .375.000. Meer informatie staat op www.iwemabouw.nl
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De keuken van Bakker, alsof je terug gaat in de tijd.

FOTO JOHN OUD

In de stal ook nog een immens rookkanaal. Dat blijft bewaard.
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