
 
 

Alkmaar, 22 maart 2018 

 

Aan alle scholen in en rond Alkmaar 

 

Van ‘De stolp te kijk’ naar ‘Red de Stolp’ 
 

Het is meer dan dertig jaar geleden dat de tentoonstelling ‘De Stolp te Kijk’ te zien was in de Lagere 

Agrarische School (Voorheen LAS, nu Clusius College) in Heerhugowaard. De tentoonstelling trok 

een paar honderd bezoekers. Heel bijzonder voor een school met minder dan 150 leerlingen. Toch 

weer niet zo verbazingwekkend als je bedenkt, dat een flink aantal leerlingen zelf  in een stolpboerderij 

woonde. Alle vrienden en kennissen uit hun dorp kwamen kijken. De toeloop was zo groot dat de 

conrector Wim Oudejans, die zelf ook een stolp bewoonde, besloot de tentoonstelling af te sluiten met 

een ‘Stolp-lezing’ in de aula van de school. Met prachtige film- en fotobeelden werd de 

stolppopulariteit nog even flink onderstreept. De school kwam stoelen tekort. Onder de bezoekers 

waren ook Mart Groentjes en Kiki Kikkert, de 

contactpersonen van de Culturele Raad Noord Holland. Bij 

deze organisatie konden alle scholen in Noord Holland 

destijds de tentoonstelling inhuren:  

‘De stolp te kijk’ 

In de handvaardigheidslessen werden alle stolpboerderijen 

uit de omgeving nagebouwd. Daarvoor was een basis-

bouwtekening ontworpen (Rem de Boer). Aan de hand van 

een ‘stolp-knippatroon’ konden de leerlingen de 

verschillende onderdelen van de stolp overbrengen op hout 

of karton. Dit bouwpakketje werd op een stevige ondergrond gelijmd en vervolgens werd het gehele 

terrein om de boerderij ingevuld met gras, hekken, beesten en hooibergen. Het enthousiasme van de 

leerlingen kende geen grenzen.   

 

Nu, dertig jaar later waarschuwt de Erfgoedvereniging Bond Heemschut ons dat het niet goed gaat met 

de Stolp. De petitie die deze vereniging heeft opgesteld om de Stolp te redden kunt u vinden op de 

volgende site: https://petities.nl/petitions/red-de-stolp 

 

Naast al deze schriftelijke acties leek het ons een goed idee om u de mogelijkheid te bieden de 

praktijkles ‘De stolp te kijk’ nieuw leven in te blazen. 

Wij bieden u daarvoor de ‘basis-bouwtekening’ en  de ‘stolp-knippatronen’ aan. 

Tevens vindt u in de bijlage enkele foto’s van de destijds ontstane werkstukken van de leerlingen. 

 

Wij hopen dat met deze actie de magnifieke stolpboerderij opnieuw populair wordt bij een groot (jong) 

publiek. 

‘Red de Stolp’ 
 

Met vriendelijke groeten, 

namens de Historische Vereniging Alkmaar, 

Netty Bleichrodt-Vegter, 

info@hvalkmaar.nl en www.hvalkmaar.nl 

https://petities.nl/petitions/red-de-stolp

