Project 17.14 Koolschuur - Stroet 49 - Sint Maarten

Beschrijving

Deze omvangrijke koolboet staat dicht aan de weg op het erf van een grote
boerderij die dateert uit 1873. Het betreft een koolboet met twee verdiepingen
uitgevoerd in een rode vormbaksteen en gedekt door gesmoorde blauwe
muldenpan. De afmetingen zijn circa 7x12.30 meter met een goothoogte van
4,25 meter en een nokhoogte van ongeveer 6,75 meter.

Koolschuur zuidzijde richting de boerderij.

De voorgevel heeft het uiterlijk van een Waterstaats-uitvoering met een
tuitgevel, afgedekt door een steens rollaag met als versiering uitstekende
koppen met gemetselde ‘oortjes’ aan beide zijden. Tot de bovenkant van de
onderste kozijnen is zijn de gevels ‘steens’ uitgevoerd, daarboven in

halfsteens metselwerk. Het driehoekige raam in de kopgevel is bijzonder. Op
de verdieping zijn halverwege muurankers zichtbaar wat aangeeft dat hier
aan de binnenzijde houten stijlen aanwezig zijn.

Koolschuur voorzijde richting de weg.

Achterkant richting het westen

Bewoning
De gegevens over deze schuur zijn afkomstig van mevrouw Grietje
Blaauboer-Brommer. Zij is de dochter van Jan Brommer (1882-1954) en
Neeltje Govers (1883-1961)

Op deze foto is de koolschuur nog niet aanwezig

Jan Brommer Dirkszoon koopt op 21-12-1905 dit ‘boerenhuis met boet en
erf, gr. 1010 are’ van Klaas Slot jr (woonachtig op de Stroet) voor ƒ 1500,-.

In de verkoopakte staat bovendien: met de conditie dat de verkoper zich
voorbehoudt de in- en uitvaart van het Noordelijk gelegen haventje
genaamd ‘De Lierd’ zonder kosten of vergoeding daarvoor te betalen.
Op 6 mei 1906 trouwen Jan
Brommer en Neeltje Govers en zij
gaan wonen op bovengenoemde
boerderij.
Zij
krijgen
drie
kinderen: Dirk, Willem en Grietje.
Beide broers komen in het bedrijf,
maar Dirk overlijdt jong. Grietje
trouwt met Jaap Blaauboer. Jaap
en zijn zwager Willem zetten het
bedrijf voort. De boerderij wordt
lange tijd in tweeën bewoond.
Jacob Jan Blaauboer, de zoon van Jaap en Grietje, komt rond 1980 in het
bedrijf, in maatschap met zijn vader. Anno 2017 is Jacob Jan Blaauboer
eigenaar van de panden Stroet 49.
Op de boerderijmuur aan de wegkant bevindt zich een gevelsteen. Die zat
eerst aan de voorkant en werd later verplaatst en aangebracht op de plek
van een koeraampje.
De tekst op de steen luidt:
Toen t onweer t oud gebouw
had in den brand geslagen
is uit de assurantiekas
dit nieuw gebouw geregt
en van Dieuwertje Smit,
den eersten steen gelegd
op den eerste April 1873.

Noordzijde

Koolschuur
1928 was een goed jaar. Daarna is de stenen koolschuur gebouwd,
waarschijnlijk op de plaats van een houten schuur.
Achter de boerderij en de schuur liep een sloot, die is met de verkaveling
gedempt. De boerderij stond krap tussen de weg en de sloot. In de smalle
kant kon net een kippenhok staan.
Op het erf staat anno 2017 ook een oud paardenboetje en een groot
koelhuis.
Op het erf was een inhammetje, een haventje. Daar werden bijvoorbeeld
de paarden in de schuit geleid.

Benedenverdieping met links de hekken

Toegangsdeur

Ook de kool werd met de schuit aangevoerd.
Mevrouw Blaauboer vertelt: ‘Achter de boet was een smal randje grond en
daarna het water. De kool ging vanuit de schuit in de mand naar binnen.
Daar was een lift, waar de mand opgezet werd. Die lift bracht de manden
naar de verdieping. Er zat een katrol aan met touwen en emmertjes met
grind werden gebruikt als tegenwicht.’

Het platau waar de manden opgezet De ladder naar de eerste verdieping met
werden is kapot
links daarvan de lift. Het emmertje op de
grond is half zichtbaar

De lift is nog steeds aanwezig.
Evenals de houten lambrisering tot
aan de ramen. Daartussen zat zaagsel
of turfmolm. Voor de raampjes kunnen
van buiten af houten luikjes worden
gezet als zonwering.
Mevrouw Blaauboer: ‘Achterin, aan de
wegkant, was een hokje. Daarin werd
het voer voor de koeien bewaard. Een
medewerker van foeragehandel
Luik voor een raam
Dekker uit Sint Maartensbrug spoot
het voer er zo in.’

Ook op de verdieping staan hekken

Een blik op het stevige houtwerk

