De historie van PLAN_80:
(Door John Voogt, huidige eigenaar/bewoner)

Origineel vurenhouten bouwplankje, breed 15,5cm, hoog 40cm, dik 2cm. Met potlood
beschreven en met stippen rode, groene, witte en gele verf gedecoreerd. Het geheel
rondom in de vernis gezet ter verduurzaming.
De tekst luidt:
Dit Gebouw is
Gemaakt Door
Dirk de Wit
i Maarten Leegwater
G Broertjes
G Groot
W Kamp
Jakop Dinvis
Cirinus Bibberman
In het Jaar 1865
(Daaronder is in afwijkend handschrift met een timmermans potlood bijgeschreven
òver de vernislaag:)
Dit is VERBOUWD
DOOR F. v.d. VALK
W. BAKKER
H. v. GelleKOM
B. SchRODER
1978

De oudste foto die ik ken waar de stolp ook op staat (Uit: de door de familie
gepubliceerde website ‘Frans Nobel en Klaasje Zijp’).
Geschat naar de leeftijd van de mensen op de foto, is deze foto gemaakt omstreeks
1895 – 1896 (Wellicht een Daquerrotype?), voorstellende:
• Frans Nobel (Bobeldijk 24/10/1857 - ? 04/07/1931),
• zijn vrouw Maartje Adriaantje (? 15/10/1884 – ? 29/12/1897),
• hun dochter Elisabeth (19/06/1881 – 17/03/1961) en
• Klaasje Nobel-Zijp (Sijbekarspel 28/07/1859 - ? 28/11/1928), de moeder van
Frans,
• hun knechten, paard en hond.
Frans & Maartje hadden vier kinderen:
1)
Klaartje (03/03/1880 – nb), getrouwd met Frans Helder, veehouder te
Abbekerk
2)
Elisabeth (op de foto), trouwde 24/04/1907 met Klaas Lakeman, zoon van Klaas
Lakeman en Elisabeth Hoefnagel.
3)
Maartje Adriaantje (15/10/1884 – 29/12/1897). Saillant detail: precies 50
jaren later, op 29/12/1947 werd ik geboren aan de andere kant van de wereld!
4)
Grietje Klazina (08/04/1893 – 14/03/1953), trouwde Theo Jansen.

Wie de stolp heeft laten bouwen staat nergens met zoveel woorden vermeld. Maar
zoals gebruikelijk in die tijd ging de boerderij vaak van vader op zoon (of dochter). In

dat geval zouden de ouders van Frans Nobel de stolp in 1865 hebben kunnen laten
bouwen toen Frans ca 8 jaar oud was. Zijn ouders waren:
• Frans Nobel (geb. te Berkhout, ca 1790) beroep landman en zoon van Simon Nobel
en Maartje Frans Groot. Gehuwd 23 januari 1845 te Berkhout met:
• Klaartje Smit (geb. te Twisk ca 1819), boerin, dochter van Pieter Smit en Lijsbeth
Jans Heins.
Frans sr. & Klaartje hadden twee kinderen:
• Pieter Nobel (geb. ca 1856 te Berkhout), landbouwer, landman en vestigde zich te
Berkhout. Trouwde op 23/04/1876 te Westwoud met Grietje Kok (geb. ca 1858 te
Westwoud) dochter van Hendricus Kok en Arijaantje Bakker.
• Frans Nobel jr. (geb. ca 1858 te Berkhout), landman, trouwde 14/04/1878 te
Sijbekarspel dus met Klaasje Zijp, dochter van Klaas Zijp en Lijsbeth Molenaar.

Frans Nobel (echtgenoot van Klaasje Zijp)

Klaasje Zijp (echtgenote van Frans Nobel)

Wij kochten de boerderij in oktober 1993 -128 jaar na oprichting- van Gré LakemanDoodeman, weduwe van Frans Lakeman. Frans overleed drie jaar daarvóór. Uit de

overlevering weten we, dat de ouders van Frans hier al woonden. Deze ouders zijn met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dus Klaas Lakeman en Elisabeth Nobel!

Klaas Lakeman

Elisabeth Nobel

Staand vlnr: Klaas Lakeman jr., Nick Grafdijk, Jacob Houter, Frans Lakeman.
Zittend vlnr: Lies Grafdijk-Lakeman met Ys op schoot, Alie Houter, Sien HouterLakeman en Bets Houter. Datum n.b.

In die tijd woonden op de Bobeldijk héél veel familie’s Nobel. Het had met gemak ook
Nobeldijk kunnen heten…

De Bobeldijk omstreeks de jaren ’60-’70, links nr 18 met daarachter nr. 19. Frans
Lakeman aan het sneeuwruimen. Toen nog met een bruggetje ipv een dam. De elektra
liep nog bovengronds.

Bobeldijk nr 17 in de jaren ’60 – ’70.

Bobeldijk nr 17 in de jaren ’60 – ’70 van de vorige eeuw. De melkbussen staan aan de
weg. Het dakkapel is gewijzigd van het originele driehoekkapel met halsgevel in een
langwerpig jaren ’50 chalettype.
De hier nog originele schoorsteen –door Frans en Gré ‘Lange Jan’ genoemd- ging in
januari 1980 met een zware zuiderstorm –die vrachtwagens op de weg omver deed
waaien- ook tegen de vlakte Bouwbedrijf Timmermans uit Berkhout metselde toen een
eenvoudige vierkante schoorsteen op..

In dezelfde periode in de zomer. De gevel is origineel, met de geblokte steunberen.
Maar bij de ramen zijn de kruisroeden inmiddels verdwenen.

Plan 80 zoals we dat kochten in oktober 1993. 15 jaar na de verbouwing door de fa.
v/d Valk uit Amsterdam.
Drie gevels en de gehele binnenbouw gingen tegen de vlakte. Waarschijnlijk pronken
enkele oude onderdelen nu nog steeds ergens in een woning in de grote stad…
De verbouwing werd geheel konform de tijdgeest in de jaren ’70 van de vorige eeuw
uitgevoerd. Strak en zonder opsmuk, grote ramen met veel glas, stalruimte werd
opgeofferd aan leefruimte, keuken en sanitair zo uit de showroom. Er werd nog op olie
gestookt en op elektra gekookt. Gas was niet aangesloten, wel kabelantenne. Manuren
waren toen al kostbaar, zodat minder overbleef voor investeren in duurzaamheid. Die
taak is ons nu dus weggelegd en langzaam maar zeker bereiken we het stadium dat de
stolp nog minstens net zo’n lang leven mee akn gaan als ie al achter de rug heeft!
Zo’n ingrijpende verbouwing legt een enorm beslag op je normale leven, Frans en Gré
sloegen zich er echter dapper doorheen, bovendien hadden ze nog een koe die een
respectabele mijlpaal van de honderdduizend liter melkproductie ging halen. Al met al
spannende vooruitzichten voor het jaar 1980. Iemand van de familie bedacht daarom
de naam ‘Plan 80’ voor de boerderij en dat werd Frans en Gré aangeboden.
Uit respect voor het historisch erfgoed laten wij de naam zitten en plaatsen hooguit
een koppelstreepje tussen Plan en 80, waardoor het uitspreekt als: ‘Plantachtig’, als
referentie naar onze hartstocht voor de Art Nouveau,

John Voogt
(Wij staan altijd open voor uw eventuele op— of aanmerkingen, aanvullingen en/of annekdotes
mbt de stolp of haar vroegere bewoners. Email naar: i@voogtboa.nl)

