
BOERENERFGOED

In het boek ‘Boerenerfgoed’, blijkt een schilderij te zijn opgenomen dat Dijkman omstreeks 
1920 maakte van een boerderij aan de Oostdorperweg 120 in Wassenaar. Toen de Stichting 
Christoffel dit hoorde, heeft zij het boek natuurlijk meteen aangeschaft en contact 
opgenomen met de samenstellers en met Joop Schipper, de eigenaar van het schilderij. 
Joop Schipper vertelde het volgende: “Toen Dijkman in de periode 1915-1920 in opdracht 
van iemand een aantal boerderijen aan de Oosterdorperweg aan het schilderen was, heeft 
mijn grootmoeder J. Schipper-van der Marel, Dijkman gevraagd om twee schilderijen van de 
boerderij te maken: een van de voor- en een van de achterzijde. Zij was erg gesteld op de 
boerderij en wilde er een mooie herinnering aan hebben. Haar man Matthijs Schipper was op 
jonge leeftijd gestorven. Met haar twee zonen, Kees en Koos, hield zij de boerderij draaiende. 
Helaas moesten ze, wegens het niet verlengen van de pachtovereenkomst, de boerderij in 
1923 verlaten. De schilderijen zijn nu in het bezit van mijn broer en mij. Mijn schilderij geeft 
een beeld van de west- en de noordzijde van de boerderij en is in het boek afgebeeld.”

Het boek ‘Boerenerfgoed’ is 
samengesteld door Robert van Lit, 
Wassenaarkenner en conservator 
van het Haags Historisch Museum 
samen met de Voorschotense 
architectuurhistorica Carla Scheffer. 
Wiert Berghuis, bouwhistoricus, 
leverde de wetenschappelijke 
onderbouwing. Door de grondige 
aanpak is het boek niet alleen hét 
overzichtsboek van boerderijen in 
Voorschoten en Wassenaar geworden, 
maar ook een geschiedschrijving van 
de Zuid-Hollandse Boerderij.
De presentatie van het boek vond 
plaats op 29 juni 2006 tijdens een 
studiedag in Wassenaar over het agrarisch erfgoed. Deskundigen, wethouders en agrariërs 
gingen met elkaar in discussie over de instandhouding van boerderijen, het erf en het daarbij 
behorende landschap. Duidelijk werd dat een belangrijke rol is weggelegd voor de nog in het 
gebied werkzame agrariërs.
Op www.pactvanduivenvoorde.nl is te zien welke projecten hiertoe worden voorbereid en 
uitgevoerd.  

Het boek ‘Boerenerfgoed’ telt 384 pagina’s in kleur over meer dan 250 historische 
boerderijen en de geschiedenis van het landschap, de boeren en de erven. 
Prijs € 27,50. ISBN-13:97890806944.

Boerderij Oosterdorperweg 120 in Wassenaar 
olieverf op doek, 38 x 52 cm, collectie J. Schipper
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