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Voorwoord
De heer Auke van der Woud, die mij begeleidde op dit “fiets”pad naar een scriptie, stuurde mij
richting mijn eigen kleine fascinaties, waar deze scriptie dan ook uit voortkomt. Een fascinatie 
voor uitgestrekte gebieden, zoals te vinden in de provincie Groningen, was een goed beginpunt. 
Al fietsend ga ik liever vanuit de stad Groningen noordwaarts dan in de richting van het veel
bosrijkere Drenthe. De abrupte overgangen tussen oud land en ‘nieuw’ polderland benoorden 
Groningen vind ik fantastisch. De oude loop der maren en kreken die ineens botsen op de 
uitgestrekte polders.
De in deze gebieden gelegen boerderijen zijn vaak van enorme afmetingen. Zelfs als het voorhuis 
relatief klein lijkt, is het schuurgedeelte vrijwel zonder uitzondering imponerend. Bij de vraag 
waarom vrijwel elke boerderij imponeert, kwam ik er achter dat de boeren op het Hogeland echt 
heel rijk geweest zijn in de negentiende eeuw. Dat er veel geld was op het Hogeland was mij 
wel bekend, maar de achterliggende geschiedenis niet.
Na enige omzwervingen ben ik terechtgekomen bij de heer W. Havik, directeur van Libau, de 
provinciale welstands- en monumentenorganisatie van Groningen, en heb met hem een onderhoud 
gehad over de eventuele mogelijkheden van onderzoek binnen het Groningse boerderijenbestand. 
Hij wees onder andere op het hiaat dat bestaat binnen de boerderijgeschiedenis, namelijk dat er 
vrijwel niets beschreven is over de bouw vanaf 1880. En inderdaad, overal vindt men zonder 
veel moeite boekwerken of lectuur met betrekking tot oude boerderijen, maar geschiedschrijving 
over de periode na de late negentiende eeuw is bijna niet te vinden. 
Dat deze informatie ook de daadwerkelijke start van deze scriptie zou worden, had ik toen nog 
niet verwacht. Na een onderzoek op locatie in het gemeentearchief van de gemeente Eemsmond 
en locatiebezoeken bij de boerderijen kreeg ik al een aardig beeld over wat er wel en niet 
veranderd was. De combinatie van dit veldonderzoek met het onderzoek naar de bestaande 
literatuur heeft tot mijn uiteindelijke conclusie geleid.
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Inleiding

Dit onderzoek gaat over het wonen en leven in boerderijen op het Hogeland in de provincie 
Groningen aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw en de daaraan 
gelieerde sociale omstandigheden.
Elke provincie kent een eigen manier van bouwen. Binnen de provincies is vaak ook een groot 
verschil tussen het bouwen van boerderijen in verschillende gebieden en streken, daarom richt 
dit onderzoek zich op een specifiek gebied in de provincie Groningen, namelijk de gemeente
Eemsmond liggend in het gebied met de naam ‘Hogeland’. Het Hogeland strekt zich in het 
noorden van de provincie Groningen uit vanaf het Lauwersmeer tot de Dollart. De boerderijbouw 
op het Hogeland is opvallend door de grote schuren met vaak elegante voorhuizen, wat bij 
mij tot de verbeelding sprak om dieper op in te gaan. Naast het Hogeland heeft de provincie 
Groningen nog tien grote streken met een eigen naam die soms ook weer onderverdeeld zijn 
in kleinere gebieden buiten de gemeenten.1 De gemeente Eemsmond waarvan ik gebruik ga 
maken in deze scriptie bestaat uit de vroegere gemeenten Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, 
Kantens en Warffum en bestaat sinds 1 januari 1990.2

Dat het uitgestrekte kleigebied in het noorden niet alleen bij mij tot de verbeelding spreekt, 
behoeft geen betoog. Men hoeft maar in de noordelijkste spoorlijn van Nederland te stappen 
naar Roodeschool en ziet enorme boerderijen met daarvoor veelal markante voorhuizen. Op de 
fiets waant men zich dán weer in een ver verleden en dán weer aan het begin van de twintigste

Overzichtskaart provincie Groningen. 1: gemeente Eemsmond
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eeuw in de tijd van de Jugendstil en Amsterdamse School of afgeleiden daarvan. Juist hier zal 
zich de vraag opdringen wat aan het eind van de negentiende eeuw gebeurde. Werd er niet 
gebouwd? Was het geld misschien op? Of werd er niet opvallend gebouwd?
Aan het eind van de negentiende eeuw werd wel degelijk gebouwd en ondanks de landbouwcrisis 
die rond 1878 vorm begon aan te nemen, was er zeker nog voldoende oud geld bij de rijke (dikke) 
boeren.3 Echter, door het vergelijkbare uiterlijk van de gevels met die van de decennia daarvoor, 
valt het niet direct op wat toen gebouwd is. Als gevolg van de veranderingen in de sociaal-
economische context, veranderde wel de inrichting en het gebruik van het woongedeelte van de 
boerderij. Alleen wát veranderde en waarom? Met een analyse van de nieuwbouw tussen 1880 
en 1935 laat ik zien dat de ogenschijnlijk abrupte overgang van de traditionele boerderij naar de 
villabouw in werkelijkheid een vloeiende is. De toevoeging van moderne voorzieningen eiste 
een ander ruimtegebruik, dus onherroepelijk een andere indeling van de woongedeelten van de 
boerderij. Over wat voor voorzieningen praat men dan? Onder andere het gebruik van ledikanten 
in plaats van bedsteden, veranderende manier van koken door bijvoorbeeld het gebruik van een 
fornuis, het verdwijnen van de haard die ingeruild werd voor kachels.4

Deze studie onderzoekt wat veranderde in de woon- en leefomstandigheden van de boeren op 
het Hogeland tussen 1880 en 1935 en hoe dat te zien is in de bouwwijze en de indeling van het 
woon- en leefgedeelte van de boerderij. Door deze studie kan een brug geslagen worden tussen 
de historie van de sociaal- economische en de bouwkundige geschiedenis. 

Beperking
Zoals reeds vermeld, bestaat het onderzoeksgebied uit de agglomeratie van oude gemeenten, 
verenigd in de huidige gemeente Eemsmond. Dit heeft als praktische reden dat de verschillende 
gemeentearchieven zich alle op één plaats bevinden, zo ook de eventuele bouwbesluiten. Deze 
besluiten zijn nodig om te kunnen komen aan bouwtekeningen van de te kiezen objecten. 
Daarnaast is het gebied voor dit onderzoek goed bruikbaar, aangezien het zowel jonge kleigrond 
en dus relatief jonge boerderijbouw omvat, alsook oude gebieden. Hierdoor is de verscheidenheid 
van boerderijen groot en kan het representatief genoemd worden voor het Hogeland. 

Bronnen
Deze studie raakt veel thema’s uit de boerderijgeschiedenis. De literatuur met betrekking tot 
de volgende thema’s is echter het meest relevant: werken die handelen over de opkomst en 
ondergang van de Groninger boer en werken die de specifieke bouwwijzen en woonvormen
op het Groninger land behandelen. Van de studies die handelen over de opkomst en ondergang 
van de Groninger boer, is het recente boek van Dr. Y. Botke, Boer en heer uit 2002, de meest 
omvangrijke studie. De overige grote werken, zoals van A.J. Schuurman met Materiële cultuur 
en levensstijl (1989) en van M. van der Burg, Geen tweede boer (2002), die handelen over 
sociale en/of economische geschiedenis rond agrarische cultuur, hebben over het algemeen wel 
een onderdeel ingeruimd voor de provincie Groningen en dan met name de rijkere boer.
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Boerderijbeschrijvingen en dan met name beschrijvingen die specifiek de woongedeelten
behandelen, zijn eigenlijk niet voorhanden. P.W. Havik heeft in Boerderijen in Groningen uit 
1988 de verschillende typen Groninger boerderijen bondig beschreven naar vorm en type. Dit 
boek is goed bruikbaar voor de basisbegrippen rond de Groninger boerderij in de geschiedenis. 
Algemenere informatie rond wonen in en om de boerderij is te vinden bij de literatuur van 
de Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Wageningse Universiteit. De eerder genoemde 
werken van Schuurman en Van der Burg, bijzonder bruikbaar voor dit onderzoek, komen daar 
ook vandaan.
Door de geringe hoeveelheid documentatie die er is over het wonen in de decennia rond 1900 in 
de boerderij, is de onderzoeker voornamelijk aangewezen op de archieven van gemeenten. Wat 
voor mijn onderzoek van belang is, namelijk beschrijvingen van waarom en hoe woongedeelten 
werden gebouwd of verbouwd, is er nauwelijks. Dit is binnen de geschiedenis wel te begrijpen: 
het werk op de boerderij was van groter belang voor onderzoek en vernieuwing dan het wonen 
op de boerderij, dus is onderzoek naar de indeling en verandering van het bedrijfsgedeelte van 
groter belang. In het hierop volgende hoofdstuk ga ik hier verder op in met de bespreking van 
de literatuur. Voor het onderzoek naar het wonen en leven op de boerderij moet teruggevallen 
worden op oral history; de mensen die de verhalen en redenen nog kennen uit overlevering.
Daarnaast is er de bestaande literatuur over de sociale en economische boerderijgeschiedenis, 
waar in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan zal worden met een bespreking van de 
verschillende voor dit onderzoek bruikbare werken in chronologische volgorde. De literatuur 
die handelt over sociale en/of economische geschiedenis gebruikt bouw en verbouw van 
boerderijen als uitleg voor de in deze specifieke literatuur behandelde problemen. Door de
literatuur wordt zijdelings gebruik gemaakt van bouwwijzen of woonomstandigheden om 
sociale veranderingen te onderbouwen. Als voorbeeld kan hygiëne gebruikt worden. Vanuit de 
gezondheidszorg wil de overheid aan het eind van de negentiende eeuw hygiëne bevorderen, 
tezelfdertijd ziet men het plaatsen van badmogelijkheden en de aanleg van de waterleiding aan 
het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Hierbij wordt het plaatsen 
van badmogelijkheden binnen het leef- en woongedeelte van de boer gebruikt om aan te geven 
dat men zich daadwerkelijk met hygiëne bezig gaat houden, wat dus een zijdelingse verwijzing 
naar bouw is.
Er wordt vrijwel niet vanuit het bouwen over het wonen gehandeld. De literatuur die zich 
specifiek op bouwwijzen en architectuur richt, handelt voornamelijk over de bedrijfsgedeelten
van de boerderij. Deze leemte wil ik met deze scriptie invullen voor het gebied van de Gemeente 
Eemsmond tussen 1880 en 1935.

Indeling
De vraagstelling over welke veranderingen plaats hadden in het woon- en leefgedeelte van de 
boerderij ten gevolge van de veranderingen op het sociale vlak, werd in de eerste paragraaf van 
deze inleiding geponeerd. Daaruit bleek dat het doel van de hoofdvraag is te achterhalen welke 
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invloeden in de jaren tussen 1880 en 1935 op het Hogeland tot het aanpassen van de woon- 
en leefomstandigheden van de bewoners leidden. De binnen deze context bedoelde invloeden 
vallen onder de adaptieve mogelijkheden van de Groninger boerenfamilie om nieuwe technieken 
te implementeren binnen het huishouden. 
Met het eerste hoofdstuk wordt het onderzoeksthema in de lokale geschiedschrijving van de 
provincie Groningen geplaatst, waarbij deze studie binnen de historie beschreven kan worden 
als een mogelijkheid om een brug te slaan tussen de sociaal-economische en de bouwkundige 
geschiedenis. Een verhandeling over de bestaande literatuur leidt er aan het eind van het 
hoofdstuk toe dat inderdaad blijkt dat er weinig tot niets specifiek geschreven is over de
woongedeelten van de boerderij, gebouwd na de periode van hoogconjunctuur die duurde tot 
eind jaren zeventig van de negentiende eeuw in de provincie Groningen en dan met name het 
Hogeland.
Hoofdstuk twee zal de methoden behandelen van het onderzoek en uitweiden over de specifieke
keuzes die gemaakt zijn aangaande de te onderzoeken boerderijen.
Hoofdstuk drie behandelt de belangrijkste woon- en leefonderdelen van de geselecteerde 
boerderijen. De behandeling gaat chronologisch en per boerderij, aan de hand van eigen onderzoek 
ter plaatse en/of bouwtekeningen of tekeningen van latere, grootscheepse verbouwing waarbij 
de oorspronkelijke situatie nog redelijk zichtbaar is. Als onderdeel van de beschrijving, is bij 
elke boerderij een versimpelde bouwtekening weergegeven als houvast voor de beschrijving.
Hoofdstuk vier bestaat uit een analyse en interpretatie van de gevonden onderdelen waaruit 
de woongedeeltes van de boerderijen bestaan, waarbij de bruikbare historiografische context
uit hoofdstuk een wordt ingevoegd door gebruik te maken van de daar behandelde bestaande 
literatuur en deze een relatie te laten leggen met het eigen onderzoek.
De slotbeschouwing en conclusie zal in hoofdstuk vijf plaats vinden.

Noten
1 Kooij, P., e.a., Het platteland in een veranderende wereld (1994), 297
2 Bron: Website gemeente Eemsmond, Historie: ontstaan gemeente Eemsmond, www.eemsmond.nl 
3 Dikke boer: Groningse benaming voor rijke, niet adellijke boer in de provincie Groningen
4 Schuurman, A.J., Materiële cultuur en levensstijl (1989), 71, 72, 83
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1 Historische context
Dit hoofdstuk gaat beknopt in op de geschiedenis voorafgaand aan de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw. De paragraaf ‘Sociaal- economische context’ beschrijft kort de geschiedenis 
van de Hogelandse boer en familie in de negentiende eeuw en wat voor invloeden aan hun 
leefomstandigheden bijdroegen. De daaraan te koppelen modernisering wordt in een aparte 
paragraaf besproken aan de hand van verschillende voorbeelden. Voor een goed begrip van de 
traditie waaruit de boerderij op het Hogeland komt, worden de boerderijtypen apart behandeld
In het deel ‘Bestaande literatuur’ aan het eind van dit hoofdstuk wordt beknopt een aantal 
standaardwerken met betrekking tot boerderijbeschrijvingen aangehaald, om te illustreren dat er 
niet voldoende ingegaan wordt op de geschiedenis van het wonen in de door mij te behandelen 
periode. 

Sociaal - economische context
Het Hogeland kende twee welvarende perioden in de negentiende eeuw waardoor de 
boerderijbouw kon floreren en de dikke boeren meer geld staken in het verfraaien van hun
boerderijen en erven. De eerste rijke periode was van 1790 tot 1818. De tweede en langste 
periode was van 1835 tot 1878. Na de eerste welvarende periode ontstond er rond 1818 een 
terugslag door import van goedkoop graan uit Zuid-Rusland naar Europa en het verkleinde 
afzetgebied in Nederland door de Belgische opstand. Het duurde slechts enkele jaren tot 
duidelijk werd dat het geen incidentele terugslag was.1 Kort voor de eerste crisis die begon rond 
1818 hadden velen zich in de schulden gestoken voor de bouw van nieuwe boerderijen. Juist 
deze families hadden de grootste moeite het hoofd boven water te houden met de lage prijzen 
die voor de waar betaald werden. Men bezuinigde op personeels- en huishoudkosten.2

De tweede crisis begon kort na 1878, het jaar waarin het absolute hoogtepunt was bereikt van de 
prijs van landbouwproducten. Kort daarop zakte de markt voor landbouwproducten drastisch in, 
wat gepaard ging met ongekend snelle prijsdalingen. Onder invloed van de grote hoeveelheden 
geïmporteerd, goedkoop Amerikaans en Russisch graan werd de graanprijs binnen enkele jaren 
gehalveerd.3

Eigenlijk was er maar één periode waarin het de Groninger boeren uitzonderlijk voor de wind 
ging, de zogeheten Champagnejaren die na 1835 inzetten en omstreeks 1850 overgingen in 
een ongekende hoogconjunctuur. Toen waren de boeren op het toppunt van hun welvaart, 
aanzien en macht. De boerderijen werden vernieuwd, de woonhuizen werden vergroot en in de 
gemeentebesturen werd de politiek volledig door boeren gedomineerd. De ontwikkeling van 
een eigen, in de Verlichting gewortelde levensstijl werd in deze periode afgerond.4

Steeds verder groeiden boer en arbeider uit elkaar, onder andere doordat de arbeider in diezelfde 
periode steeds minder vaak op de boerderij inwoonde. In verband met de zuivelbereiding 
die steeds minder op de boerderij plaats vond door de komst van zuivelfabrieken na 1875 
– zoals de oprichting van een boter- en kaasfabriek te Winsum in 1879 en in 1892 in Leens5 
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– was ook minder personeel nodig. De taken van de boerin beperkten zich daardoor steeds 
meer tot louter het huishouden en niet aan de boerderij gerelateerde zaken, zoals het bereiden 
van zuivelproducten.6 De boerin was bijvoorbeeld in een Gronings rapport van 1910 in de 
eerste plaats huisvrouw en in de tweede plaats werd zij als mede-arbeidster/werkster in de 
werkzaamheden of het toezicht houden op het bedrijf genoemd.7

Dat de boerin in de eerste decennia van de twintigste eeuw steeds meer in een burgerwoning te 
wonen kwam, illustreren ook de bouwtekeningen die te vinden zijn in de bijlagen, te beginnen 
bij de boerderij aan de Oude Dijk 9 uit 1914. Men vindt er bijvoorbeeld een suite, een salon, 
een aparte eetkamer en een grote slaapkamer met plaats voor een tweepersoonsbed en een 
kastenwand gesitueerd rond een centrale hall, waarin ook de trap naar boven is geplaatst.

Modernisering en comfort
Met de modernisering van de landbouwtechnieken, zoals betere ploegen, beter materiaal en 
onder andere gemotoriseerde aandrijving aan het eind van de negentiende eeuw, kwam ook de 
modernisering van het wonen. In de loop van de negentiende eeuw was een toename van comfort 
in huis zichtbaar. Men ging rond 1860 bijvoorbeeld stoelen stofferen en gemakkelijke fauteuils 
werden aangeschaft. De  verlichting werd verbeterd door de introductie van petroleumlampen 
in de plaats van schaarse verlichting door olielampjes en haardvuur. Het plaatsen van grotere 
en/of meer ramen zorgde overdag voor meer licht.8 Na het midden van de negentiende eeuw 
werden op grote schaal open haarden vervangen, in de woonkamer kwam een marmeren 
schoorsteenmantel met daarvoor een kolenkachel.9

De jaren tachtig en negentig kenmerkten zich door veranderingen in ideeën rond leven en welzijn 
met name omtrent hygiëne en gemak. Het gebruik van sanitaire voorzieningen en inrichting van 
slaapkamers, zoals te vinden in herenhuizen in de stad10, vond steeds meer navolging bij de 
bouw en verbouw van boerderijen op het Hogeland. Deze ideeën waren al in eerdere decennia 
doorgedrongen bij de rijke boeren, maar vonden nu ook hun weg naar de minder welvarende 
boer. Meester Boneschanscher van Zuurdijk bepleitte al in 1885 in zijn Volkstijdschrift het 
slapen in losstaande bedden in frisse ruimten. Slapen moest in “goed verlichte slaapkamers, 
gemakkelijk, doch niet te weelderig ingericht, in langs, doch niet aan den muur geplaatste 
ledikanten, liefst zo zonder gordijnen. De vloer zij met een zeildoek bedekt, dat een paar keer 
in de week met zuiver water verfrischt moet worden. De kamers moeten goed gelucht worden 
en toegankelijk zijn voor het zonlicht.”11 
Nadat de tweede grote landbouwcrisis van de negentiende eeuw – die begon in 1878 – rond 
het midden van de jaren negentig van dezelfde eeuw afzwakte, wist de Groninger boer zijn 
welstand nog opvallend lang vol te houden,12 daarvan getuigt ook de relatief snelle aanpassingen 
in woongenot.13 Het woord ‘woongenot’ betekende niet voor iedereen hetzelfde. Voor de één 
kan het zijn dat het slapen in een ledikant in plaats van een bedstee een grote verbetering was, 
terwijl voor een ander, een volledig geoutilleerde badkamer het summum van modern comfort 
werd. Rond 1850 begon men in de grote steden met de aanleg van een waterleidingnet.14 Wanneer 
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er precies waterleiding was in de buitengebieden is niet goed te zeggen, aangezien het vaak 
gebeurde dat men privé vanuit putten water haalde. Deze putten zijn niet goed te achterhalen 
omdat deze niet op gemeentelijk grondgebied lagen. De officiële nutsbedrijven en bedrijven
die gebruik maakten van gemeentelijke wegen om de leidingen te leggen zijn wel te vinden.15 
Zo had in 1905 Uithuizen een gasbedrijf, Middelstum in 1910 een elektriciteitscentrale en 
Groningen Stad in 1881 een waterleidingbedrijf. “... echter [zijn] niet alle vormen daarvan [van 
nutsvoorzieningen] in de beschouwing [van Groote] betrokken. In de eerste plaats heb ik alleen 
aandacht besteed aan de levering van energie (gas en elektriciteit) en drinkwater.”16

Bij modernisering is hygiëne een belangrijke onderdeel, waaronder sanitair valt. Hierbij wordt 
uitgegaan van van de boer die op het Hogeland 
woonde en al aardig met zijn tijd mee ging in de 
laatste decennia van de negentiende eeuw en 
veelal recent een grote verbouwing of een recente 
nieuwbouw gepleegd had. Deze boer had zijn 
toiletvoorziening al binnenshuis, maar had nog 
geen afvoer naar een septictank. Anderen waren 
voorheen voor de dagelijkse ‘gang’ aangewezen op 
het erf – en vooral de omgeving van de mesthoop 
of een houten optrekje met daarin een plank met 
gat (de bril) en deksel. De hiervoor genoemde 
vooruitstrevende boer ging gebruik maken van een 
porseleinen WC met afvoer. Voordat de geneugten 
van waterleiding echt konden aanslaan in de jaren 
dertig van de twintigste eeuw (en soms zelfs pas in de 
jaren zestig), bleef men aangewezen op het gebruik 
van de lampetkan, waskom of de emmer.17 Andere 
vernieuwingen binnenshuis kwamen via scholing 

van meisjes op huishoudscholen, waar zij bijvoorbeeld kookles kregen op petroleumstellen in 
plaats van koken op een kookkachel.18

Ondanks dat enkele woonhuizen op het Hogeland en binnen de huidige gemeente Eemsmond als 
burgerlijke villa’s los van de schuur geplaatst werden aan het begin van de twintigste eeuw, zoals 
huis Biwema aan de Streeksterweg 2 te Usquert in 1903, hield men over het algemeen vast aan 
het verbinden van het woonhuis met de schuur door middel van een klein ‘halsje’. De plaatsing 
van de woonhuizen voor de schuur veranderde dan misschien minimaal, de inrichting en de 
indeling veranderden steeds meer naar een meer burgerlijke leefstijl van het boerengezin. 
Samenvattend valt te zeggen over modernisering en comfort in het woongedeelte van de boerderij 
dat er over geschreven is, maar dat het voornamelijk om algemene indrukken gaat en dat zeker 
specifieke gebieden, zoals het Hogeland, het moeten hebben van lokale geschiedschrijving,
waarbij enthousiaste amateur-geschiedkundigen de geschiedenis van de streek of de plaats waar 

Woonhuis bij boerderij Biwema, 1903
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ze wonen in samenwerking met anderen, vastleggen.19

Boerderijtypen
De meest gangbare boerderijtypen die op het Hogeland vanaf het midden van de achttiende 
eeuw voorkwamen, werden tot het midden van de twintigste eeuw gebouwd. De basisvorm van 
de Groninger boerderijen stamt af van het Friese langhuis, ook wel woonstalhuis genoemd. De 
indeling daarentegen heeft te maken met streekeigen zaken, zoals grondgebruik, veeteelt of 
akkerbouw. In de gehele provincie Groningen is een aantal boerderijtypen te onderscheiden, 
waaronder vijf hoofdtypen: de kop-hals-romp, de Oldambster, de stelp, de Westerwoldse en de 
Gorechtse boerderij.20 
Op het Hogeland vindt men voornamelijk afgeleiden van de kop-hals-romp en de Oldambster. 
De Oldambster-varianten werden op het Hogeland overigens vrijwel niet meer gebouwd in 
de periode tussen 1880 en 1935, dus besteed ik hier geen aandacht aan. De kop-hals-romp 
en al haar variëteiten komen echter veelvuldig voor. Deze boerderij ziet er uit zoals de naam 
al doet vermoeden: de romp is de schuur die gekoppeld is aan het woongedeelte door een 
tussengedeelte, namelijk de hals. De oplossing waarbij de hals weggelaten is, heet de kop-romp 
boerderij. Een veel voorkomende variatie op de kop-(hals)-romp is de boerderij met dwarshuis, 
waarbij de kop vervangen is door een breder voorhuis waarbij de voordeur over het algemeen 
in het midden zit tussen de twee voorkamers in. 21

Wet- en regelgeving
Op 22 juni 1901 werd de Woningwet afgekondigd. Het voornaamste doel van de wet was ‘de 
verbetering der Volkshuisvesting’.22 Het grootste gedeelte van de wet had direct betrekking op het 
bouwen in steden of algemene wet- en regelgeving bij het bouwen. Slechts een klein onderdeel 
richt zich specifiek op het platteland, namelijk de Woningverbetering en krotopruiming op het 
platteland.23 Een onderdeel van het besluit was dat een bouwbestek en bouwtekening overlegd 
werd aan de gemeente. 
Tot die tijd was dat niet verplicht. De implementatie van deze wet ging niet altijd en overal even 
snel. Mede door de langzame implementatie zijn de oudste originele bouwtekeningen die ik 
voor het onderzoek heb kunnen gebruiken van na 1915 en zijn de bouwtekeningen van oudere 
boerderijen gebaseerd op latere verbouwtekeningen.
Dat er tevens relatief weinig bouwtekeningen in de archieven van de door mij bezochte 
gemeenten terechtgekomen zijn na 1902, kan te maken gehad hebben met gering bouwtoezicht. 
Hiervoor werd de Woningwet dan ook gewijzigd op 19 februari 1921. De regering lichtte de 
wenselijkheid van deze wijziging als volgt toe: “(...) Er zijn evenwel gemeenten – en haar aantal 
is, naar te vrezen valt, niet gering – die tot dusver hebben gemeend het zonder bouwtoezicht te 
kunnen stellen of die den schijn van bouwtoezicht in het leven hebben geroepen door toezicht 
op te dragen aan den een of anderen beperkt-deskundige en belanghebbende, (...) niet alleen 
overtreding van de bouwverordening wordt zoo als het ware uitgelokt, maar ondeugdelijk bouwen 
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wordt er door bevorderd.”24 Hierdoor zijn voldoende tekeningen van na 1921 te vinden.

Bestaande literatuur
Het oudste werk aangaande boerderijonderzoek in Nederland is dat van Johan Hendrik Gallée: 
Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners uit 1908. Het werk werd postuum uitgegeven 
en handelt over boerderijbouw en over de bewoners. Na de behandeling van de boerderijbouw 
en de bewoners door Gallée wordt het rundvee behandeld door G.J. van den Bosch. Hierna 
volgt een ‘karakteristiek der Noord-Nederlandsche tongvallen’ door J. te Winkel, waarna de 
bevolking van Nederland in “hare Anthropologische samenstelling” uit de doeken gedaan wordt 
door L. Bolk. 
Een interessante passage uit het inleidende gedeelte van Gallée gaat over de traditiegevoeligheid 
die bij de bouw van boerderijen komt kijken, waar hij Friese boeren aanhaalt die in 1875 
woonachtig zijn in de Verenigde Staten, die – ondanks hun verre afstand tot het ouderlijk huis 
– op vergelijkbare manier bouwen als ‘thuis’ in Friesland. “Evenals nieuwe huizen meestal 
gelijkvormig met de oude gemaakt worden, zoo verandert ook het eenmaal bestaande huis 
hoogst zelden van vorm. Het nieuwe huis is eene geregelde, bijna onveranderde voortzetting van 
het oudere. Wat er ook aan veranderen moge, het hoofdplan, de hoofdlijnen blijven hetzelfde.”25 
Hij spreekt hier over zijn eigen ervaringen met boeren en boerderijbouw rond de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw.
Om de traditionele instelling der boeren nog verder aan te geven, haalt hij de volgende anekdote 
aan: “Werd een huis afgebroken om te verplaatsen, dan werd toch de herbouw zoals het oude was, 
of hoogstens gewijzigd naar dat van den buurman. In dit opzicht is de boer uiterst behoudend. 
Een landheer, die bij ene verbouwing eene kamer wilde aanbouwen met een plat rieten dak, 
werd door den pachter bedreigd met opzegging der pacht, indien hij tot iets overging wat zoo 
sterk afweek van de gewoonte der anderen en van die der andere bewoners in zijne streek.”26

Het eerste hoofdstuk is getiteld ‘Het Friesche Huis’. Het betreft hier vooral beschrijvingen, en 
aannames, beginnende in een ver verleden. Hij beschrijft voornamelijk de indeling der schuren 
en het formaat. Hij gaat het halve land door om connecties met het ‘Friese huis’ aan te geven. 
Het is vermakelijk om te lezen, maar zoals ook de tweede serieuze boerderijonderzoeker die 
Nederland kent, namelijk K. Uilkema, al zei: “Vooral omdat zijne voorstelling zoo geheel 
afwijkt van hetgeen de feiten leren, heeft het mij groote moeite gekost, mij in zijne opvattingen 
in te denken en die uit zijn hoofdstuk over het Friesche Huis op te diepen.”27 Waarna hij verder 
uiteenzet dat wat Gallée beweerde feitelijk niet klopt.
Het ‘Friesche huis’ is van belang omdat het aan de basis van de kop-hals-romp staat die op het 
Hogeland gebouwd werd. De benaming ‘Friese schuur’ komt als eerste voor in een geschrift 
van 1686. De opkomst van de Friese schuur had te maken met de verbeterde waterhuishouding 
waardoor de akkerbouw meer opleverde en grotere opslagruimten nodig waren.28 Dit geeft 
aan waardoor literatuur aangaande het Friese boerenhuis van belang is voor het Groninger 
boerderijonderzoek.
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De koppeling met antropologie kwam voort uit het idee dat een werk over boerderijen vollediger 
zou zijn met een bevolkingsbeschrijving erbij.29 Het ontstaan van de gevoerde binnenmaten 
van de huizen en dergelijke zouden eruit afgelezen kunnen worden. Het bevolkingsonderzoek 
beslaat een aanzienlijk deel van het boek – ongeveer de helft – maar is verder niet van belang 
voor het boerderijonderzoek.  
Uilkema wijdde een groot deel van zijn leven aan het boerderijonderzoek. In 1916 gaf hij 
Het Friesche boerenhuis uit. Dit werk werd ook in het wetenschappelijke circuit opgemerkt. 
Hij werd in 1919 door prof. D. van Blom uit Leiden – waar hij al enkele jaren via brieven 
mee correspondeerde over het boerderijonderzoek – gepolst of hij eventueel een landelijk 
boerderijonderzoek wilde doen. Hij ging uiteindelijk aan de slag voor de in Leiden gevestigde 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. De duur van het onderzoek werd op drie jaar 
gesteld. Na drie jaar was hij nog niet klaar, maar hij wist extra geld los te krijgen. Uiteindelijk 
kwam het onderzoek niet echt af en publiceerde hij in eigen beheer in 1933 Het ontstaan der 
huistypen in Nederland.30

Uit Uilkema’s werk blijkt dat hij sterk bedrijfstechnisch gericht was. Hij beschouwde de 
boerderij primair als bedrijfsgebouw, in tegenstelling tot veel tijdgenoten die vaak ook de 
antropologische kant van de boer probeerden te belichten, zoals Gallée deed. De eerste persoon 
die in de lijn van Uilkema verder werkte, was S.J. van der Molen. Van der Molen heeft voor zijn 
eigen onderzoekingen nog geprobeerd om in contact te komen met Uilkema, nadat Uilkema 
gestopt was met zijn onderzoek naar boerderijen, maar ondanks Van der Molens verwoede 
pogingen, gaf Uilkema niet thuis. De relevantie van het levenswerk van Uilkema in het licht 
van mijn onderzoek blijkt eigenlijk pas goed na uitvoerig onderzoek door E.L. van Olst, dat in 
1991 uitgegeven werd, maar daar kom ik later dit hoofdstuk nog op terug.
Van der Molen heeft een omvangrijk oeuvre aan artikelen en boeken gepubliceerd in het Fries, 
hij heeft echter ook enkele boeken in het Nederlands geschreven, waaronder Het Friesche 
boerenhuis in twintig eeuwen (Assen 1942). Omdat de bouwwijze in Noordoost-Friesland van 
de kop-hals-romp op een vergelijkbare basis berust als die op het Hogeland, zou zijn werk goed 
bruikbaar kunnen zijn, zeker om de beschrijvingen van woonomstandigheden. Helaas beschrijft 
ook Van der Molen de woonomstandigheden vrijwel niet; hij noemt slechts de verschillende 
onderdelen die in de woongedeeltes aanwezig zijn. Tevens bespreekt hij voornamelijk boerderijen 
uit de zestiende en zeventiende eeuw, dit in tegenstelling tot de bewering uit het Woord Vooraf, 
waarin staat dat bij 1880 gestopt zou worden omdat de opkomst van de zuivelindustrie en 
de hieruit voortkomende grote veranderingen op de boerderij verder onderzoek onmogelijk 
maakten.31

Wel ontdekte hij tijdens het onderzoek voor Het Friesche boerenhuis nog een ongedateerd 
handschrift van rond 1850 van J. H. Halbertsma, het Lexicon Frisicum (A en B). Dit handschrift 
brengt hij in verband met Gallée en Uilkema via een aantekening bij een slordige schematische 
tekening van Halbertsma die de “oude boutrant der boerenhuizen” aangeeft. De schets “welke 
het oud-Friesche huis laat zien in zijn drie afdeelingen, elk onder een afzonderlijk en lager dak. 
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Is deze teekening weinig artistiek en op een enkel punt ook onjuist – in den voorgevel is bijv. 
een deur geteekend welke daar vrij zeker nimmer aanwezig is geweest – zoo is zij toch voor 
de studie van het Friesche boerenhuis zekere der vermelding waard. Ware zij een veertig jaar 
vroeger gevonden, zij had prof. Gallée tot andere conclusies kunnen leiden en den heer Uilkema 
veel arbeid kunnen besparen!”32

Tevens gaf Van der Molen een benaming voor de mooi uitgevoerde sierdeuren die bij veel 
(Groningse) boerderijen te vinden waren, echter hij benoemde de deur “lijkdeur”.33 Bij de 
beschrijving van een boerderij uit 1552 werden de verschillende onderdelen van het pand 
benoemd, waaronder: “Deze deur [de lijkdeur] werd gebruikt om bij een sterfgeval de kist 
erdoor uit te dragen. Volgens sommigen zou zij ook wel als bruidsdeur hebben dienstgedaan, 
doch de benaming wijst daar niet op.”34

Onder redactie van de Nederlandsche Heidemaatschappij schreven de heren H.J. van Leusen, 
W. Vroom en G. Markerink het boek Boerderijen in Nederland, waarvan ik de derde druk uit 
1944 gebruikt heb. Helaas doet de titel van het boek vermoeden dat het over de boerderij in het 
algemeen in Nederland gaat. Dat laatste is niet zo, voor het algemene gedeelte is slechts een 
korte inleiding gebruikt, waarna het grootste gedeelte van het boek de verschillen tussen de 
bedrijfsruimtes in den lande uitlegt, waarbij de woongedeelten verder niet worden behandeld.
P.J. ’t Hooft schreef voor de Heemschutserie het boekje Nederlandsche Boerderijen waarvan 
ik de 4de druk uit 1945 gebruikt heb. De Bond Heemschut bestaat al sinds 1924 en is een 
vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland. Deels valt te stellen dat 
het werk van  ’t Hooft nog valt binnen de traditie van Gallée door ook het volkenkundige 
gedeelte van de boeren te belichten. Dit boek is wetenschappelijk gezien minder bruikbaar 
omdat een notenapparaat ontbreekt. Op de laatste pagina van de publicatie geeft ’t Hooft aan 
welke “publicaties en mededeelingen” hij gebruikt heeft. Dit lijstje geeft hij op omdat “Het [is] 
niet eenvoudig hen, die iets meer van dit onderwerp [boerderijen in Nederland] willen weten, 
een eenigszins compleet overzicht te geven van de litteratuur, die is verschenen.”35

Het bleef lange tijd stil rond boerderijpublicaties. Brandts Buys deed tussen 1941 en 1946 
historisch boerderijonderzoek naar voornamelijk de Noord-Hollandse stelp, waar verschillende 
publicaties uit voort kwamen.36 Helaas voor mijn onderzoek richt  het werk van Brandts Buys 
zich op Noord-Holland. In 1951 schreef R.C. Hekker een artikel in het Bulletin Nederlands 
Oudheidkundige Bond, ‘De West-Groninger boerenplaats’. Hierin beschreef hij voornamelijk 
de opzet en indeling van het boerenbedrijf zonder dat de woonsituatie hierin betrokken werd. 
Enkele jaren later nam hij het gedeelte over de boerderij in het werk Duizend jaar bouwen in 
Nederland (1957) voor zijn rekening.37 Zijn hoofdstuk draagt de naam ‘De ontwikkeling van 
de boerderijvorm in Nederland’. In de inleiding van het hoofdstuk besprak hij zijn voorgangers 
binnen het boerderijonderzoek, waarbij Uilkema ook aangehaald werd. Hij had kritiek op de 
werkwijze van zijn voorgangers, vooral omdat ze, naar zijn smaak, te veel met de bedrijfsvoering 
bezig geweest zouden zijn en niet met de bouw op zich. Uit de manieren van onderzoek van zijn 
voorgangers, bleek volgens Hekker hun grote hang naar traditionele bouw.38
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‘De ontwikkeling van de boerderijvorm in Nederland’ is het eerste uitgebreide en voltooide 
werk over boerderijen in heel Nederland sinds Gallée, aangezien Uilkema er uiteindelijk niet 
in geslaagd is zijn werk ooit volledig te publiceren. De beschrijvingen van de boerderijen en 
de omschrijvingen van het gebruik van de verschillende werk- en woonruimtes zijn beknopt en 
gaan soms tot het begin van de negentiende eeuw. Hij schreef over het wonen in het midden van 
de negentiende eeuw op het Hogeland alleen verkeerd.39

In 1956 kwam vanuit het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een brochure 
uit met de titel De boerin en haar huis. Het is helaas niet bruikbaar voor de geschiedenis van 
het huishouden van de boerin, want het vertelt voornamelijk hoe de boerin het huishouden zou 
moeten doen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw (de indeling van het huis, etc.), echter 
het tweede hoofdstuk is interessant als het gaat over de beeldvorming omtrent Nederlandse 
boerderijtypen, waarin een interessant voorbeeld staat met betrekking tot Groningse boerderijen: 
“De provincie Groningen kende oorspronkelijk eveneens het woon-stalhuis en later het kop-
hals-romptype, maar als gevolg van de grote oogsten in het welvarende Hogeland werd de 
schuur – nu met ruime paardestallen aan de achtergevel – verdubbeld of zelfs verdrievoudigd, 
zodat een twee – of driekap ontstond. De bloei van het bedrijf in het begin van de 19e eeuw 
bracht andere sociale verhoudingen teweeg; het personeel werd uitgebreid, de rijk geworden 
boer wenste afzonderlijke vertrekken voor zichzelf en de patriarchale toestanden maakten 
plaats voor een grote tegenstelling tussen werkgever en werknemers. Het woonhuis werd nu 
sterk uitgebreid, kreeg naast woon – en zitkamers, slaap, - kantoor - en studeervertrekken en 
moest als een villa-achtige voorbouw het bedrijfsgedeelte – waar ook het personeel verbleef 
– aan het oog onttrekken, alsof men zich schaamde boer te zijn.”40 Dit citaat geeft goed weer 
hoe het cliché over de Groninger boerderij met zijn bewoners en dan met name die in de rijke 
kleigebieden, gevoed bleef. Wederom werd kans gezien een kleine anderhalve eeuw Groninger 
agrarische geschiedenis in nog geen 150 woorden weg te werken, waarbij het lijkt alsof alle 
veranderingen al aan het begin van de negentiende eeuw plaats gevonden zouden hebben.
Na Hekker bleef het heel lang stil rond boerderijen. De Stichting Historisch Boerderij Onderzoek 
(SHBO) uit Arnhem verzamelde sinds 1960 veel archiefmateriaal over historische boerderijen 
en publiceerde met grote regelmaat. Men leek voornamelijk geïnteresseerd in oude boerderijen 
of boerderijen gebouwd in de traditionele vorm, waarbij traditioneel overeen kwam met een 
historische vormentaal die ongeveer tot aan 1850 loopt. Hier ligt het probleem aangaande mijn 
onderzoek. Er is weinig literatuur over het bouwen omtrent het wonen en de te onderzoeken 
tijdsspanne van 1880 tot 1935. 
De afgelopen decennia is meer onderzoek gedaan naar boerderijen en de bewoners. In 1988 
schreef P.W. Havik voor de ‘Stad en lande historische reeks’ Boerderijen in Groningen. Hier 
heeft Havik de basis van de verschillende vormen van Groninger boerderijen uit de doeken 
gedaan op een korte en bondige manier. Zowel van de totale boerderij als van het woon- en het 
bedrijfsgedeelte afzonderlijk. 
De Landbouwuniversiteit Wageningen heeft een onderzoeksprogramma lopen waaruit 
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regelmatig publicaties voortgekomen zijn, namelijk de A.A.G. Bijdragen (Afdeling Agrarische 
Geschiedenis, Universiteit Wageningen), werken die zich toelegden op de sociaal-culturele 
zaken betreffende de Nederlandse landbouwgeschiedenis. In 1989 publiceerde A.J. Schuurman 
een onderzoek naar de materiële cultuur en levensstijl van de boerenstand in de negentiende 
eeuw. Hiervoor nam hij drie gebieden in drie provincies: de Zaanstreek, Oost-Brabant en Oost-
Groningen waar hij de inventarissen onderzocht van boerderijen in 1810, 1860 en 1890. Wegens 
geldgebrek werd geen onderzoek gedaan naar de inventarissen van Oost-Groningse boerderijen 
in 1860. Interessant voor mijn onderzoek zijn de passages over de inventaris van gegoede 
boeren in 1890. Vooral de onderzoeksparagrafen over verwarming en slaapmeubilair zijn van 
belang omdat in absolute aantallen gewerkt wordt.41 Verder de paragraaf over de materiële 
cultuur in Oost-Groningen met afsluitend een cultuuranalyse: “In Oost-Groningen spelen de 
sociale verschillen het minst een rol. Boeren en middenstanders worden nauwelijks van elkaar 
onderscheiden en zelfs de burgerij en de boeren en middenstanders van de tweede [welvarend] 
en derde [welvarender] consumptiegroep gaan gedeeltelijk samen.”42

Van Olst beëindigt in 1991 zeven jaar onderzoek naar Klaas Uilkema: Uilkema, een historisch 
boerderij-onderzoek. Dit onderzoek is voor een groot deel gestoeld op de briefwisseling die 
Uilkema met Van Blom had, een hoogleraar uit Leiden, via wiens bemiddeling hij uiteindelijk 
zijn onderzoek zou beginnen. Van Olst schrijft onder meer over hem het volgende: “Over 
de woonfunctie van de boerderij staat op het veldwerk heel wat minder informatie [het 
verzamelde veldwerk dat nooit verwerkt is tot een afgerond  onderzoek]. Meestal blijft het 
hier bij enkele uiterst korte en zakelijke mededelingen over het gebruik of de inrichting van 
de ruimtes: “... zitkamer, ’s winters gebruikt...”; “...melkkelder onder de beste kamer en 
slaapkamer...”; “bedsteden, daartussen kleine porseleinkast...”; “...waschkamer, rek met borden 
langs de muur...”, etc. (...) Alleen aan de stookplaats werd hier in verhouding veel aandacht 
besteed, waarbij woon- en bedrijfsaspecten werden afgewisseld met meer bouwtechnische 
informatie.” 43 Het onderzoek van Van Olst is van belang, omdat het de documentatie van 
Uilkema toegankelijk heeft gemaakt. Onder andere merkt ze op dat Uilkema erg weinig ingaat 
op eventuele maatschappelijke achtergronden van de woonhuisontwikkeling. Af en toe maakt 
hij een toespeling op de veranderingen rond het wonen, zoals op het woonhuis dat los komt te 
staan van het bedrijfsgedeelte.44

Het inventarisprogramma van jonge monumenten (M.I.P. – Monumenten Inventarisatie Project) 
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft in 1992 voor de provincie Groningen het 
boekje Architectuur en stedebouw in Groningen 1850 – 1940 opgeleverd.45 Hierin zijn enkele 
hoofdstukken gewijd aan de globale geschiedenis van de boerderijbouw in Groningen aan de 
hand van een aantal opvallende boerderijen in de verschillende gebieden.
Het eind van de twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste brachten meer werken 
die te maken hebben met de Groninger boer en zijn woon/leefomstandigheden.  Y. Botke 
deed het meest omvangrijke onderzoek naar de Groninger boer met daaraan gelieerd de 
woon- en leefomstandigheden. Hij publiceerde in 1994 onder meer over De Golden Kette, een 
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streekroman geschreven door W. van Palmar over het leven in het Oldambt.46 Vijf jaar later is 
hij medesamensteller van de tentoonstelling ‘De Groninger boer’ in Leens. Samen met Herman 
Maring schreef hij daarvoor een boek met dezelfde naam, behorende bij de tentoonstelling. Het 
boekje is onderverdeeld in een geschiedkundig deel en een deel dat handelt over de inventaris 
van boerderijen. Het geschiedkundige deel kwam terug in de later te behandelen dissertatie van 
Botke. Het opsomgedeelte over de bevindingen van wat zich in de inventarissen bevond, staat 
hier enigszins los van, maar is in combinatie met de voornoemde publicatie van Schuurman, 
Materiële cultuur en levensstijl, handig om te weten welke spullen precies binnenshuis gebruikt 
werden om het wonen te veraangenamen. 
Het meest uitgebreide werk en dissertatie van Botke, Boer en heer: de Groninger boer 1760 
– 1960 (2002), handelt over de sociaal-economische geschiedenis van de Groninger boer en dan 
met name de gegoede boer. Aangezien de gegoede boer niet los te zien is van zijn leefomgeving, 
wordt in het boek veel gebruik gemaakt van boerderijbeschrijvingen. Het hele werk, aldus het 
woord vooraf, is het resultaat van dertig jaar bezig zijn met Groninger boeren.
In hetzelfde jaar, 2002, kwam Boerderijen op het Hogeland uit, onder redactie van T.B. Bierema. 
Dit boek handelt beknopt over de geschiedenis van het Groninger land en dan met name het 
Hogeland. Het beschrijft in het inleidende gedeelte de sociale geschiedenis, de economische 
geschiedenis (over vakbonden bijvoorbeeld) en de bouwgeschiedenis, die onderverdeeld is in 
‘de boerderij’ en ‘de tuinaanleg’. 
Vermeldenswaardig is het boek Binnen bij boeren. Beknopt worden hier beschrijvingen gegeven 
over de binnenhuisindeling van de boerderij in het algemeen, waarbij men af en toe in het 
bijzonder verwijst naar een bepaalde streek. Het is echter een boek met voornamelijk foto’s, 
waarbij één pagina voldoende wordt geacht om een historische onderbouwing te geven over 
het te volgen onderwerp over het gebruik en de indeling van een woongedeelte. Toch is het een 
van de eerste pogingen om het binnenhuis van de boerderij globaal in beeld te brengen, ondanks 
dat Schuurman met Materiële cultuur en levensstijl inventarissen behandelt, net als Botke en 
Maring in de Groninger boer. Deze laatste twee werken geven niet weer hoe of waarom een 
indeling als zodanig was.
In 2003 was het ‘Het jaar van de boerderij’ waardoor in de periode 2002 – 2003 vrij veel 
aan boerderijen gerelateerde onderzoeken en publicaties zijn uitgegeven. De onderzoeken 
tonen echter aan dat er nog veel te doen is over de verschillende facetten die vallen onder 
het boerderijonderzoek,47 de publicaties zijn gericht op geïnteresseerden die zelf wonen in 
monumentale boerderijen en het onderhoud daarvan, bijvoorbeeld Bouwen aan boerderijen 
van H. Nijhuis.48 

Uit de onderzochte literatuur blijkt dat weinig is geschreven met directe betrekking tot de 
indeling van het woongedeelte. Ook zijn de hedendaagse publicaties niet te vergelijken met 
de publicaties die geschreven zijn aan het begin van de twintigste eeuw, zoals Gallée’s Het 
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boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Het boek heeft een groot gedeelte ingericht met 
beschrijvingen over de bewoners van de boerderij, alleen hebben deze beschrijvingen niets 
te maken met de boerderijen waar in men woonde. Het gaat over ‘Kleur der oogen’ (p. 131), 
‘Haarkleur’ (p. 137) en de combinatie daarvan. Er wordt bijvoorbeeld met geen woord gerept 
over de combinatie boerderij en het formaat van de boerderij, de kwaliteit van wonen en het 
gebruik van luxe goederen. Als Gallée in het inleidende gedeelte de boer koppelt aan zijn 
boerderij, dan benadrukt hij de traditiegevoeligheid van de boer rond de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw.49 Doordat Gallée toch overal als de eerste boerderijbeschrijver te boek staat, 
wordt hij altijd weer aangehaald en verbeterd. In de publicaties van zowel Uilkema, Van der 
Molen en Hekker wordt Gallée dan ook regelmatig geciteerd en verbeterd.
Qua beschrijvingen doen Uilkema en Van der Molen het goed. Helaas hebben geen van 
beiden veel Groningse (Hogelandse) boerderijen beschreven, maar zoals ik al eerder 
aanhaalde: de boerderijen op het Hogeland stammen deels af van het Friese langhuis. Door 
deze gemeenschappelijke basis zijn de beschrijvingen van de verschillende vertrekken in het 
woongedeelte ook handig als referentie bij de Hogelandse boerderijen. 
De verschillende onderzoeksprogramma’s van de A.A.G. Bijdragen leveren vooral sociaal-
economische geschiedenis, af en toe gericht op het wonen, echter niet specifiek voor de provincie
Groningen. 
De voor Groningen meest omvangrijke bron van informatie over zowel bouw als sociale 
geschiedenis rond de meer gefortuneerde boer, wordt momenteel door Boer en Heer van Botke 
gevormd. Binnen bij boeren geeft een globaal beeld over het wonen in de boerderij, maar dit 
boek is een algemeen overzicht van heel Nederland. 
De literatuur die in dit hoofdstuk behandeld is, bevat verwijzingen naar of passages over 
Groninger boerderijen. Ik heb een zo ruim mogelijk beeld geprobeerd te geven van een aantal 
opvallende of belangrijke publicaties over boerderijen door over deze publicaties kort een 
omschrijving te geven.
Zoals blijkt wordt vrijwel nergens een relatie gelegd tussen het wonen, de indeling van het 
woongedeelte en de sociale veranderingen in de turbulente tijd aan het eind van de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw. Vandaar dat een onderzoek in een beperkt gebied zoals de 
gemeente Eemsmond nuttig is.
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2 Methode van onderzoek

Het gebied en de objecten

De documentatie over de boerderijbouw op het Hogeland is gedegen sinds de uitgave van 
Boerderijen op het Hogeland van Bierema e.a.. De informatie in het boek blijkt accuraat 
aangaande jaartallen van bouw en/of verbouw van de in het boek vastgelegde boerderijen die 
door mij in de archieven zijn nagetrokken.1 Aan de hand van dit boek was het goed mogelijk 
een gebied te bepalen waar het verdere onderzoek zou plaatsvinden. Een van de belangrijkste 
criteria voor het gebied was dat het representatief moest zijn voor boerderijbouw tussen 1880 
en 1935 op het Hogeland. Het tweede criterium was minstens zo belangrijk: er moest nog 
officiële documentatie bestaan over de boerderijen in gemeentelijke archieven op het Hogeland.
Het gebied met de grootste omvang op het Hogeland bleek de gemeente Eemsmond, met 
verschillende oude gemeentearchieven onder één dak. Het besluit om het onderzoek tot de 
gemeente Eemsmond te beperken, is genomen omdat deze gemeente vijf oudere gemeentes 
omvat: Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, Kantens en Warffum. Hierbij heeft men alle oude 
gemeentearchieven samengevoegd tot één groot archief wat een groot aantal gearchiveerde 
boerderijen op één plaats geeft. 
De eerste selectie was op basis van bouwdata van de woongedeeltes van boerderijen die 
vermeld zijn in Boerderijen op het Hogeland. Daarna werd het zaak beter te kijken naar de 
gekozen boerderijen: past de boerderij in de hiervoor genoemde selectiecriteria of niet? Het 
eerste selectiecriterium was dat voldoende boerderijbouw in het gebied gepleegd moest zijn 
tussen 1880 en 1935 om een ruime keus te kunnen hebben bij het zoeken naar archiefstukken. 

Kaart met ligging van de te behandelen boerderijen. De boerderijen zijn aangegeven door een combinatie van de straatnaam 
en het huisnummer, bijvoorbeeld OD 9 = Oude Dijk 9 (zie voor grotere versie pagina 74)
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Het tweede criterium scheidde de minder representatieve boerderijen voor het Hogeland van 
de veel voorkomende kop-(hals)-romp basisvorm, zo konden bijvoorbeeld twee stelpen niet 
meedoen omdat, zoals in het eerste hoofdstuk ook al aan bod komt, de vorm niet representatief 
is voor het Hogeland. Tevens zou een vergelijking tussen de boerderijen en de woongedeeltes 
flink bemoeilijkt worden, omdat het een totaal andere boerderijvorm betreft. Door deze selectie
toe te passen op het gekozen gebied bleven 40 boerderijen uit Boerderijen op het Hogeland over 
uit de periode 1880 tot en met 1935 om in het archief onderzoek naar te doen.
Een deel van het archief was via een database bij de gemeente raadpleegbaar door te zoeken 
op postcode of straat en huisnummer. In sommige gevallen was niets bekend over het huidige 
adres, maar aangezien de archieven op plaats en jaar ingedeeld waren, kon vrij gemakkelijk 
gezocht worden naar een mogelijke bouwaanvraag van een object binnen een bepaald jaar.
Hoewel de elektronische ontsluiting van het archief een vergemakkelijking van de opgave leek, 
bleek het verkrijgen van de benodigde documenten over bouw of verbouw meer voeten in 
aarde te hebben dan ik in eerste instantie dacht. Dit probleem gold vooral voor de objecten 
van voor 1915. Zoals al gemeld in het voorgaande hoofdstuk, werd de Woningwet in 1901 
ingevoerd. Dit zou tot gevolg gehad moeten hebben dat er vanaf dat moment van iedere 
woning die gebouwd werd, een bouwaanvraag moest zijn. Dit is echter tot 1915 vrijwel niet 
het geval, althans, niet van de door mij gekozen objecten. De meeste boerderijen zijn in de 
tussentijd regelmatig verbouwd en voor de meer ingrijpende verbouwingen moest men een 
aanvraag indienen, vandaar dat sommige bouwtekeningen niet de werkelijke beginsituatie van 
de oorspronkelijke bouw weergeven. Op de tekeningen staat in zo’n geval een situatie voor 
verbouw en de verbouwsituatie. Vanuit de situatie voor verbouw is het echter vrij gemakkelijk 
gebleken in de buurt te komen van de beginsituatie.
Het tweede probleem in het archief vormde de manier van archiveren bij de voormalige 
gemeente Uithuizermeeden. De mappen in dit archief waren opgeslagen op een manier die de 
leesbaarheid en ook de vindbaarheid van de stukken bemoeilijkte: deze archiefstukken leken 
ooit op een verschrikkelijke manier in elkaar gepropt te zijn geweest. De verplaatsing naar het 
Eemsmondse archief heeft  vooralsnog weinig verandering in de chaos gemaakt.
Van de veertig geselecteerde objecten waren er vijftien uit de periode tussen 1879 en 1900. 
Slechts drie van de vijftien hadden een min of meer fatsoenlijke verbouwtekening van later 
datum.2 De hoop dat de Woningwet daar voor de objecten gebouwd of verbouwd na 1901 
verandering in gebracht zou hebben, bleek een utopie. De oudste originele bouwtekening komt 
uit 1916. Het oudste huis van na 1900 met een bruikbare verbouwtekening van later datum 
dan de bouw van het huis, is uit 1914 met een verbouwtekening uit 1939. Na het bekijken 
van de voorhuizen gebouwd of verbouwd in de jaren 1900–1913, heb ik toch besloten dat een 
goede bouwtekening van groot belang was, aangezien anders niet goed te bepalen is hoe het er 
dan voorheen uitgezien heeft, dat wil zeggen: bij oplevering. Tevens leert de geschiedenis die 
beschreven staat in hoofdstuk 1 dat de echte veranderingen in comfort pas rond de twintiger 
jaren van de twintigste eeuw beginnen. Kortom, bouwtekeningen zijn nodig om een goede 
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reconstructie te maken.
De selectie van de te gebruiken woongedeeltes van boerderijen berustte uiteindelijk op toeval: 
als het object binnen het tweede criterium viel – de representatieve vorm van boerderijbouw 
op het Hogeland – moest er een degelijke tekening van zijn. Slechts negen van de op voorhand 
geselecteerde boerderijen uit Boerderijen op het Hogeland hadden een bruikbare plattegrond 
in het archief.
Waar bevinden de objecten zich binnen de gemeente Eemsmond? De oudste drie objecten 
bevinden zich ruim vier kilometer ten noorden van de dorpskernen van Uithuizen en 
Uithuizermeeden. Dit is de laatste strook bebouwing tussen de Eemspolder en het Uithuizerwad. 
De overige boerderijen, behalve de Noorderdijk 14, liggen dichter bij de dorpskernen. 

Bekijken van de objecten
Na de selectieprocedure diende het tweede belangrijke onderdeel zich aan: het bekijken van 
de objecten. Hoewel de bouwtekeningen en de bestaande foto’s al een aardig beeld konden 
geven, was het in het echt bekijken van de panden noodzakelijk en buitengewoon nuttig. Door 
het bekijken werden onduidelijke of niet zichtbare onderdelen op bouwtekeningen gemakkelijk 
begrijpelijk omdat het mogelijk was te zien hoe het binnen in huis in elkaar gezeten kon hebben. 
Daarnaast blijken bewoners over het algemeen geïnteresseerd in wat je met de objecten wilt 
doen, waardoor een kop koffie en een prettig gesprek een aantal maal licht in duisternis kon
brengen zeker bij de huizen waarvan de oudste tekeningen uit de jaren zestig en zeventig van 
de twintigste eeuw komen. Er was dan al zo veel daarvoor verbouwd, dat de tekening die de 
oorspronkelijke situatie aangaf, al heel wat meer toonde dan er geweest zou zijn in de begintijd. 
Men denkt graag mee over ‘hoe het ook alweer was’. De informatie die bewoners of vroegere 
bewoners konden geven, bleek van groot belang.  
Het bekijken van de buitenzijde van de objecten was veelal voldoende voor het maken van een 
juiste inschatting van de mogelijk oorspronkelijke binnensituatie. 

Het benoemen van de objecten 
Een aantal van de objecten heeft een eigennaam, het verdient echter mijn voorkeur de objecten 
te benoemen met het huidige adres, bijvoorbeeld Dwarsweg 50. Bij ieder object worden eerst 
het adres en woonplaats genoemd, daarna de eventuele eigennaam. Bij verdere verwijzing 
naar het object in de tekst of in tabelvorm zal het object aangeduid worden met een logische 
afkorting. Voorbeeld: Dwarsweg 50 (DW 50) te Uithuizermeeden. Het object zal verder als DW 
50 aangeduid worden.

Archiefmateriaal bij de objecten
Het bestaande materiaal van de objecten is aan deze scriptie toegevoegd in de bijlagen. Het betreft 
kopieën van de vroegst bekende tekeningen voor bouw of verbouw. Ik heb ervoor gekozen om 
in geval van verbouw alleen de tekening die de situatie van vóór de verbouwing weergeeft, bij 
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te voegen. Dit omdat mijn onderzoek zich louter richt op de oorspronkelijke situatie, ondanks 
dat een tekening van voor de verbouwing ook al veel aanpassingen kan laten zien. Als veel 
aanpassingen op de tekening te zien zijn, zal dit in de desbetreffende beschrijvingen naar voren 
komen.
Overig archiefmateriaal wordt in noten aangehaald als het van belang blijkt te zijn. 

Samenvatting
De boerderijen voor mijn onderzoek zijn op twee criteria geselecteerd. Het eerste deel omvat 
het selecteren van een representatief gebied voor de boerderijbouw op het Hogeland, over 
het gebied diende toegankelijk archiefmateriaal aanwezig te zijn. Het tweede criterium om 
op te selecteren was de representativiteit van de basisvorm. De basisvorm waar de meeste 
boerderijen in te vinden waren – namelijk de kop-(hals)-romp – werd gebruikt voor de selectie. 
Door dit kwantitatieve criterium was de kans het grootst veel vergelijkbaar archiefmateriaal bij 
de gemeente Eemsmond in de archieven te vinden.
Het in situ bekijken van de objecten was een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Het 
creëerde een beter beeld van de verhouding tussen de maten van het woon- en het werkgedeelte, 
en van de ligging. Tevens onthulde het onderdelen die via de bouwtekening of foto niet goed te 
bepalen waren.

Noten
1 Zie bijlage ‘Woonhuizen 1880–1935 gemeente Eemsmond’
2 Ibidem
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3 Resultaten onderzoek
In dit hoofdstuk bespreek ik de resultaten van het literatuuronderzoek en het veldwerk om 
de vraag: “Welke veranderingen vonden plaats in het woon/leefgedeelte van de boerderij 
tussen 1880 en 1935 ten gevolge van de sociale veranderingen?” te kunnen beantwoorden. De 
methode van onderzoek doen is in het vorige hoofdstuk besproken, in dit hoofdstuk bespreek 
ik de resultaten. Dit gebeurt in twee delen. Het eerste deel bespreekt de belangrijkste punten 
uit het literatuuronderzoek met betrekking tot de indeling van de woonvertrekken en de directe 
omgeving van het woongedeelte van de boerderij. Hierna wordt overgegaan op de chronologische 
bespreking van de geselecteerde boerderijen op bouwdatum. De analyse en interpretatie van 
het literatuuronderzoek en het veldwerk wordt in hoofdstuk vier behandeld. Van de vier eerste 
boerderijen heb ik geen originele bouwtekeningen kunnen achterhalen. Daarvoor in de plaats heb 
ik tekeningen van later datum gebruikt die bij de gemeente ingeleverd waren als bouwaanvraag 
voor verbouw van de woongedeelten. Eventuele tussentijdse veranderingen die wel op de oudst 
bekende tekening staan zullen hierbij aangetekend worden. Dit laatste betreft dan bijvoorbeeld 
de toilet/douchecombinatie die op de tekening staat van Emmaweg 30: deze zal niet in 1889 
geplaatst zijn omdat een douche in deze vorm toen nog niet bestond. 
De bespreking van de boerderijen ga ik doen aan de hand van het verkregen archiefmateriaal 
en eventueel interessante informatie die via oral history van de bewoners aan mij toegekomen 
is. Daarna volgt eerst een korte beschrijving over de buitenzijde en ligging van het pand en de 
verdiepingen in het woongedeelte en vervolgens de verschillende hoofdfuncties en vertrekken 
op de begane grond en de eventueel aanwezige andere aan wonen gelieerde verdiepingen.
Om herhaling te voorkomen is ervoor gekozen om bij elk object een kleine, schematische 
tekening met de belangrijkste vertrekken en maten te plaatsen. De woonvertrekken en aan 
wonen gelieerde ruimten zoals toilet, bijkeuken en kelder zullen behandeld worden bij de 
boerderijbesprekingen. Niet alle vertrekken zullen per boerderij uitgewerkt worden, maar wel de 
vertrekken die óf een significante verandering hebben ondergaan ten opzichte van de daarvoor
besproken boerderijen, of de vertrekken die nog niet eerder in de te bespreken boerderijen 
voorgekomen zijn en daardoor opvallen. 

Indeling woonvertrekken
Omdat de te behandelen boerderijen onmiskenbaar verankerd zijn in de traditie van de kop-(hals)-
romp boerderij, volgt hier een verhandeling over de indeling van de woon en leefvertrekken 
naar aanleiding van het literatuuronderzoek.
De boerderij is in te delen in de bedrijfsruimten en de woonvertrekken. Het bijzondere aan 
een boerderij is dat zowel het bedrijf als het wonen op eenzelfde plek plaatshebben. Hierdoor 
is de scheiding soms moeilijk aan te brengen. Op het Hogeland zijn de verschillen in bouw 
aan de buitenzijde van de kop-hals-romp niet representatief voor hoe het er binnen uitzag  De 
veranderingen aan de buitenzijde van het voorhuis waren aan modegrillen onderhevig en leken 
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daardoor het meest te veranderen. Men 
bouwde tot ver in de achttiende eeuw 
nog met tuitgevels, waarbij rookkanalen 
voor zowel de keuken als de kamer 
in deze gevels verwerkt waren. Aan 
het  begin van de negentiende eeuw 
veranderde deze bouwwijze, terwijl 
de indeling van de vertrekken vrijwel 
gelijk bleef.1 De tuitgevels van de kop 
werden afgeschuind door middel van 
kleine dakschilden, zodat er wolfseinden 
ontstonden.2 De schoorsteen verplaatst 
hierdoor naar het eindpunt van de 
nok en zit niet meer recht boven de 
gevel, wat een knik in het rookkanaal 
oplevert. Het neoclassicisme streeft 
naar symmetrie en accentuering van 
de belangrijke bouwonderdelen door 
decoratie, wat hierdoor de norm werd. 
De gevels werden verder voorzien van 
forse gootlijsten om de voornaamheid 
van de woningen te versterken. 
De woning bestond over het algemeen uit één woonlaag. De zolder boven de kop en de eventuele 
hals was bereikbaar vanuit de schuur en deed dienst als opslag voor granen. In de kop trof men 
meestal twee vertrekken aan met daartussen vaak een opkamer of bedstedenruimte. Onder de 
bedsteden zat vaak een kleine kelder. De vertrekken in de kop werden door een gang ontsloten. 
Deze gang liep ook door de hals, langs de daar gevestigde keuken. De gang liep langs de keuken 
en kwam uit bij de zijdeur. Aan de voorkant van het huis had men soms ook een siervoordeur 
die op de gang uitkwam. 
De gang door de kop en de hals zat vast aan een gang die het voorend van de schuur inliep. Via 
deze gang waren nog enkele vertrekken, zoals de meiden- en knechtenkamer (dagverblijf van de 
meiden en knechten waar ook gegeten werd door hen, ook: kistkamer),3 de dienstmeidenkamer 
(nachtvertrek van de inwonende meid(en)), karnhok, melkkelder (kelder waar de melk na het 
melken opgeslagen werd) en koestal bereikbaar. Als het een kop-rompboerderij betrof, bevond 
de keuken zich over het algemeen in het rijtje vertrekken gelegen aan de gang richting de 
koestallen in het voorend van de schuur.
In de negentiende eeuw werden veel voorhuizen op het Hogeland vervangen door of verbouwd 
tot een dwarshuis.4 Het dwarshuis is groter, heeft meer aanzien door meer symmetrie met een 
middengang die aan beide zijden kamers ontsluit. De hals herbergt ook hier meestal de keuken. 

Dwarshuis ‘Maarlandhoeve’ uit 1840 te Uithuizen. Voorbeeld van 
strakke en symmetrische architectuur.

Traditionele kop-hals-romp boerderij ‘Olde-Heckinga’ te 
Uithuizermeeden, afgebroken in 1954
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Deze kop-hals-romp met dwarshuis wordt over het algemeen aangeduid als ‘boerderij-met-
dwarshuis’. 
Later in de negentiende eeuw, rond de tweede landbouwcrisis, werd de behuizing weer soberder, 
getuige ook de te behandelen boerderijen in dit hoofdstuk.
Een privaat bevond zich in het achtereind van de schuur of op het erf boven een sloot. Voor het 
koken gebruikte men een stookhut die niet aan de boerderij vastzat, in verband met brandgevaar. 
Het kon zijn dat men al wat moderner was en een kookkachel bezat. Deze laatste bevond zich 
over het algemeen wel in de keuken. 

Ligging, tuinen en ontsluiting
De meeste boerderijen in de provincie Groningen liggen met het voorhuis naar de openbare 
weg gekeerd. In sommige gevallen ligt de boerderij parallel met de zijgevel langs, of met de 
achterzijde aan de weg.5 In de meeste gevallen werd gezorgd dat de zijde die zichtbaar was 
vanaf de openbare weg extra verfraaid werd. Hoewel het verfraaien van erven in de rijkere 
kleigebieden in Nederland al in de zeventiende of achttiende eeuw begon bij de gegoede boeren 
en van deze handelingen nog een enkele lindeboom resteert, danken de meeste erven hun 
aanzien aan de tuinen die daar rond het midden van de negentiende eeuw zijn aangelegd.6 
Karakteristiek op het Hogeland was de scheiding tussen sier- en gebruikstuin en de zichtbaarheid 
van het huis vanaf de weg, niet in de laatste plaats om zelf vanuit het huis een weidse blik te 
hebben. De gebruikstuin was de plaats waar de vruchtbomen en de moestuin lagen en in veel 
gevallen nog liggen. Er is geen eenduidige relatie tussen bouwtype van de boerderij en het 
type tuin. Zeker bij de oudere boerderijen werd later – vanaf tweede helft negentiende eeuw 
– vaak een nieuwe tuin aangelegd.7 Over het algemeen valt het volgende te stellen: de siertuin in 
Engelse landschapsstijl of een afgeleide daarvan, werd veelvuldig aangelegd in de periode 1850 
–1910. Daarna, vanaf 1905 tot 1925, worden elementen uit de Jugendstil ook toegepast in het 
tuinontwerp: de tuin wordt vormgegeven volgens richtlijnen, passend bij de stijl van het huis.8

Dwarsweg 50, Uithuizermeeden
De hele boerderij aan Dwarsweg 50 te Uithuizermeeden werd in één keer gebouwd in 1880 
en ligt aan de meest noordelijke weg in het gebied, waar nog bewoning aan te vinden is met 
daarachter de Eemspolder. De boerderij ligt met de kop naar het zuiden naar de hoofdweg 
gekeerd. Een sloot scheidt de ruime voortuin met voor Engelse landschapsstijl kenmerkende 
bomen en heesters af van de openbare weg. 
Het betreft hier een kop-romptype waarbij de kop naar het zuiden gericht is. Het materiaal in 
de archieven is een verkreukeld stuk vergeeld kalkpapier met daarop een tekening van de kop 
en een klein deel van het voorend van het bedrijfsgedeelte.9 Het archiefstuk komt uit 1961 
en was bedoeld voor een kleine verbouwing in de op figuur 1 aangegeven gang tussen de
bedstedenkamer en de keuken. Bij mijn bezoek aan de boerderij heb ik van de huidige eigenaar, 
dhr. H. Buiter een rondleiding gehad. Bij het zien van de tekening uit 1961 kon hij mij vertellen 
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hoe het er voorheen uitgezien heeft. Mede op basis van zijn verhaal en een oude foto die hij nog 
bezit, heb ik de beschrijving kunnen maken. 
De boerderij bestond uit één woonlaag op de begane grond en boven de kop – het uitstekende 
gedeelte waarin onder andere de woonkamer zit – bevond zich een graanzolder, bereikbaar 
vanuit de schuur.10 De graanzolder zat onder een zadeldak dat direct met het grote schilddak van 
de schuur verbonden was. 
In de kop bevonden zich de mooie kamer en de bedsteden, waarbij een bedstede vanuit de 
mooie kamer te bereiken was. Onder de bedsteden die bereikbaar waren vanuit de gang, bevond 
zich ook de kelder. De bedstedenkamer lag ook iets hoger dan de rest van de ruimtes in de kop. 
De overige woonfuncties bevonden zich in het voorend onder het dak van het bedrijfsgedeelte, 
op de tekening aan de zuidkant van de boerderij. Het voorend is het gedeelte van de schuur 
dat vaak nog onderdelen voor wonen bevat, maar niet meer onder de kop of de eventuele hals 
valt. De keuken, dienstvertrekken en privaat zaten recht achter de kop, bereikbaar via een 
gang. In de keuken was geen rookkanaal, wat impliceert dat er gebruikgemaakt werd van een 
stookhut buiten.11 Het privaat zat helemaal tegen de koestal aan. Tussen de keuken en het privaat 
bevonden zich het knechtenverblijf en de meidenkamer. Bij een aantal vertrekken is er niet 
meer met zekerheid na te gaan wat ze geweest zijn. De kistkamer bevond zich waarschijnlijk 
op de plaats die ik heb aangegeven in figuur 1, echter het is ook niet met zekerheid te zeggen of
de belendende kamer de meidenkamer was of het karnhok. Waarschijnlijk bevond de karn zich 
namelijk in de bijkeuken of in een van de andere twee ruimtes in het voorend van de schuur.
De gang die de kop en de schuur van elkaar scheidde, was verbonden met de mooie ingang van 
het huis. Deze bevond zich aan de oostkant van het pand tussen de keuken en de bedstedenkamer 
in. De andere ingang tot het voorend van de boerderij bevond zich aan de westzijde van de 
boerderij in het voorend.

Dwarsweg 30, Uithuizermeeden
De boerderij aan de Dwarsweg 30 te Uithuizermeeden werd gebouwd in 1881, en heeft geen 
eigennaam en ligt zo’n 2,5 kilometer ten oosten van de DW 50 tegen de Uithuizerpolderdijk aan, 
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waarachter eveneens de Eemspolder ligt. Het dwarshuis werd twee jaar later in 1883 gebouwd. 
De basisvorm van deze boerderij werd daardoor een boerderij-met-dwarshuis.12 Het dwarshuis 
is naar het zuiden gericht met daarvoor een tuin die vooral over de breedte is uitgestrekt. Op de 
traditionele plaats aan de oostkant bevindt zich de gebruikstuin met moestuin en boomgaard. In 
het dwarshuis bevinden zich in figuur 2 de mooie kamer en de woonkamer. Het is ook duidelijk
te zien dat het midden van het voorhuis met de lange zijde dwars op de hals staat. Het bestaande 
archiefmateriaal was iets uitgebreider dan bij de DW 50 en behelst de voor-en-na-situatie voor 
een te plaatsen douche en toilet in de berging in 1967.13 In figuur 2 wordt de berging als karnhok
aangegeven mede omdat dit zo geweest zou zijn volgens de huidige bewoners, terwijl op de 
bijlage “Dwarsweg 30” het karnhok als berging wordt aangeduid. 
Mevrouw F. Oosterhuis gaf mij een rondleiding door het huis en de boerderij, die al jaren 
familiebezit is. Zo kon zij mij vertellen dat er verscheidene families tegelijk gewoond hebben, 
waarbij het voorhuis veel veranderingen heeft doorgemaakt. Uiteindelijk is de bovenstaande 
plattegrond gemaakt na enkele malen telefonisch contact met Oosterhuis, waarbij oudtantes 
ingeschakeld werden voor het correcte beeld. Helaas bleef een aantal vragen over de indeling 
onbeantwoord, waaronder de plaats van de keuken. De literatuur leert dat de keuken vrijwel 
altijd in de hals zat, als er een hals was. Volgens de familie heeft de keuken die bij het voorhuis 
hoort, vele omzwervingen gemaakt. Doordat meerdere families in de boerderij woonden, heeft 
het onderzoek niet met volledige zekerheid de initiële functie van de in figuur 2 als keuken
gemarkeerde vierkante ruimte in de hals kunnen achterhalen omdat deze ruimte in de loop van 
de eeuw nogal wat veranderingen ondergaan heeft. Men kon met zekerheid vertellen dat de 
ruimte in 1923 een woonkamer was, in 1941 een slaapkamer en daarna weer een keuken. Als 
laatste verandering werd ze in 2001 weer een slaapkamer. 
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Het dwarshuis bestond uit één woonlaag op de begane grond en een graanzolder onder het 
schilddak van geglazuurde dakpannen van het dwarshuis. Uit het schilddak komt recht boven 
de hoofdingang een dakkapel en op de kruispunten van de dakhelften bevinden zich twee 
schoorstenen met schoorsteenborden. Het dwarshuis is niet onderkelderd. De verbinding tussen 
het bedrijfsgedeelte en het dwarshuis loopt via de hals waarop een zadeldak zit. 
Het woongedeelte bleef niet beperkt tot het dwarshuis. Men woonde ook in het voorend van de 
schuur. De huidige bewoners konden vertellen dat grootmoeder in het dwarshuis gewoond heeft 
en de rest van de familie in het voorend van de schuur. Hierdoor bevond zich een aantal functies 
dubbel in het huis, zoals de keuken.
De mooie kamer bevond zich aan de westkant van het dwarshuis. De kamer aan de oostzijde 
werd gebruikt als woonkamer. Beide kamers hadden kachelplaatsen tussen de ramen aan de 
zijmuren en een bedstedenwand aan de noordzijde. 
Een privaat was waarschijnlijk bij de oplevering van het voorhuis in 1883 toegevoegd: het 
privaat zat direct naast de zijdeur aan de oostkant.
De overige woonvertrekken bevonden zich in de korte gang in de richting van de koestallen. Hier 
bevonden zich achtereenvolgens de kelder, kamer van de dienstmeiden (die later schaftkamer 
zou worden) en het karnhok.

Emmaweg 30, Uithuizen
De boerderij aan de Emmaweg 30 te Uithuizen werd gebouwd in 1889 en heeft als eigennaam 
‘Eemsburg’.14 De basisvorm van de boerderij is een kop-rompboerderij, waarbij het in dit geval 
de voorkeur verdient dit type tot de kop-hals-romp zonder hals te rekenen in verband met de 
zelfstandige positie van het voorhuis.15 De Emmaweg ligt in het verlengde van de westkant van 
de Dwarsweg, slechts op enkele kilometers van DW 50. 
De gebruikte tekening dateert van 1975 en was bedoeld voor een grootscheepse verbouwing 
van het woongedeelte voor extra slaapkamers, een kantoor en badkamer aan de achterzijde van 
het woonhuis (dit huis ligt parallel aan de hoofdweg, waardoor de achterzijde de lange kant van 
het voorhuis is).16 Helaas was het huis tijdelijk onbewoond toen ik er langs gegaan ben, maar 
heb later een telefonisch onderhoud met oud-bewoner T.B. Bierema gehad (hij is tevens mede-
auteur van Boerderijen op het Hogeland).
Het woonhuis bestond uit drie lagen: een woonlaag met daaronder een kleine kelder en een 
zolderlaag direct onder de pannen van het zadeldak. De zolderlaag gebruikte men als graanzolder, 
bereikbaar vanuit de schuur.
De toegang tot het voorhuis kon verkregen worden via de koestal en van buitenaf via de 
siervoordeur of de zijdeur. Heden ten dage bestaat de siervoordeur niet meer volgens de heer 
Bierema. Rond 1920 is deze deur verwijderd. Op de plaats van de deur is vervolgens een raam 
gekomen.
Er waren drie typen hoofdvertrekken: de keuken, de woonkamer en de bedstedenkamer. De 
woonkamer was direct naast de siervoordeur gesitueerd en is vrijwel vierkant van vorm. Het 
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buitenlicht komt binnen door vier identieke ramen, waarbij tussen de ramen aan de westzijde 
zich het rookkanaal bevindt voor een kachel. Verder had de woonkamer een inbouwkast en één 
deur die de kamer naar de gang ontsluit. 
De muur waarin zich de inbouwkast bevond, is tevens de scheidingswand tussen de woonkamer 
en de bedstedenkamer. De bedstedenkamer bevond zich tussen de woonkamer en de keuken 
in.
De woonkeuken was nagenoeg net zo groot als de woonkamer en bevond zich in het halsgedeelte 
van de kop. Op de plattegrond valt op dat de oostmuur van de keuken beduidend dikker is dan 
de overige scheidingsmuren in het woonhuis. De heer Bierema kon mijn vermoeden bevestigen 
dat het hier om een brandmuur gaat met direct daarboven op de zolder een metalen branddeur 
die de hals van het bedrijfsgedeelte scheidde. Tegen deze brandmuur aan loopt ook het 
rookkanaal van de kachel met kookfunctie. Tevens bevond de toegang tot de kelder die onder 
de bedstedenkamer zat, zich in de keuken. Naast de keldertrap zat een inbouwkastenwand en 
het aanrecht.
Zoals al vermeld, bevond de bedstedenkamer zich in het midden van het woongedeelte. Deze 
ruimte lag wat hoger dan de voorkamer en de keuken omdat de kelder hieronder zat. De overige 
bedsteden bevonden zich in het voorend van de schuur. 
De slaapvertrekken zullen rond 1920 veranderd en uitgebreid zijn tot slaapkamers met 
losstaande bedden. Hierom moest de siervoordeur wijken om op deze plaats een kamertje te 
kunnen bouwen. 
Sanitair was bij de oplevering aanwezig in de vorm van een privaat. Dit privaat kon men 
bereiken via de lange gang in het woongedeelte, tegenover de keldertoegang. 
De gang verbond de woongedeeltes met het bedrijfsgedeelte en ontsloot de meeste ruimtes. De 
gang was L-vormig en scheidde traditioneel met de korte kant van de gang het woongedeelte 
van het bedrijfsgedeelte. Het lange gedeelte ontsloot de verschillende woonfuncties. In het 
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korte gedeelte van de gang bevond zich tevens de deur naar de gang die het bedrijfsgedeelte 
ontsloot. 

Oude Dijk 9, Usquert

De in 1914 gebouwde villa aan de Oude Dijk 9 te Usquert werd in 1939 voorzien van enkele 
toevoegingen die mee moesten helpen ter verhoging van het woongenot.17 De Oude Dijk ligt 
tussen Usquert en de Middendijk in tegen de Uiterdijksche Landen aan. Omdat dit de enige 
losstaande villa is in dit onderzoek, verdient de ligging iets meer aandacht. De villa ligt wel 
in het verlengde van de boerderij, maar er niet aan vast. De beide zijdeuren komen overigens 
uit in de richting van het bedrijfsgedeelte. De villa zelf wordt zoveel mogelijk door water 
omgeven. Zo is er een klein betonnen bruggetje over een smal slootje dat leidt naar het pad 
richting de voordeur, terwijl de ruime, op het zuiden gerichte tuin wordt afgesloten door een 
brede waterpartij. De paden rond het huis passen bij het Jugendstilachtige uiterlijk van het 
huis doordat het rechte paden zijn met ronde hoeken, karakteristiek voor Jugendstiltuinen.18 De 
bomen hebben weer meer weg van tuinen die in de Engelse landschapsstijl aangelegd zijn. Dit 
kan komen doordat de villa voor de oude boerderij gezet is. 
De verbouwing van de OD 9 is helder gedocumenteerd door de bouwtekening voor verbouw 
en een Beschrijving van de aan- en verbouw van een villa staande aan den ouden Dijk, gem. 
Usquert voor rekening van de fam. H. Elema, Mzn. Aldaar.19 Door de goede documentatie 
hadden de huidige bewoners geen nieuwe bijzonderheden te melden. De bijgebouwde extra’s 
in 1939 waren een fietsberging, serre, terras, garage, centrale verwarming en riolering.
Het huis werd als losse villa gebouwd en had geen directe koppeling met het bedrijfsgedeelte. 
De opbouw van het huis bestaat uit drie lagen: de kelderlaag, de bewoningslaag en de 
bovenverdieping. De basisvorm is vierkant met als dak een schilddak met uitkragende dakdelen 
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waaronder zich slaapvertrekken bevinden.
Men kon op drie verschillende manieren het huis betreden: via de voordeur of via een van de 
twee zijdeuren aan de boerderijkant.
Het huis had drie verschillende woonvertrekken, te weten: de eetkamer, de suite en de salon. 
Alle drie de vertrekken zijn bereikbaar vanuit de hal. De eetkamer is direct links naast de 
hoofdingang gelegen, de salon en suite aan de rechterzijde met uitzicht op het zuiden.
De overige vertrekken op de begane grond zijn de keuken, een alkoof, een grote slaapkamer, 
een wasplaats annex opslagruimte voor de kolen en de wastobben en twee toiletten.
Tegenover de eetkamer bevindt zich de suite die met schuifdeuren gescheiden is van de salon. 
In beide ruimten bevinden zich inbouwkasten naast de schuifdeuren. Verwarming kwam van 
kachels.
De keuken heeft geen rechtstreekse verbinding met de hal, zoals de woonvertrekken, maar via 
een klein gangetje dat uitkomt op de hal. Direct aangrenzend aan de keuken bevindt zich de 
alkoof waar ook een kleine inbouwkast en bedstee voor personeel zaten. 
De begane grond huisvestte naast een grote slaapkamer ook twee bedsteden, waarvan één 
gelegen was in de eetkamer en de andere in de alkoof die direct met de keuken verbonden is. 
Op de bovenverdieping bevinden zich twee slaapkamers. Ze zijn bereikbaar vanaf de overloop 
die de opgang had in de hal. De grootste van de twee slaapkamers had openslaande deuren naar 
buiten toe met een klein balkon boven de erker van de salon.
Sanitair bevindt zich op de begane grond. In de wasplaats was een klein privaat en in de gang 
naar de zijdeur een tweede, groter privaat.

Munnikenweg 1, Uithuizen
De villa bij Munnikenweg 1 met eigennaam ‘Bouwkmaheerdt’, werd gebouwd in 1916.20 De kop 
is naar het oosten gericht en wordt aan drie zijden door water omgeven. De toegang bevindt zich 
aan de noordzijde over een smalle gracht heen. Voor de bouw van de hier behandelde behuizing, 
lag het oude woongedeelte aan de tegenwoordige achterzijde van de boerderij en was toen 
gelegen aan de Oldorpsterweg. De splitsing Munnikenweg/Oldorpsterweg ligt aan de zuidkant 
van de hoofdweg tussen Usquert en Uithuizen in, precies in het midden. De Oldorpsterweg 
hoorde bij de parochie van de gemeente Usquert, terwijl de Munnikenweg bij de gemeente 
Uithuizen hoort, vandaar dat het toeval was dat ik in het archief toch nog op deze bouwtekening 
stuitte, want hij bevond zich niet onder Munnikenweg 1, maar onder Oldorpsterweg. Dit is het 
eerste huis van dit onderzoek waarvan nog originele bouwtekeningen bestaan.21 Een bezoek ter 
plaatse bevestigde de oude indeling.
Ondanks dat het woonhuis in de vorm van een villa gebouwd is, heeft het toch een verbinding 
gekregen met het bedrijfsgedeelte dat zich laat omschrijven als een ‘hals’. De functie van deze 
hals is echter anders dan bij de traditionele kop-hals-rompboerderij, maar geeft wel de traditie 
aan. De buitenmuren van de villa zijn ongeveer vier meter hoog en beslaan de het bovenste stuk 
van de kelderlaag en de begane grond. De bovenverdieping zit onder de pannen. 



36

De hals werd niet veel meer dan een verbinding tussen het voorhuis en het bedrijfsgedeelte. 
Opvallend is de speciaal gebouwde rijwielbergplaats, direct naast de zijdeur in de hals. De 
hals is de plaats waar de toiletgelegenheden voor zowel voor- als achterhuis geplaatst werden, 
waarbij er twee sanitaire voorzieningen geplaatst waren; een toilet met waterspoeling bereikbaar 
vanuit de hal en een “plé”, bereikbaar vanuit het bedrijfsgedeelte.22 Op de bouwtekening zijn de 
woorden “plé” en “corridor” gebruikt voor twee gewone onderdelen van een huis, in dit geval 
het privaat zonder afvoer en de gang. Het is alsof men luxe termen wilde introduceren. 
In het huis op de begane grond bevonden zich drie kamers voor het wonen, vier slaapkamers 
en een grote keuken met daaronder de kelder. Men had een zitkamer, een woonkamer met 
een aansluitende serre en een eetkamer. De woon- en de zitkamer hadden beide een kachel. 
Tegenwoordig zijn er geen slaapkamers meer op de begane grond.
Een aparte eetkamer lag recht tegenover de keuken, geflankeerd door slaapkamers. Twee van de
vier slaapkamers op de begane grond lagen naast elkaar, tussen de woonkamer en de eetkamer 
ingeklemd. De twee andere, kleinere slaapkamers bevonden zich meer tegen de oude boerderij 
aan, waarvan de kamer van de meid tegen de keuken aan lag.
De bovenverdieping had dezelfde oppervlakte als de benedenverdieping. Hier bevonden zich 
twee grote droogzolders en twee slaapkamers, waarvan één als logeerkamer gebruikt werd. 
Opvallend aan de buitenzijde zijn de houten luiken die men kan laten zakken voor de ramen, 
terwijl bij het merendeel van de boerderijen openslaande luiken aan de buiten of binnenzijde 
van de ramen zitten.

Oudedijk 22, Uithuizen
Bij de boerderij gelegen aan de Oudedijk 22 te Uithuizen werd in 1917 een nieuw voorhuis 
gebouwd.23 Het geheel betreft een boerderij-met-dwarshuis, waarbij het dwarshuis gebouwd is 
met bovenverdieping. Het huis is met de kop naar het zuiden gericht en heeft geen opvallende 
tuin. De scheiding tussen hoofdweg en erf wordt gevormd door een sloot. De bouwtekening 
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is helder aangaande de nieuw te bouwen onderdelen, maar zegt verder niets over de reeds 
bestaande vertrekken.24 De huidige bewoners konden er weinig extra over vertellen, aangezien 
in 1985 de hals deels afgebrand is geweest en deze nu heel anders ingedeeld is. Tevens dient 
Oudedijk niet verward te worden met Oude Dijk, aangezien de OD 9 in Usquert ligt en het hier 
Uithuizen betreft. De Oude Dijk ligt aan de zuidkant van de Uithuizer polder. 
Opvallend onderdeel op de bouwtekening is dat ik hier voor het eerst daadwerkelijk spouwmuren 
ingetekend zie staan aan de zijden van het nieuwe voorhuis die niet door een kastenwand van 
de buitenmuur gescheiden zijn. De kastenwand bevindt zich aan de noordzijde van de twee 
voorkamers. De overige twee buitenmuren van beide kamers zijn van spouwmuren voorzien. 
Deze nieuwe vorm van muren bouwen zal het comfort verhoogd hebben en is in alle huizen die 
hierna gebouwd worden terug te vinden. 
Tijdens de bouw van het nieuwe voorhuis in 1917 werd de bestaande kop uit 1867 de hals. 
Het nieuwgebouwde dwarshuis werd opgebouwd uit drie lagen: kelder, begane grond en 
bovenverdieping. De lagen zijn aan de buitenzijde zichtbaar door verschillende baksteensoorten. 
Het midden van de voorgevel werd door een krachtig en vooruitstekend middenportaal 
geaccentueerd met een balkon boven de voordeur. Boven de balkondeur zit een halfrond 
spaakraam, dat weer terugkomt in een rond spaakraam in de nok van het voorportaal.
De twee woonkamers aan weerszijden van de centrale hal in de kop, zijn identiek van grootte, 
waarbij de linker kamer tevens onderkelderd is. Beide kamers waren voorzien van een kachel. 
Tegen de bestaande gang aan, bouwde men het toilet en de toegang tot de kelder. Een al bestaand 
privaat bevond zich in de hoek van diezelfde gang.
Zoals al eerder vermeld bevonden de keuken en aanverwante vertrekken, zoals te zien op de 
bouwtekening, zich in de hals van de boerderij, ofwel deels in de oudbouw, waarbij de gang 
aan de westzijde van de keuken langs liep. De andere twee ruimtes zijn op de bouwtekening 
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gedefinieerd als “bestaande”. Zoals op de bouwtekening in de bijlage te zien is, wordt er nergens
gewag gemaakt van de keuken en eventuele wasplaats. In de oude situatie zal de keuken vrijwel 
zeker in het voorend van het bedrijfsgedeelte gezeten hebben, in het verlengde van de kop, zo 
getuige de traditionele oplossing, met als voorbeeld de DW 50. Het is echter met de nieuwe 
indeling van het huis niet meer logisch voor een keuken om zo ver van het woongedeelte af te 
zitten, laat staan dat de nieuwe kelder gebouwd is onder de linkervoorkamer. Mede omdat een 
keuken destijds niet voorzien was van allerhande vaste aansluitingen zoals tegenwoordig gas, 
water en licht, heb ik in figuur 6 de keuken volgens deze hypothese in de hals geplaatst.
Op de bovenverdieping bevonden zich twee slaapkamers, aan weerszijden van de overloop één. 
De overloop komt uit op het balkon boven de voordeur.

Hefwalsterweg 26, Uithuizermeeden

De boerderij Nieuw Ungersma, gelegen aan de Hefwalsterweg 26 te Uithuizermeeden, kreeg 
in 1925 een nieuw voorhuis aan de zuidzijde van de sinds 1857 bestaande schuur.25 Aan de 
voorzijde van het huis bevindt zich een ruim gazon dat afloopt richting de ‘gracht’. De originele
bouwtekening is volledig, al bevond zich hier geen bouwbestek bij. Het woonhuis bestaat uit 
twee woonlagen een zolder en een kelder.26 Van de buitenzijde heeft het huis een streng uiterlijk 
dat nog versterkt wordt door de ver overhangende gootlijst en het zwarte schilddak waaruit een 
hoge, smalle schoorsteen steekt. Deze schoorsteen is zowel voor de haard in de woonkamer als 
voor de afvoer van de centrale verwarmingsketel in de kelder. Op de begane grond bevinden 
zich een woonkamer met kleine zijkamer, een eetkamer en een serre. In het gedeelte dat het huis 
met het bedrijfsgedeelte koppelt, de hals, bevinden zich nog de keuken, bijkeuken en garderobe. 
De slaapvertrekken bevinden zich boven.
De woonkamer is de grootste woonruimte in het huis als de kleine zijkamer meegerekend wordt 
en is gelegen aan de linkerzijde van het voorhuis. Deze kamer is ook voorzien van een open 
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haard. De ruimte is tevens verbonden met de eetkamer en de serre.
De keuken en de bijkeuken liggen tegenover elkaar, waarbij de keuken in de hals gesitueerd is 
en de bijkeuken in het voorend van het bedrijfsgedeelte van de boerderij. Tussen de keuken en 
het voorhuis is de garderobe met hiertegenover de wc. 
De hal sluit aan op de gang die uit de hals komt. Hier is ook het trappenhuis gesitueerd. Boven 
treft men zes vertrekken, waaronder drie slaapkamers met eigen wastafel, een logeerkamer, een 
badkamer en een droogzolder. Hierboven vindt men nog een zolder direct onder het schilddak.
Het huis werd direct bij de bouw voorzien van een centrale verwarming, stromend water en 
gecentraliseerde afvoer naar een beerput. Tevens had men gebruik gemaakt van spouwmuren.
Nieuw Ungersma is de eerste boerderij van dit onderzoek waarbij er een volledig kelderplan 
is. In de kelder die onder het volledige voorhuis zit, bevinden zich verschillende ruimten die 
ook allen benoemd worden op de bouwtekening. De entree gaat via het “portaal”. Centraal 
in de kelder staat de “kluis”. Aan de westzijde van de kluis is de ketelruimte van de centrale 
verwarming met daarachter – aan de zuidzijde – de “brandstoffenopslag”. Een grote ruimte van 
zes bij vijf meter onder de eetkamer is voor de “provisie” gereserveerd. Voor de watervoorziening 
is er een “regenbak” aangelegd van ongeveer vijftien kubieke meter onder de bovenliggende 
“vestibule”. De gehele kelder is gemaakt van beton.Op de bouwtekening is tevens te zien waar 
de afvoerleidingen lopen van het sanitair en de dakgoten. Alle wc’s lozen eerst op de beerput, 
waarna deze loost op de nabijgelegen sloot. 

Streeksterweg 75, Usquert

Aan de Streeksterweg 75 te Usquert ligt de boerderij ‘Boukemaheert’.27 De schuren werden in 
1931 gebouwd, het woonhuis in 1934. Naast de bouwtekeningen, bevond zich ook het volledige 
bouwbestek in het archief.28 Het erf wordt omgeven door water aan de zuid- en de oostzijde. 
Vanaf de weg kijkt men uit over een breed gazon naar het in rode baksteen opgetrokken huis. 
Het schilddak loopt aan de zijkanten door tot de begane grond, terwijl aan de voorzijde het 
dak ver uitkraagt boven de ramen van de eerste verdieping. Hierdoor wordt de breedte van het 
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huis geaccentueerd, wat ook door een subtiele uitkraging van bakstenen boven de onderste 
ramenlaag versterkt wordt.
De verbinding tussen het woonhuis en de schuur werd gerealiseerd door een hals met plat dak te 
bouwen. Onder de hals bouwde men de kelder met ruimten voor provisie, brandstof en centrale 
verwarming. 
Het voorhuis zelf bestaat uit twee woonlagen, met op de begane grond de leefvertrekken en op 
de verdieping de slaapvertrekken en badkamer. Op de begane grond bevonden zich de volgende 
vertrekken: serre, eetkamer, woonkamer met erker, studeerkamer, hal met trap naar boven, toilet 
met urinoir en wc in de hal, keuken, wc tegen de schuur aan, meidenkamer en wasplaats.
De ‘aantree’ bevindt zich aan de westzijde met direct na binnenkomst links de garderobe. De 
aantree is lager dan de hal want het bordes aan de bovenkant van de opgang naar de eerste 
verdieping ligt er bovenop. 
Evenals bij de OD 9 en de HW 26 neemt de hal een zeer centrale plaats in binnen het woonhuis. 
Er is via de hal een nog niet eerder gezien vertrek met eigen naam bereikbaar, namelijk een 
studeerkamer met eigen ingang. 
Boven bevonden zich een aparte logeerkamer, twee slaapkamers waarvan één met dubbel bed 
en een badkamer.
Opvallend op de begane grond zijn de op de bouwtekening aangegeven spouwmuren en de 
stortkoker tegenover de wasplaats
In het bouwbestek is opvallend dat er niet gerept wordt over de aanleg van een waterleiding. 
Daarentegen wordt de riolering uitvoerig beschreven en de daarop aan te sluiten wc’s. Tevens 
krijgt de elektrische installatie de nodige aandacht. Ook in de aanleg van een granito aanrechtblad 
met gootsteen is voorzien.29 Het is echter goed mogelijk dat de aanleg van waterleidingen onder 
een andere dienst viel, mede omdat het volgende ook beschreven staat in het bestek: “Op nader 
te bepalen plaats twee regenbakken te plaatsen samen groot 20000 liter…”30

Noorderdijk 14, Usquert
De boerderij Noorderlicht (1935) ligt aan de Noorderdijk 14 te Usquert.31 De Noorderdijk ligt 
midden in de Noordpolder. Het huis verlaat als eerste de traditionele plaatsing van het voorhuis 
door het voorhuis in het midden van het voorend van de schuur te plaatsen.32 Verder valt het uit 
de toon omdat het zeer klein is. De basisvorm lijkt op kop-romp, echter in tegenstelling tot de 
traditie bevonden alle woonfuncties zich in de kop en waren er twee deuren in het voorend van 
de schuur, zowel aan de linker- als de rechterzijde van het voorhuis.
Het huis heeft twee woonlagen, waarbij zowel op de begane grond als op de verdieping een 
slaapkamer is. 
Beneden vindt men rechts de woonkamer die te betreden is vanuit een klein halletje dat direct 
op de voordeur uitkomt. De slaapkamer beneden en de keuken kan men direct  vanuit de 
woonkamer bereiken.
Naast de woonvertrekken is er nog een wasplaats met een eigen buitendeur die in verbinding 
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staat met de keuken. Hier vindt men ook de provisiekast, de trap naar boven, het toilet en de 
doorgang naar het bedrijfsgedeelte. 

Samenvatting
De voorhuizen staan, op de OD 9 na, allen nog in het verlengde van het bedrijfsgedeelte. De 
tendens bij de latere voorhuizen die volledig nieuwgebouwd zijn voor de boerderij, zoals bij 
MW 1, HW 26, SW 75 en ND 14, is dat de voorhuizen centraler voor de schuur geplaatst zijn.
Afhankelijk van de grootte van de hals, plaatst men in de hals steeds meer voorzieningen zoals 
sanitair en keuken. Door de komst van de eerste verdieping als onderdeel van het wonen is er 
ook een ruimte nodig waar een trap naar boven gesitueerd kan worden. De gang wordt vergroot 
en verbreed tot er een hal ontstaat. Door de grotere hal wordt er ruimte geschapen voor een 
garderobe direct naast de voordeur. In twee gevallen van een centrale hal betreft het  – bij de 
MW 1 en OD 22 – meer een verbrede gang, omdat er ruimte gemaakt moest worden voor een 
trap naar de bovengelegen slaapvertrekken.
Sanitair is er in eerste instantie wel aanwezig, maar in de vorm van een privaat met ‘doos’ in 
het voorend van het bedrijfsgedeelte. In latere gevallen werd sanitair in de hals geplaatst en had 
men vaak een voorziening voor het personeel in het voorend van het bedrijfsgedeelte en een 
aparte voorziening aan de huiszijde.
Slapen deed men in de drie boerderijen die respectievelijk gebouwd werden in 1881, 1883 en 
1889 nog in bedsteden of in een daartoe ingerichte bedstedenkamer of opkamer. Bij de OD 9 
uit 1914 slaapt inwonend personeel nog wel in bedsteden, maar zijn er zowel boven als beneden 
ook slaapkamers. Bij de SW 75 en de MW 1 zijn de meidenkamers ook al voorzien van een 
losstaande slaapplaats.

Noten
1 Havik (1988), 39-40
2 Wolfseind: afgeschuind stuk dak aan de kop van een schilddak
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3 Havik (1988), 29; Kistkamer: kamer waar persoonlijke spullen van het inwonend volk een plaats vonden
4 Ibidem, 40
5 Albers, L.H. e.a., Boerenerven in het Oldambt (1990), 16
6 Ibidem, 5
7 Ibidem, 49
8 Bierema (2002), 45-49
9 Zie bijlage “Dwarsweg 50”, tekening voor verbouw, archief no. Uithuizermeeden 806
10 Bierema (2002), 520
11 Stookhut (ook: stookhok) is een klein gebouwtje bij een huis waar open vuur gemaakt wordt voor bijvoorbeeld 
koken.
12 Bierema (2002), 525
13 Zie bijlage “Dwarsweg 30” archief no. Uithuizermeeden 2557
14 Bierema (2002), 446-447
15 Havik (1988), 39
16 Zie bijlage “Eemsburg”, archief no. Uithuizen 75/13
17 Bierema (2002), 248-249
18 Bierema (2002), 49
19 Zie bijlage “Oude Dijk 9”, archief no. Usquert 243
20 Bierema (2002), 330-331
21 Zie bijlage “Munnikenweg 1”, archief no. Uithuizen 16/4
22 Plé is een fatsoenlijk woord uit de negentiende eeuw voor ‘privaat’ (bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal 
op CD-Rom, 2003, sectie Citaten)
23 Bierema (2002), 389
24 Bijlage “Oudedijk 22”, archief no. Uithuizen 17/10
25 Bierema (2002), 492-493
26 Zie bijlage “Hefwalsterweg 26”, archief no. Uithuizermeeden 329
27 Bierema (2002), 260-261
28 Zie bijlage “Streeksterweg 75”, archief no. Usquert 178
29 Bestek en voorwaarden “Boukemaheert”, 6
30 Bestek en voorwaarden “Boukemaheert”, 3
31 Bierema, Boerderijen op het Hogeland, 293
32 Zie bijlage “Noorderdijk 14”, archief no. Usquert 199
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4 Analyse en interpretatie
De analyse en de interpretatie van de onderzoekingen uit hoofdstuk een en drie worden in dit 
hoofdstuk samengebracht. Ik gebruik de verschillende woonvertrekken en hoofdvormen van 
de woning hierbij als leidraad. Door deze onderdelen uit de boerderijbeschrijvingen te halen, 
zal het gebruik van de woonvertrekken en hoofdvormen zoveel mogelijk aan de bestaande 
literatuur getoetst worden. 
De homogeniteit in het uiterlijk van de woongedeelten van boerderijen gebouwd aan het eind 
van de negentiende eeuw is vrij groot: de functies zijn vrijwel allemaal aanwezig op eenzelfde 
manier. Kijkt men naar de woonhuizen gebouwd na de eeuwwisseling, dan komt men veelvuldig 
andere typen tegen met tevens andersoortige of extra woon- en leefruimten in het woonhuis. 
Ondanks deze ingrijpende veranderingen aan zowel de binnen- als buitenzijde van het woonhuis, 
verandert de plaatsing hiervan ten opzichte van de schuur vrijwel niet. In een enkel geval wordt 
het woonhuis daadwerkelijk losgemaakt van de schuur, maar in de meeste gevallen blijft er een 
binnendoorgang met de schuur behouden die als ‘halsje’ gezien kan worden.1

De nu volgende analyse en interpretatie zal in combinatie met de bestaande literatuur de 
veranderingen uit het veldonderzoek van hoofdstuk drie proberen te koppelen aan de geschiedenis. 
De basisvormen en globale opzet van de woon- en leefgedeelten zullen chronologisch behandeld 
worden. Voor de verschillende onderdelen die er te beschrijven zijn binnen de boerderijbouw 
en het daaraan gekoppelde wonen wordt geen chronologische opbouw gebruikt voor de analyse 
en interpretatie, omdat er anders geen mogelijkheid is om de boerderijen op specifieke punten
te vergelijken met de literatuur. Als er van de chronologische opbouw afgeweken wordt zal 
per specifieke onderwerpsgroep, bijvoorbeeld de werkzaamheden van de boerin en de daarbij
horende woon- en leefonderdelen binnenshuis, zoveel mogelijk vastgehouden worden aan 
de chronologische volgorde van de boerderijbesprekingen uit hoofdstuk drie. Het is niet de 
bedoeling in dit hoofdstuk antwoorden te geven op de in de inleiding naar voren gekomen 
vragen. Wel zal de combinatie van het veldwerk en het literatuuronderzoek aangeven wat er 
veranderde en waarom die veranderingen van het wonen zo lijken te zijn. Tevens zal de orde 
worden gesteld welke woonvoorzieningen erbij kwamen of juist verdwenen.
Voor de eigenlijke analyse en interpretatie van de literatuur in combinatie met het onderzoek is het 
verstandig de behandelde literatuur uit hoofdstuk een hier nogmaals beknopt in ogenschouw te 
nemen. Van de vele publicaties die over boerderijen en daaraan gelieerde (sociaal-economische) 
geschiedenis handelen, heb ik er vijftien behandeld, alle om verschillende redenen. Om twee 
publicaties kan men niet heen omdat deze overal in later werk aangehaald worden, namelijk 
Gallée (1908) en Hekker (1957). Er is in het eerste hoofdstuk al geconcludeerd dat Gallée het 
niet bij het rechte eind heeft gehad wat zijn onderzoek naar boerderijen betreft en bij Hekker 
hebben we in Duizend jaar bouwen een ernstige fout gezien bij een aantal data van boerderijen 
en leven op het Hogeland.
Verder zijn er enkele publicaties behandeld die gezamenlijk een beeld geven over wat er in de 
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vorige eeuw gepubliceerd is, om op die manier een globaal overzicht te geven van de gemaakte 
progressie binnen het algemene boerderijonderzoek. 
Een aantal publicaties is meer van sociaaleconomisch-historische aard, waaronder Schuurman 
(1989) en Botke (2002)
Uit de verschillende literatuur die gebruikt en behandeld is, blijkt dat het overgrote deel dat 
over de architectuur of de bouw van boerderijen gaat, voornamelijk het bedrijfsgedeelte en de 
daarin gebruikte oplossingen bespreekt en het wonen op de laatste plaats zet. Hierin is er voor 
de provincie Groningen één uitzondering: Havik (1988) behandelt in zijn overzichtsboekje over 
historische Groninger boerderijen ook de bouw en architectuur van het woongedeelte. 
Toch blijkt dat om het wonen beter in een context te kunnen plaatsen er meer gekeken moet 
worden naar de voornoemde sociaal-economische verhandelingen.

Basisvormen
Bij de analyse van de basisvormen 
van de verschillende boerderijen, 
valt er slechts een van de negen 
uit de toon, namelijk de OD 9. 
De overige boerderijen hebben 
wél een basisvorm die overeen 
komt met de op het Hogeland 
veel voorkomende kop-(hals)-
romp. Dat de kop-(hals)-romp 
verankerd is in de traditie van het 
Hogeland vinden we ook terug in 
de verschillende publicaties uit 
het verleden, zoals bij Historische 
boerderijtypen van Hekker uit 
1991.2 Tevens is de kop-(hals)-romp het logische gevolg van een ontwikkeling die zich al in de 
zeventiende eeuw in gang zette, zo getuige de Friesche schuur.3 De plaatsing van het woongedeelte 
voor de Friesche schuur werd net zo gedaan als bij het langhuis, namelijk recht voor de koestal. 
De uiteindelijke vorm staat nog volledig overeind tijdens de gehele negentiende eeuw, al is de 
kop vaak verworden tot een dwarshuis. Het dwarshuis is door de nauwe verwantschap met de 
kop goed in de hiervoor beschreven traditie te passen.4

De oudste boerderij van dit onderzoek uit 1880, de DW 50, is een kop-romp boerderij. Bij deze 
boerderij bevindt de kop zich aan de rechtervoorzijde van de schuur, recht voor de koestal. In 
de kop is er ruimte voor een woonkamer met bedstee en een onderkelderde bedstedenkamer. De 
overige woonvoorzieningen bevinden zich in het voorend van de schuur.
Aan dezelfde weg als de voornoemde boerderij, bevindt zich de DW 30 (1882/3). Deze boerderij 
met dwarshuis heeft de koppeling met het voorhuis ook aan de rechtervoorzijde van de schuur 

Schets van een oud-Fries lanhuis, door J.H. Halbertsma

Oldenklooster te Holwierde in 1740, Friesche schuur.
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zitten. In het dwarshuis is ruimte voor twee woonvertrekken en bedsteden. De hals herbergt 
de keuken en de koppeling met het voorend van de schuur, alwaar zich ook woonvertrekken 
bevinden voor een tweede familie.
De even verderop gelegen boerderij EW 30 (1889) is te typeren als een kop-hals-romp zonder 
hals.5 Doordat de kop alle functies herbergt die in andere gevallen apart in de kop en de hals 
zitten, spreekt men van een kop-hals-romp zonder hals. 
Na 1900 is er sprake van een verandering in het bouwen. De eerste vrijstaande villa’s zijn al 
rond 1903 te vinden, zoals huis Biwema uit Usquert. De oudste vrijstaande villa in het door 
mij onderzochte gebied met een nog goede verbouwtekening stamt uit 1914, de OD 9. Alle 
woonfuncties bevinden zich in de villa zelf. De vierkante grondvorm biedt beneden plaats aan 
woon-, slaap- en dienstvertrekken. Verder nog slaapvertrekken op de eerste verdieping en een 
droogzolder.
De MW 1 (1916) heeft als grondvorm van het voorhuis ook de vierkante villa, maar staat niet 
los van het bedrijfsgedeelte. De verbinding met de schuur wordt gevormd door een smalle hals 
waar het sanitair is ondergebracht. Alle woonfuncties bevinden zich in het voorhuis, waarbij 
slaapkamers zowel op de begane grond als op de eerste verdieping ondergebracht zijn.
De OD 22 is meer op de traditionele basis gestoeld. De basisvorm van deze boerderij was voor 
de ingrijpende verbouwing van 1917 een kop-rompboerderij. Men plaatste voor de kop een 
nieuw dwarshuis waarin twee woonkamers gesitueerd werden met een eerste verdieping waar 
slaapkamers kwamen. De oude kop werd hals met hierin de overige woonvoorzieningen, zoals 
de keuken.
Ondanks dat de OD 9 losstaand is, blijkt toch dat men een vaste handig vond, getuige de acht 
overige boerderijen uit dit onderzoek.
De HW 26 werd in 1925 neergezet als vaststaande villa, waarbij het concept van de voorzieningen 
in de hals, het wonen op de begane grond van de villa en het slapen op de eerste verdieping 
verder uitgewerkt is. De voorzieningen zijn bij deze boerderij al aardig aan het toenemen in 
vergelijking tot de voorgaande boerderijen.
SW 75 heeft eenzelfde type hoofdvorm als de HW 26, echter de zes jaar verschil maken dat de 
voorzieningsschaal nog verder toegenomen is (1931/34)
Het significant kleinere woongedeelte van de ND 14 (1935) vertoont ondanks het formaat een
relatief hoog voorzieningenniveau. Het huis is midden voor het bedrijfsgedeelte geplaatst en 
doet in basisvorm denken aan een kop-romp.

Uit de beschrijving van de basisvorm, blijkt dat er nog steeds uitgegaan wordt van de kop-hals-
romp. De traditie van de ‘liggende koe’, zoals men de kop-hals-romp ook wel typeert, is diep 
verankerd.6

Ondanks dat maar een van de negen behandelde boerderijen een losstaande villa is, is het 
gebruik van de hals in de gevallen van na 1900 toch beduidend anders dan bij de boerderijen 
van voor 1900. Zoals uit de beschrijvingen van hoofdstuk drie op te maken valt, is ook de 
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vorm van de kop van de boerderijen heel anders dan hoe deze vorm was aan het eind van de 
negentiende eeuw. Deze vorm past niet in de traditie van de oudere voorhuizen, aangezien de 
bovenverdieping binnen de traditie niet gebruikt werd voor bewoning, maar voor opslag. Tevens 
was de bovenverdieping bij de oudere woningen niet met een vaste verbinding bereikbaar vanuit 
het voorhuis, maar alleen vanuit de schuur via een ladder die tegen de voormuur van de schuur 
aanstond, wat de opslagfunctie nog meer benadrukt. Bij deze oudere vorm van het voorhuis 
probeerde men het wel degelijk te laten lijken alsof de bovenverdieping ook voor bewoning 
gebruikt werd door ramen aan de kopse kant van het voorhuis te maken en het zo leek alsof er 
wel kamers zaten, dit om de voornaamheid aan te geven.
Een andere vergelijking die niet op kan gaan tussen de boerderijen, is het gebruik van het 
voorend van de schuur voor de bewoning. In alle gevallen van de boerderijen van voor 1900 
bevinden zich woon- en leefruimten in het voorend van de schuur. Bij de DW 50 zat onder 
andere de keuken in het voorend, naast de meidenkamer. In het geval van de DW 30 woonde 
een deel van de familie in het voorend van het bedrijfsgedeelte. 
Juist doordat de grondvorm van de plattegrond zo vergelijkbaar blijft overkomen met de oudere 
boerderijen uit dit onderzoek, is het verraderlijk te denken dat men even wat slaapkamers op 
de eerste verdieping toegevoegd heeft. Het wonen gebeurt dan volledig in de kop en de ‘hals’  
dient voor comfortverhogende zaken, zoals een toilet en keuken, terwijl er voordien ook nog 
woonfuncties in het voorend van de schuur zaten.
Zoals uit het voorgaande blijkt, is de homogeniteit van de grondvorm geenszins een reden 
om dit naar de opstand van de boerderij door te trekken. Toch is het een prestatie van de 
boerderijbouwers op het Hogeland dat de zo veranderde woongedeelten zo ingepast zijn binnen 
de al bestaande bebouwing op het Hogeland.7

De bovenstaande beweringen kunnen onderbouwd worden door de negen boerderijen die in 
deze scriptie onder de loep genomen zijn op het vlak van de basisvormen te vergelijken. Twee 
van de boerderijen hebben geen hals, de DW 50 en de ND 14, en een van de woonhuizen staat 
volledig los van de schuur (OD 9). DW 50 heeft alleen een woonkamerfunctie en bedsteden in 
de kop. De overige leeffuncties, zoals de keuken en de bijkeuken bevinden zich in het voorend 
van de schuur. ND 14 heeft daarentegen alle woonfuncties in de kop zitten.

Uit de grootte van de verschillende boerderijen blijkt niet direct of het economisch wel of 
niet goed ging. De welstand van de Groninger boer bleef nog vrij lang op een hoog niveau, 
ook na de tweede landbouwcrisis aan het eind van de negentiende eeuw.8 De EW 30 werd 
gebouwd als bedrijfspand met woonhuis voor de dochter van de landeigenaar (Klaas Geert 
Reinders) omdat zij in het bouwjaar van het pand, 1889, ging trouwen.9 De initiële functie van 
het bedrijfspand was die van polderboerderij en de reden voor een vrij voornaam woonhuis 
bij een polderboerderij lijkt mij in dit geval te koppelen aan het huwelijk van zijn dochter.10 
Was zij daar niet gaan wonen, maar gewoon een beheerder, dan was het formaat van deze kop-
hals-romp zonder hals waarschijnlijk kleiner geweest of had misschien alleen bewoning in het 
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voorend van het bedrijfsgedeelte gehad. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij de oplevering 
van DW 30 waar in 1881 nog geen voorhuis aan vast zat. Dit huis werd twee jaar later gebouwd 
toen de moeder van de bewoners in de kop kwam wonen.11

Toch kan ik niet anders dan vaststellen dat de boerderijen aan het eind van de negentiende eeuw 
niet meer de grandeur hadden van de boerderijen die een kwarteeuw eerder gebouwd werden. 
De uiterlijkheden en versieringen zijn duidelijk versoberd en ook worden de formaten niet 
vaak meer gezien zoals die tussen 1850 en 1870 gebouwd werden, zie bijvoorbeeld de Rijp-
Hemmenakeerd uit 1856.12

Qua voorzieningen is het echter aannemelijk dat de EW 30 en de DW 50 een inpandig privaat 
hadden dat niet ver van het woongedeelte af lag. Bij de EW 30 was het privaat mogelijk ook 
inpandig, maar omdat deze als het ware ‘in’ de melkkelder geplaatst is, kan ik niet zeggen of 
het privaat met de bouw van het dwarshuis geplaatst was of dat het later kwam. Een privaat 
was voordien meestal achter in de stal te vinden.13 De bespreking van sanitair bestaat niet in de 
oude boerderijbeschrijvingen van bijvoorbeeld Uilkema en Van der Molen. Tevens is het niet 
te vinden in de veel latere publicatie van Hekker in Duizend jaar bouwen in Nederland. In de 
boeken van Havik en Botke wordt er wel over gesproken want het speelt voornamelijk een rol 
bij sociale geschiedenis.

Woonvertrekken
De woonvertrekken worden verdeeld naar functie. Zoals blijkt uit de nevenstaande tabel, groeit 
het aantal vertrekken gestaag. De woonvertrekken zijn op te delen in de woonkamer(s), de 
slaapvertrekken, de keuken(s) en de sanitaire voorzieningen.
In de drie oudste boerderijen zijn ‘mooie’ kamers te vinden. Met deze benaming wordt duidelijk 
gemaakt dat het niet de dagelijkse leefvertrekken zijn. Over het algemeen gebruikte men de 
keuken als woonvertrek, vandaar ook de riante formaten van de keukens in die tijd: men 
gebruikte ze als woonkeuken.
DW 50 1 mooie kamer
DW 30 1 mooie kamer, 1 woonkamer
EW 30 1 mooie kamer
OD 9 Eetkamer, suite, salon
MW 1 Eetkamer, woonkamer, zitkamer, serre
OD 22 Twee woonkamers, zitkamer, serre
HW 26 Eetkamer, woonkamer (met kleine zijkamer zonder deurverbinding), serre
SW 75 Eetkamer, woonkamer, studeerkamer, serre
ND 14 Woonkamer

De mooie kamers liggen per definitie aan de voorzijde van het voorhuis, zodat de voornaamheid
naar buiten uit kon stralen. Aangezien de DW 30 het enige dwarshuis is, waren hier twee kamers 

Tabel 1. Woonvertrekken waarbij de keuken niet meegerekend wordt.
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aan de voorzijde waarbij een van de twee als mooie kamer gebruikt werd.
Bij de boerderijen van na 1900, te beginnen bij de OD 9, worden de woonvertrekken en daaraan 
gelieerde vertrekken (zoals het toilet) met andere namen aangeduid. Namen als suite, salon, 
serre, eetkamer, plé en studeerkamer doen hun intrede. De formaten van de kamers worden ook 
anders. Meer vierkant en de toegang via de centraal gelegen hal die bij vrijwel alle boerderijen 
van na 1900 te vinden is uit dit onderzoek, behalve bij de ND 14. De gang die richting het 
bedrijfsgedeelte loopt, ontsluit de vertrekken die met het huishouden te maken hebben.
De relatie tussen woon- en werkruimte lijkt te veranderen, gezien de toegenomen hoeveelheid 
verschillende ruimten in de huizen. Zelfs bij een vergelijking van de oudste boerderij, de DW 50 
met de jongste, de ND 14, hebben deze twee de volgende overeenkomsten: beide zijn gebouwd 
als polderboerderij en behoren tot relatief kleine boerderijen, althans qua woonoppervlak.
Bij de ND 14 is alle woonruimte in het voorhuis gestopt, alleen het toilet steekt een stukje het 
bedrijfsgedeelte in. In geval van de DW 50 bevinden zich de mooie kamer en slaapvertrekken 
(bedsteden) zich in de kop, verder is alles in het voorend van het bedrijfsgedeelte. 
Is er een andere reden dan een louter architectonische dat men het huis in de periode die ligt 
tussen 1880 en 1935 steeds losser maakte van het bedrijf? De bouwkundige reden is te verklaren: 
de smaak veranderde en daarmee ook de architectuur. De bouwmeesters – van aannemers die 
gewoon werk uit de stad kopieerden tot architecten die origineel werk maakten – ging men 
andere vormen gebruiken. De boer vond dit blijkbaar aantrekkelijk.
DW 50 Bedstee in woonkamer, bedsteden in kamer en bedsteden boven kelder
DW 30 Bedstedenwand in woonkamer en in mooie kamer
EW 30 Bedstedenkamer boven kelder tussen woonkamer en keuken in, bedsteden 

voorend schuur
OD 9 Slaapkamer, 2 bedsteden (begane grond, voor personeel), twee slaapkamers 

(verdieping)
MW 1 4 slaapkamers (begane grond), 2 slaapkamers (verdieping)
OD 22 3 slaapkamers (verdieping)
HW 26 4 slaapkamers (verdieping)
SW 75 meidenkamer (beneden), drie slaapkamers (verdieping)
ND 14 1 slaapkamer (beneden), 1 slaapkamer (verdieping)

Deze vorm van uiterlijk vertoon kan nog steeds moeiteloos over de oude vertrouwde kopvorm 
gegoten worden. Dit laatste is bijvoorbeeld gebeurd met de boerderij OD 22 uit 1917. Er zijn hier 
slaapkamers boven bij gekomen in de nieuwgebouwde kop met daaronder een nieuwgebouwde, 
ruime kelder en toiletten werden toegevoegd in de vroegere kop. Met andere woorden: weinig 
vernieuwing binnen de hoofdvormen van de boerderij. Wel een nieuw bouwkundig staaltje: 
de spouwmuur. Aan de buitenzijde van het pand heeft men ornamenten en versieringen 
aangebracht die men grof Jugendstil zou kunnen noemen. De vergelijking met OD 9 uit 1914 

Tabel 2. Slaapvertrekken
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en MW 1 uit 1916 gaat niet op. De oude kop van de OD 22 werd bij het ontwerp hergebruikt als 
woongedeelte, terwijl in de beide andere gevallen een villa voor de boerderij wordt geplaatst, 
waarbij de OD 9 volledig los staat.
Ook de namen op de bouwtekeningen van de OD 9 en MW 1 geven aan dat men wilde doen 
alsof het burgerlijke villa’s betrof: als “hall”, “corridor”, “plé” (het alternatieve woord voor 
privaat of doos) en “salon”. Dit moet voortkomen uit de verburgerlijking die aan het begin van 
de twintigste eeuw haar intrede bij de gegoede boeren deed.14

Slaapvertrekken
De DW 50 en de EW 30 hebben een smalle 
kamer boven de evenzo smalle proviandkelder 
in de kop. In deze ruimte bevonden zich 
waarschijnlijk twee bedsteden en de ruimte 
had tevens een verhoogde vloer, aangezien de 
proviandkelder eronder zat. In het geval van 
de DW 50 zaten er zeker bedsteden, bij de EW 
30 echter is het mogelijk dat er al een ledikant 
gestaan heeft, al durfde Bierema – zowel oud 
bewoner van de EW 30 als mede-auteur van 
Boerderijen op het Hogeland –  met vrij grote 
zekerheid te stellen dat bij een verbouwing in 
1920 de bedsteden pas verwijderd werden. 
Omdat het gebruik van bedsteden nog zo 
standaard was aan het eind van de negentiende 
eeuw en er vanuit dit onderzoek onmogelijk met 
zekerheid te zeggen is of er wel of geen bedsteden 
gezeten hebben, wordt ervan uitgegaan dat 
deze er wel zaten. Diepgaand onderzoek achter 
het behang van een nog bestaande wand zou 
eventueel uitsluitsel kunnen geven.
Bij deze aanname is in de onderstaande 
opsomming te zien dat de bedstede bij nieuwbouw 
van na 1900 snel verdwijnt. Alleen bij de OD 
9 werden nog bedsteden voor het personeel 
gebouwd, direct naast de dienstruimten. 
Aan het eind van de negentiende eeuw trad er 
een verandering op in het aantal aan wonen 
gerelateerde vertrekken en ook hoe men werkte 
binnenshuis. Deze verandering begon aan het 

Detail plattegrond MW 1.1: Rijwielberging, 2: 
Melkbussen

Detail keldertoegangen SW 75. 1: Provisiekelder, 2: Kelder
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eind van de negentiende eeuw toen de zuivelproductie naar zuivelfabrieken overging. De 
zuivelfabriek in Usquert, gebouwd in 1889, werd niet voor niets De Concurrent genoemd. 
De naam verwees niet naar concurrentie met andere melkverwerkende industrie maar naar de 
wedijver met de boerin.15 Door deze verandering verdween het karnhok en de noodzaak voor 
een melkkelder, zoals te zien is bij MW 1 waar een speciale melkbussenstalling in de hoek van 
het bedrijfsgedeelte gebouwd is.
Omdat de melk opgehaald werd voor zuivelbereiding elders, verviel deels de functie van de 
melkkelder, terwijl de provisie bleef. De kelder kon hierdoor meer in de woning geplaatst 
worden in de buurt van de keuken die hierdoor ook verder van het bedrijfsgedeelte af kon staan. 
In de DW 50 en de EW 30 zit de kelder weliswaar in het kopgedeelte, maar ook recht tegenover 
de plaats van melkbereiding, de bijkeuken en het karnhok. In de latere woongedeelten, de 
villa’s, zit de kelder echt bij de keuken, zie bijvoorbeeld de HW 26 en de SW 75. De grote 
veranderingen, zoals slaapkamers, suites, salons en eetkamers, wijzen op een andere functie 
van de vrouw des huizes. De aanwezigheid van een studeerkamer in SW 75 en een kantoor in 
HW 26 wijst op de managementfunctie van de boer.

Overige moderniteiten
Bij de nieuwgebouwde boerderijen uit het begin van de twintigste eeuw is op de plattegronden 
goed te zien of er voor die tijd moderniteiten bij de bouw zijn ingevoegd. Nog prettiger is het 
als er een bouwbestek bijgevoegd is, zoals bij de SW 75 en ook bij de verbouwing van de OD 
9 in 1939. De laatstgenoemde hoort in die vorm weliswaar niet bij het onderzoek, het is zeker 
bruikbaar om een trend zichtbaar te maken. 
De plattegronden verraden echter niet alles. Zo wordt er nergens een plan neergezet voor het 
bouwen van een waterleiding en op wat voor manier dat zou moeten. Dit komt waarschijnlijk 
doordat de waterleiding door een andere dienst aangelegd diende te worden, zoals ook al uit 
het bouwbestek van de SW 75 bleek: “Op nader te bepalen plaats twee regenbakken te plaatsen 
samen groot 20000 liter…”16

De plaats van een septictank of beerput werd wel al aangegeven, zoals op twee plattegronden 
van na 1920 te zien is. Het is opvallend dat bij de OD 9 uit 1914, de MW 1 uit 1916 en de OD 22 
uit 1917 nog geen riolering wordt aangegeven. Bij de OD 9 worden wel afvoeren aangegeven 
van twee plaatsen waar men water gebruikte: de keuken en de waschplaats. De afvoer van 
water ging naar de regenput en de wateraanvoer komt uit een gewone put met een zichtbaar 
ingetekende leiding naar de watertappunten. Bij alle drie de woonhuizen worden de toiletten 
nog als rechthoekje met een rondje erin getekend, wat staat voor een ‘doos’. De OD 9 en de 
MW 1 hebben echter een aparte gelegenheid voor het personeel in het woongedeelte zitten.
Bij de twee gevallen met een drukwaterleiding moet ervan uitgegaan worden dat de installatie 
zelf is aangelegd: het is geen watertoevoer via een gemeentelijk waterleidingennet. Deze luxe 
kon men bij de HW 26 en SW 75 verkrijgen door het vooraf aanleggen van een regenbak in de 
kelder voor duizenden liters water (de HW 26 ong. 15000 L en de SW 75 20000 L). Hiervoor 
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werd dan ook de elektrische installatie aangewend om een hydrofoor aan te drijven om genoeg 
druk te krijgen vanuit de waterput.17

Een andere reden voor het vrij laat verschijnen van eigen waterinstallaties, terwijl de eerste 
waterleiding in Nederland in de grote steden al rond 1850 verscheen, is dat zowel bij putten als 
bij waterkelders men het probleem had bij de boerderij dat de mest het water verontreinigde. 
De waterkelder was in principe wel waterdicht vermetseld, maar liet blijkbaar toch nog 
verontreiniging door. Pas rond 1900 werden betonnen waterkelders gemaakt die tot een grote 
verbetering leidden.18 De combinatie van een fundering van beton met daarin opgenomen een 
waterkelder lijkt hierdoor een logisch gevolg: het werd gemakkelijker goed bruikbaar en minder 
verontreinigd regenwater te bewaren door de betere waterdichtheid van het beton. Hierdoor 
konden de gebieden met boerderijen zonder waterleiding toch een waterleidingsysteem bouwen. 
Bijkomend voordeel van de zogenaamde drukwaterleiding was dat men meer sanitair kon gaan 
plaatsen, zoals badgelegenheden en toilet met doorspoelmogelijkheid, ofwel de wc. Door de 
toevoeging van moderne attributen in het woongedeelte van de boer, benadrukte dit ook een 
nieuwe afstand tussen boer en arbeider, aangezien de boer en zijn zoons niet langer werden 
geacht buiten te urineren, maar de daarvoor aangelegde voorziening binnenshuis te gebruiken, 
namelijk het urinoir, zoals bij de SW 75 en de OD 9 (in 1939). Tevens blijkt dat het meeste 
nieuwe sanitair werd aangelegd in het interbellum, wat ook weer overeenkomt met de bouwdata 
van de door mij behandelde boerderijen.19 
Het gebruik van elektriciteit binnenshuis zien we pas voor het eerst beschreven bij de SW 
75 uit 1934, al kan er vanuit gegaan worden dat de HW 26 dit ook al had, aangezien er een 
waterkelder in de fundering aanwezig was en deze zonder elektrische pomp waarschijnlijk niet 
geplaatst was. Tot in hoeverre elektriciteit bij de oudere huizen al op het programma stond, is 
niet te zeggen. Toch werd dit moderne product in 1909 al aangeprezen door de bouw van een 
modelboerderij met eigen elektriciteitsproductie waarbij het gebruik werd aanbevolen omdat: 
“van den electromotor, die met een klein plaatsje tevreden, schier voor elk doeleinde toegepast 
kon worden, als het aandrijven van pompen, liften, machines, ventilatoren, enz.”20 Aan de 
andere kant werd elektriciteit in 1930 nog gezien als nieuw en modern, zo getuigen de moderne 
voorzieningen die gebouwd werden bij een nieuwbouwproject van een huishoudschool in 
Deventer: “Dat betekende dat er moderne voorzieningen als elektriciteit en stromend water 
voorhanden waren.”21 

De spanne van 54 jaar tussen de oudst behandelde boerderij en de jongste lijkt lang, terwijl de 
grootste veranderingen qua voorzieningen binnen het woonhuis pas tussen 1925 en 1935 van 
dit onderzoek plaatsvonden, waarbij de HW 26 als eerste helemaal van moderne voorzieningen 
voorzien werd.
Daarentegen veranderde het uiterlijk van het voorhuis al eerder, waarbij het oudste voorbeeld 
uit dit onderzoek de OD 9 is uit 1914, maar het oudste voorbeeld dat genoemd kan worden is 
Biwema uit 1903. Parallel aan deze ontwikkelingen ging men nog lang door met het bouwen 
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in traditionele vorm.22 De boer die zijn huis in een andere vorm liet gieten, was toch de 
vooruitstrevender boer met meer geld, al werd de vormentaal voor decoratie wel overgenomen 
voor gebruik bij de meer traditioneel uitgevoerde boerderijen. In dit onderzoek komt OD 22 
daar het dichtst bij in de buurt, al had dit huis de verdieping wel in gebruik voor slapen. 

Noten
1 Het ‘halsje’ bij de boerderijen van na 1900 brengt andere functies onder dan de hals bij oudere boerderijen. Toch 
kan men het als zodanig beschouwen omdat de grondvorm vergelijkbaar blijft met de oudere kop-hals-romp. Toch 
is de binnendoorgang zo belangrijk tussen het woon- en werkgedeelte dat het een hals blijft.
2 Hekker (1991), ‘Toestand omstreeks 1700’
3 Havik (1988), 24
4 Ibidem, 14
5 Ibidem, 39
6 Ibidem, 13
7 Bierema (2002), 43
8 Botke (2002), 455
9 Bierema (2002), 446
10 Bierema (2002), 446
11 Naar Mw. F. Oosterhuis
12 Bierema (2002), 376
13 Havik (1988), 31 
14 Botke (2002), 460
15 Ibidem 468
16 Bestek en voorwaarden “Boukemaheert”, 3
17 Botke (2002), 463
18 Koldewij e.a. (2003), 107
19 Botke (2002), 463
20 Doijer, H., De electriciteit op een landgoed en eene modelboerderij (1909), 6
21 Burg, van der (2002), 254
22 Bierema (2002), 43
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5 Conclusie
Deze conclusie werd gebaseerd op een beperkt aantal boerderijen, omdat van de overige 
boerderijen niet voldoende gegevens voorhanden waren.1

Het hiaat in de beschrijvingen van woongedeelten van boerderijen komt voort uit de praktische 
indeling van het boerenwoonhuis. Zelfs bij de rijker gedecoreerde woningen wordt nauwelijks 
een uitzondering gemaakt op de regel dat er gebouwd wordt om de functie van het bedrijf, 
namelijk landbouw en veeteelt bedrijven. Dit is niet alleen te zien in de bouw van de woning 
en het bedrijfsgedeelte, ook het erf speelt hierbij een grote rol. Het erf wordt altijd zo ontsloten 
dat de weg op het erf naar het bedrijfsgedeelte loopt en niet rechtstreeks naar de woning, maar 
hier juist langs.2 
Omdat het bedrijf belangrijker geacht werd dan het wonen is er ook weinig geschreven over 
de bouw van de villa-achtige boerderijen aan het begin van de twintigste eeuw. Dit kan komen 
doordat de villa’s zeer vergelijkbaar waren met de burgerlijke villa’s in de stad, waar meer 
informatie over te vinden is. Hier wordt echter voorbij gegaan aan het belangrijkste punt: het 
blijft in de meeste gevallen een villa die gekoppeld is aan het bedrijfsgedeelte, iets wat een 
boerderij uniek maakt. 
De functie van het woonhuis in de onderzochte periode staat steeds meer op zichzelf. Uit 
het onderzoek naar de behandelde boerderijen blijkt dat er ook tussen 1914 en 1935 meestal 
nog sprake is van een soort van ‘hals’. Deze hals werd vaak gebruikt voor voorzieningen die 
voortkwamen uit de eisen van de veranderende maatschappij en de nieuwe technieken. In de 
op Jugendstil geïnspireerde, min of meer vierkante villa’s bevindt de keuken zich op de hals-
plaats ín het vierkant van de villa. De latere villa’s, zoals ook te zien is bij de twee voorlaatste 
voorbeelden uit deze scriptie, maken toch weer gebruik van een soort ‘hals’ voor verschillende 
voorzieningen op de begane grond, zoals het toilet, een keuken of een keldertoegang.
Een ander belangrijk punt is dat de slaapvertrekken steeds meer ruimte opeisten. Door die extra 
vertrekken is het gebruik van een bovenverdieping vrijwel direct te koppelen aan het moment 
dat de bedstee uit de gratie raakt. Het verdwijnen van de bedstee op het platteland begon rond 
het eind van de negentiende eeuw al moet erbij vermeld worden dat de bedstee nog tot ver in de 
jaren dertig van de twintigste eeuw geplaatst is voor bijvoorbeeld het personeel. 
Economische motieven hebben de bouw van grote woonhuizen aan het eind van de negentiende 
eeuw waarschijnlijk afgezwakt, al kan er ook gewoon sprake geweest zijn van een verzadiging 
in woonruimte, zeker als men bedenkt dat er na de eeuwwisseling niet één grote economische 
opleving geweest is, en men toch weer een hoop ver- en nieuwbouw heeft gepleegd. 

Er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen wat voor 1900 gebeurd is en wat erna. De 
bedstee wordt slaapkamer, waaruit onder andere volgt dat men op den duur de verdieping 
niet meer gebruikt voor opslag van landbouwgoederen, maar voor slaapkamers, omdat deze 
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meer ruimte vergden. De verdieping wordt onderdeel van het wonen. Door deze verandering 
krijgt ook de hals, die toch voor blijft komen, een andere functie. Het zadeldak op de hals 
is niet meer nodig als verbindingsstuk tussen schuur en zolderruimte voor de opslag van 
landbouwproducten, het wordt dan ook een plat dak. Men blijft de begane grond van de hals 
gebruiken voor voorzieningen als het sanitair.
De komst van de slaapkamers aan het eind van de negentiende eeuw toen er nog nauwelijks 
sprake was van een bewoonbare bovenverdieping, is ook terug te voeren op het verminderde 
aantal inwonende personeelsleden. Dit kwam door de verplaatsing van onder andere de 
zuivelproductie naar fabrieken en meer mechanisatie van landbouwmachines waardoor er 
minder inwonende personeelsleden nodig waren voor bijvoorbeeld het melken van koeien of 
het karnen van melk. Hierdoor waren er minder slaapplaatsen op de begane grond nodig. 
Dat men naar binnen gaat vanuit de stookhut naar de keuken voor het koken, is ook een gegeven. 
Het is echter niet mogelijk gebleken met dit onderzoek te achterhalen wanneer de stookhut 
geheel verdwenen is; de beschikbare literatuur is daar niet duidelijk over. Men kan er vrij zeker 
van zijn dat in de jongste huizen – vanaf de OD 9 – uit dit onderzoek het koken en aanverwante 
zaken allemaal binnen gebeurde, aangezien men op de bouwtekeningen voldoende aansluitingen 
voor nutsvoorzieningen kan vinden.

Men zou voor verder onderzoek de nu bekende zaken moeten opstellen in een systeem waarbij 
men verschillende boerderijen uit eenzelfde periode zou moeten bezoeken, en aan de hand van 
de basisvormen waarop de boerderijen gebouwd zijn conclusies moeten trekken. Dit geldt voor 
boerderijen tot ongeveer 1915. Het meest interessant voor een dergelijk onderzoek zou de tijd 
zijn tussen 1880 en 1910 omdat dit in de geschiedschrijving een slecht geëxploreerd gebied is. 
Tevens is deze tijd van belang omdat er relatief veel moderniteiten (voor die tijd) zijn ingevoerd, 
terwijl er weinig over geschreven is en – zoals bekend uit deze scriptie – ook de tekeningen en 
andere bouwplantechnische zaken vrijwel ontbreken.
De boerderijen van dit onderzoek met een goede eigen bouwtekening geven de fantasie 
minder kans; de feiten zijn zo uit de tekening te lezen. Hier wordt het belangrijker te kijken 
naar de beweegredenen van de boer om bijvoorbeeld de moeite te doen een eigen elektrische 
waterpompinstallatie aan te schaffen. Ook zou men beter mogen kijken naar het architectonisch 
detail binnen het grote geheel. Veel panden aan het begin van de twintigste eeuw en in het 
interbellum werden gebouwd in een bepaalde stijl – Jugendstil, Amsterdamsche School, Nieuwe 
Zakelijkheid – en sommige werden door vooraanstaande architecten ontworpen, zoals Berlage 
die in en om Usquert zijn sporen naliet. Overigens is hij medeauteur van het boek Moderne 
bouwkunst in Nederland: Het landhuisje en de boerderij (1933). Hierin is geen ‘boerderij’ te 
vinden en van landhuisjes is ook geen sprake.

Voorts blijken de veranderingen in het wonen voornamelijk te liggen bij het vervangen 
van gebruiksvoorwerpen die niet meer functioneren en niet zoals dat in de huidige 
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consumptiemaatschappij zou gaan: er is iets nieuws, dus dat kopen we. In het begin stelde ik 
ook de vraag of men relatief minder bouwde in de laatste twee decennia van de negentiende 
eeuw omdat men minder geld te besteden zou hebben door de tweede landbouwcrisis. Ik denk 
nu van niet. Het lijkt eerder alsof de meeste nieuwbouw al gepleegd was en de volgende golf 
nieuwbouw weer enkele decennia later zou beginnen. Het zijn aan het eind van de negentiende 
eeuw voornamelijk polderboerderijen die neergezet zijn op de relatief nieuwe kleigrond in 
het noorden van het Hogeland langs nieuwe dijken. Met andere woorden: geen prestigieuze 
objecten, hieraan was blijkbaar geen behoefte. Deze polderboerderijen waren vooral voor 
opzichters van de boer en voor lokale opslag. Ook waren ze voor kinderen van boeren een 
tijdelijk onderkomen, zodat ze later het ouderlijk bedrijf konden overnemen of dat van andere 
familieleden.
Tussen 1910 en 1920 ziet men wel weer vele boerderijen verschijnen in de zo karakteristieke 
boerse Jugendstilvariant, maar dan ook met de bovenverdieping voor het wonen. Er werd 
ondanks de slechtere economische omstandigheden toch lustig gebouwd, dan kan zich de 
vraag gaan voordoen of het spaargeld werd aangesproken of dat er goedkoop werd gebouwd: 
arbeiders kostten niets, bouwmaterialen waren duur. Ik heb het me laten vertellen en ook kunnen 
aanschouwen dat veel van de gebruikte bouwmaterialen uit de afgebroken boerderijen kwamen, 
of dat er een nieuwe façade om het oude voorhuis gebouwd werd. Dit had tot gevolg dat de 
constructies niet helemaal goed in elkaar zaten waar men tot op de dag van vandaag last van kan 
ondervinden. Een interessante richting voor verder onderzoek. 

Afsluitend valt te stellen dat er met deze studie een deel van het hiaat weggenomen is. Er blijft 
echter ruimte voor vervolgonderzoek. Zeker voor de laatnegentiende-eeuwse boerderijen is een 
diepgaand onderzoek hard nodig, zo blijkt ook uit mijn onderzoek: ik moest te veel uitgaan van 
veronderstellingen die veelal hypothesen bleven. Zoals al bleek uit het korte overzicht van de 
literatuur in het eerste hoofdstuk is er vrijwel niets specifiek over bouwen en wonen aan het
eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw geschreven; werden de verschillen 
tussen de boerderijen misschien te groot door de snelle technische veranderingen om goed in te 
kunnen passen in de nu bestaande overzichtswerken?
De boerderijen die ik behandelde vanaf 1914 konden eigenlijk onder stadse woonhuizen 
geplaatst worden, buiten een paar specifieke boerderij-eigen onderdelen zoals de dan nog steeds
veel gebruikte verbinding met de schuur en het extra personeel voor de werkzaamheden op de 
boerderij. Tevens bracht het leven in een rijker gebied, zoals het Hogeland toen nog was, andere 
oplossingen met zich mee om ook profijt te kunnen hebben van de producten en diensten die de
nutsvoorzieningen in de stad standaard tot elk huis bracht: hoe kreeg men uiteindelijk gas, water 
en licht zonder in de buurt van een nutsbedrijf te zitten, zoals door Groote werd onderzocht in 
Kapitaalvorming in infrastructuur (1995).3

Het eind van de door mij behandelde periode is niet te vergelijken met het begin van de periode. 
Dit heeft niet zo zeer met het bouwen zelf te maken, maar met de snelle veralgemenisering van 
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moderne voorzieningen. De behandelde boerderijen laten een vooruitstrevendheid in bouw zien 
waarmee de Hogelandse boer uit het begin van de twintigste eeuw zich manifesteert als een 
modern burger.

Noten
1 In de bijlagen bevindt zich de volgende lijst: Woonhuizen 1880-1935 gemeente Eemsmond met hierop 31 
woonhuizen die aan twee van de drie criteria voldoen, behalve dan dat er geen archiefstukken van voorhanden 
waren.
2  Albers (1990), 12-13
3 De dissertatie van Groote gaat over de verdeling van de nutsvoorzieningen in verschillende gebieden in 
Nederland.
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Verantwoording illustraties en foto’s
K. Soeteman: omslag, pagina 31, 32, 34, 36-39 (eigen foto’s en illustraties) en bewerking 
kaartmateriaal Map24.nl
Uit Bierema Boerderijen op het Hogeland: 28, 30, 40
Uit Van der Molen, Het Friesche Boerenhuis: 44
Uit Havik, Boerderijen in Groningen: 44, 73
Gemeentearchief gemeente Eemsmond: 49, 63-72
Map24.nl: 6, 74 (beiden bewerkt door K. Soeteman)
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Bijlage: woonhuizen 1880 – 1935 gemeente Eemsmond
1. Streeksterweg 71, 9988 RB, Usquert, 1879, krachtig aangezet front, traditioneel
2. Dwarsweg 52, 9982 TW, Uithuizermeeden, 1880, kop-(hals)-romp, traditioneel
3. Oudedijksterweg 25, 9982 HC, Uithuizermeeden, 1880, rijk gedecoreerd dwarshuis, 

eigennaam: Groote Hadder
4. Hefwalsterweg 4, 9982 TR, Uithuizermeeden, 1887, kop-hals-romp zonder hals, begin 

twintigste eeuw bepleisterd
5. Verlengde Dingeweg 4, 9981 NE, Uithuizen, 1888, kop-hals-romp, eigennaam: 

Asumaheerd
6. Emmaweg 5, 9981 VA, Uithuizen, 1890, boerderij-met-dwarshuis, voorhuis volledig 

onderkeldert, grote gracht eromheen, ruime tuin, monumentenzorg
7. Westerhornseweg 15, 9988 NT, Usquert, 1890, kop-romp
8. Oldorpsterweg 11, 9981 NL, Uithuizen, 1892, boerderij-met-dwarshuis, middenrisaliet 

en hoekpilasters
9. Noorddijk 18, 9988 TE, Usquert, kop-hals-romp zonder hals
10. Bovenhuizen 2, 9981 HB, Uithuizen, 1894, boerderij-met-dwarshuis, dwarshuis aan 

zijkant schuur geplaatst, grote tuin, eigennaam: Folckuma
11. Paapstilsterweg 14, 9982 XR, Uithuizermeeden, 1899, boerderij-met-dwarshuis, veel 

elementen Jugendstil, traditioneel/vernieuwend, eigennaam: Ungersma
12. Wadwerderweg 78, 9988 SZ, Usquert, 1899, boerderij-met-dwarshuis, dwarshuis al met 

bovenverdieping
13. Streeksterweg 2, 9988 RC Usquert, 1902, villa, Jugendstil, vrijstaand, eigennaam: 

Biwema
14. de Laan 86, 9981 GR, Uithuizen, 1904, boerderij-met-dwarshuis met schilddak, 

eigennaam: Quatre Bras
15. Doodstilsterweg 4, 9998 NJ, Rottum, 1905
16. Wadwerderweg 89, 9988 SV, Usquert, 1908, villa, lijkend op Oude Dijk 9, eigennaam: 

Wadwerda
17. Emmaweg 8, 9981 VB, Uithuizen, 1912, kop-hals-romp zonder hals, met bovenverdieping, 

eigennaam: Nieuw Tettema
18. Oudedijksterweg 51, 9982 HD, Uithuizermeeden, 1912, losstaand woonhuis, villavorm, 

bovenverdieping
19. Oudedijk 7, 9981 TH, Uithuizen, 1912, vaststaande villa, zoals Munnikenweg 1, wit 

bepleisterd, eigennaam: Lumaheerd
20. Dingeweg 3, 9981 NC, Uithuizen, 1913 verhogen en vergroting woonhuis, dwarshuis 

krijgt eerste verdieping en een zolder, pleisterwerk geven het een Jugendstil-uiterlijk, 
eigennaam: Tocama

21. Hefwalsterweg 31, 9982 TR, Uithuizermeeden, 1916, villa met hals, zoals MW 1
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22. Emmaweg 32, 9981 VB, Uithuizen, 1917, herbouw woonhuis, was een dwarshuis uit 
1855, eigennaam: Poolstar

23. Hefwalsterweg 47, 9982 TP, Uithuizen, 1921, verbouw woonhuis: bovenverdieping op 
dwarshuis

24. Wadwerderweg 82, 9982 SZ, Usquert, 1924 woonhuis, architect: de Groot
25. Dwarsweg 2, 9982 TW , Uithuizermeeden, 1925 schuur en woonhuis, verbonden door 

hals, gelijkend dwarshuis maar dan met bovenverdieping
26. Bovenhuizen 6, 9981 HB Uithuizen, 1926, woonhuis als dwarshuis, Amsterdamse 

school invloeden
27. Hogeweg 1, 9998 NK, Rottum, 1927, woonhuis lijkend op MW 1, eigennaam: 

Nyenhuis
28. Dwarsweg 48, 9982 TW, Uithuizermeeden, 1927, kop-rompachtig, kop volledige 

woonhuis, vierkant
29. Wadwerderweg 76, 9988 SZ, Usquert, 1928 woonhuis en schuur, gestoeld op dwarshuis, 

elementen zoals bij OD 9 in de gevel, eigennaam: Nieuwe Laan
30. Middendijk 13, 9988 TC, Usquert, 1928, eigennaam ’t Klooster
31. Heerdweg 3, 9981 TA, Uithuizen, 1928
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