
 

 

Deze boerderij staat op een markante plek midden in het dorp, naast de kerk. 

Opmerkelijk is de hoge ligging. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het 

feit dat de stolp aan de ‘hoge kant’ van Oostwoud staat, de kant waar zich de 

oudste boerderijen bevinden. In de tweede plaats is de vloerhoogte van de 

stallen en het woongedeelte extra omhoog gebracht. Wanneer je in de gang 

staat, kun je zo in de dakgoot van de overburen kijken.  

Het was eertijds de gewoonte om landerijen, in dit geval die ten noorden van 

Oostwoud, in de wintermaanden onder water te zetten. Die extra hoogte had 

tot doel dat water buiten de deur te houden. 
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In het najaar van 2015 wordt deze boerderij vastgelegd. 

De eigenaar/bewoner is Jan Cornelis Nes (1943). Anno 2015 houdt hij nog ruim 

tachtig schapen op het land achter de stolp. 

Op datzelfde land is het bedrijf van zijn zoon 

Karl (Nicolaas Jan) Nes gevestigd: Karl’s 

Vloeren & Interieur. 

De boerderij wordt gesloopt, het plan is om 

een nieuwe boerderij neer te zetten voor Karl 

en Noortje Nes en hun gezin met daarin een 

zelfde voorgevel  als in het oude pand. 

Daarnaast wordt een vrijstaande woning 

gebouwd voor Jan Nes. 

 

Bewoningsgeschiedenis 

Uit de verkoopakte van 21-02-1920 blijkt dat Klaas Berkhout, landbouwer, het 

pand verkoopt aan Aris Laan, zonder beroep. Het betreft: een huismanswoning 

met twee schuren, erf, tuin en boomgaard, sectie R nr. 121.  

Nog in datzelfde jaar verkoopt Aris Laan de boerderij aan Jan Slagter 

Pieterszoon, de akte dateert van 16-10-1920. Jan Slagter was getrouwd met 

Trien Nes. 

In 1944 koopt Jacob Henricus Avis, burgemeester van de gemeente Midwoud, 

het pand aan namens de gemeente. Het plan is op het perceel een nieuwe 

begraafplaats aan te leggen. Hiervoor wordt door de provincie geen 

toestemming verleend.  

Op 2 juli 1948 koopt Frederik Nes Janszoon, veehouder, de boerderij van de 

gemeente Midwoud. Freek Nes is de vader van Jan Nes. Freek is getrouwd met 

Jannie Wilms, Jan is hun enige zoon. 

 

   

 

  

Bewijs van eigendom van A. Laan In 1920 wordt de boerderij verkocht aan Jan Slagter 

Voordeur met trap 



Jan vertelt: ‘In de boerderij zaten huurders. Wij woonden in het werkmanshuis 

van opa, aan de Vereweg. Het is het kleine huisje dat naast de boerderij van 

Cor Spijker staat. Daar ben ik geboren. De huurders kwamen in het 

werkmanshuis en wij verhuisden naar de boerderij aan het Oosteinde. De stolp 

dateert volgens zeggen uit 1680. 

Achterin de boerderij was een woonkamer. De ‘rode kamer’ noemden we die, 

vanwege de ouderwetse rode verf op de wanden. Daarin zaten twee bedsteden 

en er was een schoorsteen en kookgelegenheid. Later werd deze kamer  

verbouwd tot stalruimte.’ 

Freek Nes kreeg in 1962 een hersenbloeding en toen stond Jan er alleen voor. 

In 1992 nam hij het bedrijf over van zijn vader. Hij molk 24 koeien. Er 

veranderde nauwelijks iets aan de stal. Wel werd er aan de achterzijde een stuk 

aangebouwd. In 2001 verkocht hij in één keer zijn hele veestapel. Daarna 

verhuurde hij zijn land en naderhand werd het grotendeels verkocht. 

 

 

Duisenberg 

Op een dag bezocht een groep mensen de boerderij. Zij waren met de 

stoomtrein naar het station gereisd en verder per taxi naar het Oosteinde.  

Het waren leden van de familie Stelling. Vader Stelling vierde zijn tachtigste 

verjaardag. Hij was in de boerderij 

geboren en wilde er nog eens kijken.  

Zijn dochter was Tine Stelling, de vrouw 

van Wim Duisenberg. Hij was in de tijd 

van dit bezoek Minister van Financiën 

(1973-1977). Het bezoek moet dus in de 

jaren zeventig hebben plaatsgevonden. 

Stelling heeft hoogstwaarschijnlijk aan 

Kap en vierkant 

Kap en vierkant 



het eind van de negentiende eeuw in Oostwoud gewoond. 

 

Boerderijbeschrijving 

De boerderij staat op spaarbogen. Die zijn aan de voorzijde duidelijk zichtbaar, 

ze steken boven het maaiveld uit. In de hoog opgemetselde voorgevel vallen de 

fraaie zesruiters op. Achtereenvolgens twee tweetallen links, een voordeur met 

sierroosters en  één zesruiter rechts.  

 

 

De kleine dakkapel in het midden diende, volgens Jan Nes, om de wind uit de 

berg te laten. Bij harde wind werd het raam open gezet, zodat er niet te veel 

druk op het dak kwam te staan. Achter deze dakkapel is een lege zolder. Wie 

door de voordeur binnenstapt, komt terecht op een hellend vlak. De hele 

boerderij loopt schuin af naar achter, maar hier is het wel heel sterk. Jan: ‘Als 

kind gooide ik vaak een knikker of een balletje naar voren. Het kwam met 

dezelfde vaart weer naar me toe rollen.’ 

 

Rechts is de keuken, waarvoor destijds anderhalve stal werd opgeofferd. Links 

is de woonkamer. Rechts naast de kachel was vroeger een bedstee, links naast 

de kachel een diepe kast. In de scheidingswand met de kamer ernaast bevindt 

zich ook een (niet zichtbare) bedstee. Die komt uit in een ‘hossie’, een 

verbindingsdeel tussen deze kamer en de slaapkamer.  

Spaarbogen Zesruiter ramen 



 

In het westelijk gedeelte zijn nog twee kamers. 

Een mooie oude deur voert naar de koegang. Het dak is laag, dus het is er 

lekker warm. Op de lange regel is plaats voor veertien koeien. ‘Vroeger had 

deze boer dus zeventien koeien. Ook nog drie op de plaats waar nu de keuken 

is’,  zegt Jan. 

Aan het eind van de koegang links is de bovengenoemde ‘rode kamer’. De 

bedsteedeuren, een kastdeurtje en de oude deur naar de stal voor het jongvee 

zijn nog goed te herkennen. De schoorsteen is verwijderd. Hier werd vroeger 

gekookt en gewassen: het is het 

zogenoemde achterend. De 

muur tussen deze ruimte en de 

jongveestal bevat oud 

metselwerk met kruisverband. 

Tegen de achterkant van de 

boerderij is een extra ruimte 

met stal gebouwd. De vroegere 

achterdeur, de koedeur, is 

verplaatst naar de achterzijde 

van deze aanbouw. 

 

De berg is niet heel hoog, de vierkanstpijlers zijn van eikenhout.  



Tegen de westmuur is de paardenstal, waar plaats was voor twee paarden. 

Daarachter was de tuigkamer, die is naderhand verbouwd tot slaapkamer. 

De westmuur was vroeger een houten schot. Aan het eind ervan zijn de 

darsdeuren. 

 

Herinneringen  

Toen zij klein was, ging Alie Klare-Slagter (1932) regelmatig op bezoek bij haar 

grootouders Jan en Trien Slagter-Nes, die toentertijd in deze boerderij 

woonden. Zij herinnert zich de indeling van het woongedeelte nog goed. 

‘Rechts van de voordeur was het raam van de koestal. Dat gedeelte werd niet 

gebruikt voor de koeien, maar om spullen in neer te zetten.  

Links van de voordeur waren de twee ramen van de woonkamer. In die 

woonkamer zaten drie bedsteden. Twee in de wand tegen de hooiberg aan en 

één in de wand tussen de woonkamer en de slaapkamer, die daarnaast lag. In 

een van die bedsteden sliepen opa en oma. Tussen de twee ramen hing een 

spiegel. 

 

Links naast de woonkamer was dus de slaapkamer. Daar kwam je in door een 

tussenruimte. In die slaapkamer stond een ledikant voor logees.  

Achter de slaapkamer, dus opzij van de boerderij, was een klein vertrek dat de 

pronkkamer werd genoemd. Daar mochten wij als kinderen niet komen. Er 

stonden mooie spullen in, mooie vazen, een fraai schilderij. Maar opa en oma 

gingen er nooit zitten. Van buitenaf kon je ook in die pronkkamer komen, er 

was een deur in de zijmuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude foto boerderij  



Achter in de koestal was de woonkeuken. Het zou kunnen dat die rode wanden 

had. Hier kookte oma, er was een schouw met tegeltjes en een hoekkast met 

plankjes. Er zaten twee ramen in de achtermuur. In de zomer was dit een mooi 

plekje.  

 

In het verlengde van de koegang was een boenhok, twee wc’s en een washok. 

Op het erf had opa een groentetuintje waar ook bessenstruiken stonden. Daar 

stond een gazen hekje omheen. Verboden terrein voor de kleinkinderen! 

Opa en oma Slagter verhuisden naderhand naar een renteniershuis aan de 

Hauwerterweg. Aan dat huis maar ook aan de boerderij bewaar ik veel goede 

herinneringen.’  
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