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 1.17 Boerderij, gemeente Staphorst, Overijssel  

  

 

Inleiding   

Vanaf de voorkant komend krijg je direct een mooi beeld van een 

Staphorster boerderij uit de tweede helft van de 18e eeuw. Het 

boerenbedrijf dat hier werd uitgeoefend was een gemengd bedrijf. 

Wie door de voordeur deze boerderij binnenstapt, weet meteen waar 

de uitdrukking ‘met de deur in huis vallen’ vandaan komt. Want net als 

bij de meeste oude boerderijen in Oost-Nederland loopt bezoek zo de 

huiskamer binnen. Al staat er bijna altijd wel een flinke kast in de lengte 

naast de deur, zodat er toch een soort halletje is. Staphorster 

boerderijen vallen op door hun uitbundige kleuren en versieringen. 

Luiken, meubelen, wanden, muurtegels – alles is even kleurig en fleurig. 

Heel traditioneel was ook het open vuur in de leefruimte, maar daar 

staat nu een klaverbladfornuiskachel. Rond 1880 zit Jan Huls daar met 

zijn vrouw Beertje en hun zeven inwonende kinderen en kleinkinderen 

omheen. Want ook dat is traditie: meerdere generaties in één huis en 

grootouders die voor de kleintjes zorgen. 

Deze boerderij is in 1952 in ons museum opgebouwd 

Vertelpunten 

- Bij herbouw wat aanpassingen aan ramen  

- Zo zou een Staphorster boerderij er uit hebben kunnen zien. 

- Boerderij ongeveer 2e helft 18e eeuw 

../../0_nom/bestanden_erven/1.16%20Boerderij%20Kadoelen.pdf
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- Sinds 1952 in museum 

- Boerderij had een wolfsdak met wolfseind, kort schuin stukje 

voorkant dak 

- Eind van de weg af, ter plekke ook 

- Land was vaak smal en lang, boerderijen generaties vaak achter 

elkaar 

- Bij erfenis verdeeld 

- Voorhuis van steen, als kist in het geheel 

- Zolder opslag graan en boekweit 

- Wel hallehuis, basis driebeukig ankergebint 

- Kwartelkooitje naast voordeur 

- Interieur zoals in 1880 zou kunnen, ook samengeraapt 

- Niet met deur in huis vallen 

- Veel geschilderde bloemmotieven, welvaart 

- Schilderingen biedermeierachtig, door familie Goldstein, muur 

karnruimte origineel 

- Houten schoorsteen, geeft vochtig roet en turf vonkt niet, weinig 

brandgevaar 

- In stenen schoorsteen droog roet = brandgevaarlijk 

- Wieme met worsten en spek 

- Broodplank, brood op de plank hebben, tegen hond en kat 

- Zijkamertje links divers inzetbaar, opslag, slapen, enz. 

- Opkamertje rechts voor 'venstervrijen' 

- Blauwe kopje, blauwtje lopen 

- Na huwelijk gestopte pijp door vrouw voor man. Stevig gestopt, een 

zware pijp roken 

- Tegels, estrikken, origineel in zand 

- Tegels schuin = meer welvaart, meer snijverlies. 

- Vogelkooi voor tortelduif die onrustig werd als weer veranderde 

Basisinformatie presentatie 

Veel boerderijen (o.a. Zieuwent, Harreveld, Giethoorn, Kadoelen) 

hebben een zgn. wolfsdak met aan de voorkant een klein schuin 

aflopend schilddakje. Het hier oorspronkelijk aanwezige wolfseind aan 

de top van de voorgevel is vervangen door een houten voorschot.  
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De standplaats van de boerderij geeft hier een goed beeld van de 

vroegere situatie: ook ter plaatse lag de 

boerderij op enige afstand van de “diek” 

(weg). Bij de herbouw zijn ook de ramen in 

de voorgevel veranderd en terug 

gereconstrueerd.  

De boerderij is buiten en binnen zo 

samengesteld en ingericht dat de periode 

rond 1880 wordt weergegeven. Zo had 

een boerderij in Staphorst er uit kunnen 

zien.  

De tinten van de traditionele kleuren (groen/blauw/wit en rode 

accenten) wisselen door de jaren heen. De huidige tinten zijn in 1990 

bepaald, maar discutabel. Er is in de loop der tijd wel een ontwikkeling 

naar fellere tinten ontstaan. De blauwe kleur zou onheil afweren. 

Van een aangelegde siertuin was ter plekke nauwelijks sprake. Alle 

grond rondom de boerderij werd functioneel benut. Voor het huis werd 

wat groente verbouwd (sla, selderij), was soms een bleekveldje en 

stonden meestal een paar fruitbomen. Soms werden hier en daar een 

paar bloeiende planten gepoot of gezaaid (lupine, goudsbloem, Oost-

Indische kers etc.), maar van een echt tuinontwerp was meestal geen 

sprake. 

 

Voor afbraak 1950 nog  
met een wolfseind. 
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Bestraat werd er nauwelijks, of alleen direct langs de gevel. Dit 

gebeurde met materiaal dat goedkoop was; veldkeien, klinkers of puin. 

Toen er niet zo ver van Staphorst een fietspad met betonnen platen 

overbodig werd zijn deze platen massaal aangewend voor de bestrating 

van de erven. 

Het hartje rond het slot van de voordeur heeft geen betekenis, maar 

werd wel zorgvuldig gepoetst. 

Verdieping 

Bedrijf, inrichting, bestemming 

Ook boerderij Staphorst is een hallenhuis met 

ankergebinten. Het voorste deel (woondeel) is 

van steen en staat als een soort kist in het 

bouwwerk. Hierboven bevindt zich de zolder voor 

opslag van onder meer boekweit en gedorst 

graan. 

De voorgevel is, zoals we zagen, wat "terug 

gerestaureerd" (vgl. 1.14 Giethoorn) Thans is er 

een houten voorschot met gaten voor licht en 

lucht. 

Aan de voorgevel hangt naast de voordeur een 

"kwartelkooitje (zie einde van deze tekst voor 

een extra toelichting door L. v. Prooije). 

Het interieur is een reconstructie, het is ingericht zoals men in 1952 in 

het NOM aannam dat het rond 1880 geweest zou kunnen zijn. Weinig 

van de inrichting van deze boerderij is dus authentiek en ook lang niet 

alles is typisch voor Staphorst. 

Boerderij ter plekke  
in 1944. 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=82
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenhuisboerderij
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Links van de voordeur is een grote kast (spinde). Deze broodkast geeft 

het effect van een gangetje, zodat men niet "met de deur in huis valt" 

(merk op het verschil met 1.04 Vierhouten en 

1.15 Beltrum). Het interieur is druk en bont: 

gekleurde wandtegels en houten schotten, 

beschilderd met bloemmotieven 

("appelblossem") en (stichtelijke) spreuken die 

o.a. duidelijk maakten dat er gewerkt moest 

worden. Ook meubels werden beschilderd. Deze 

schilderkunst was geïntroduceerd door het 

Joodse geslacht Goldstein, dat zich in ca. 1825 te Meppel vestigde. 

Door hen kwamen allerlei biedermeierachtige motieven in omloop die 

gaandeweg steeds populairder werden (Persiaans rood!). De 

nakomelingen van de familie 

Goldstein zijn in de Tweede 

Wereldoorlog voor een deel 

afgevoerd naar 

concentratiekampen. 

De beschildering op de wand 

van de karnkamer is origineel 

Goldstein, de beschilderingen in 

de woonkamer zijn door een 

museummedewerkster gemaakt 

naar de voorbeelden die in 

Staphorster boerderijen zijn aangetroffen. 

De planken van het plafond waren heel vroeger onbehandeld en zwart 

van het roet. Later zijn ze beschilderd in de heersende modekleur, dit 

kon rood, geel of wat dan ook zijn. 

In een houten schoorsteen vormt zich vochtige roet, in een stenen 

schoorsteen droge roet. Het laatste is brandgevaarlijker. Ook nu nog is 

er elk jaar wel een boerderijbrand in Staphorst, de rieten daken zijn 

natuurlijk zeer brandbaar, bijvoorbeeld bij blikseminslag of door een 

schoorsteenbrand in een slecht onderhouden stenen rookgang. Voor 

zover bekend komen boerderijbranden nooit door een 

schoorsteenbrand in een houten schoorsteen. 

  

https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/salland/staphorst/appelblossem
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Naast de vuurplaats hangt de ‘wieme’ met de worsten en het spek. 

Verder is er een plank om brood op te bewaren: "Brood op de plank 

hebben". Deze plank was zo hoog dat kat en hond er niet bij konden. 

De zuigeling lag in de schommelwieg naast de vuurplaats. Als de baby 

niet slapen kon en zeurde werd er een ruk aan het touw gegeven 

waardoor de wieg schommelde. Een andere oplossing was een ‘tot’ 

met wittebrood die voorgekauwd werd door de moeder waar de baby 

op kon zuigen. Mocht dit ook niet helpen dan was een scheutje 

brandewijn op de ‘tot’ ook een probaat middel. 

 

Rechts naast de klok is de ‘wieme’ zichtbaar met de vleeswaren en 

rechts daarvan de ‘broodplank’. Rechts naast de deur van het 

zijkamertje hangt de pijp van de bruidegom van direct na het huwelijk. 

De schommelwieg werd alleen overdag gebruikt, uit documentatie 

blijkt dat de zuigeling in de nacht in een krib bij de ouders in de 

bedstede sliep. 

Links van de woonkeuken met aangebouwde bedsteden is een 

zijkamertje. Het zijkamertje werd niet gebruikt voor bewoning, er is ook 

geen vuurplaats. In gezinnen waar meerdere generaties bij elkaar 

woonden, zat men aan dezelfde tafel en bij hetzelfde vuur. Het 

kamertje werd gebruikt voor opslag, winkelruimte of ook wel verhuurd. 
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Er konden ook extra bedstedes gemaakt worden als de keuken 

onvoldoende plek bood. 

Rechts: een opkamertje, in de museumpresentatie was dit jaren lang 

het toneel van het zogeheten venstervrijen (zie hieronder bij tradities). 

Tijdens de bruiloft kreeg de bruidegom een pijp aangegeven om te 

roken. Deze werd gestopt door zijn nieuwe vrouw. Als zij hem te stevig 

aanstopte was het moeilijk roken en rookte hij "een zware pijp". Na de 

bruiloft werd de pijp in een houten kastje opgeborgen. 

Later gebruikte men een zilveren sigarenpijpje. Dit gebruik was niet 

typisch voor Staphorst, kwam ook elders voor. De papieren bloemen 

staan niet symbool voor het aantal kinderen. 

De Staphorsters, die ook graag en veel 

handel dreven, vaak buiten hun streek, 

kochten tweedehands deftige kasten en 

kabinetten, evenals in de stad uit de 

mode geraakte, rijkversierde 18e eeuwse 

buitendeuren e.d., dit is hier ook te zien. 

Men liep dus altijd een trend achter t.o.v. 

de stad maar was wel goedkoper uit. 

De man was vaak weg om elders te 

werken of handel te drijven, de vrouw 

maakte dan de dienst uit, net als de 

vissersvrouw. Zij wist van wanten en met 

haar kon de koopman ook zaken doen. De steeds korter wordende 

rokken getuigen ook van een ontwikkeling naar meer praktische kleding 

voor de vrouwen, zij zaten, indien noodzakelijk, ook op de bok en 

menden de paarden. 

De tegels aan de wand waren een vorm van luxe. Men begon met 

houten wanden maar in etappes werden stukjes betegeld. Tegels 

kwamen vaak uit Friesland (Makkum). Achter de kasten werd niet 

getegeld, uit zuinigheid, maar ook omdat de muur zo kon ademen en er 

zich geen vocht op de achterwand van de kast kon vormen.  
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De vloer is met estriken (tegels) belegd. Vloertegels diagonaal leggen 

getuigde van enige welstand 

want bij diagonaal leggen had 

men meer snijverlies. Hier liggen 

de tegels in cement (er onder 

vloerverwarming) maar origineel 

lagen de tegels in het zand. Ze 

werden geschrobd en dikwijls 

was er een gat in de muur voor 

de afwatering van het vieze 

water naar buiten.  

 

De kasten staan ook op een verhoging om droog te blijven tijdens het 

schrobben. 

 

De kachel/het fornuis is een klaverbladkachel. 

De wandklok is een Friese Stoeltjesklok, (gemaakt van ca. 1700 tot 

1825) deze werden later (tot ca. 1925) vervangen door de Friese 

staartklokken en daarna ( vanaf ca. 1920) door regulateurs (Oma's klok, 

ingevoerd vanuit het Zwarte Woud). 

De trommel aan de wand was om koek, beschuit e.d. in op te bergen. 

Op tafel stond vaak een trommel met belangrijke papieren klaar voor 

eventuele evacuatie. Bij noodweer 

stond de hele familie klaar om, 

indien nodig, te kunnen 

vertrekken. In zo’n situatie trok 

men zoveel mogelijk kleding over 

elkaar heen aan. 

Tevens kan men hier nog iets 

"proeven" van de sfeer die er 

geweest moet zijn in de 

bloeiperiode van het 

"streekdrachten tijdperk". 

Grietje Hoeve-Evertsen in Staphorster 
dracht bij melkbussen-/emmerrek, 

1910-1935. 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=82
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Bedrijfsdeel 

De zijingangen geven toegang tot de dwarsdeel met 

lemen vloer. 

Links: pompstraatje met pomp en een paardenstal. 

Buiten naast de zijdeur, een emmerrek. Daar is ook een 

rekje met potscherven. Deze potscherven werden door de kinderen 

gebruikt als speelgoed (vanwege hun kleur en vorm) bij het “huussie 

hold'n” (huisje spelen). 

Aan de rechterkant de, later aangebouwde, karnkamer met karnmolen, 

vroeger aangedreven door een klein paard. 

Boven de deel kon haver worden opgeslagen. 

In het midden bevindt zich de grote potstal; soms staat hier MRIJ - vee, 

roodbont, goed voor melk en vlees (MRIJ = Maas, Rijn, IJssel). Voor de 

potstal wordt verwezen naar 1.04 Vierhouten. 

Sommige boeren hadden ook melkkoeien in een potstal staan. Ze 

stonden dan vast met de koppen naast elkaar, zodat de stront ook min 

of meer bij elkaar kwam te liggen. Dit was hygiënischer dan de koeien 

los te laten lopen. Er werd meer stro gebruikt voor een vastere bodem. 

Rond 1900 kwamen er zuivelfabrieken maar nog tot 1930 werd op de 

boerderijen in Staphorst boter gemaakt. Op de Staphorster boerderijen 

werd geen kaas gemaakt. Pas in de Tweede Wereldoorlog gaan de 

plaatselijke zuivelfabrieken de afgeroomde melk (ondermelk) 

verwerken tot kaas. 

Tot 31 oktober 1998 werd er in Staphorst nog 

melk in melkbussen opgehaald door een 

melkrijder, als laatste plaats in Nederland. De 

boeren werden vanaf dat moment allemaal 

verplicht om hun melk op de boerderij op te 

slaan in koeltanks.  

Nieuwe ontwikkelingen kwamen vaak vanuit het westen via Rouveen 

naar Staphorst. 

Het kon decennia duren voordat een ontwikkeling door geheel 

Staphorst was overgenomen, verlopend van west naar oost. 
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Generaliserend zou men kunnen stellen dat de GPV’ers de vernieuwers 

waren, met verloop van tijd gevolgd door de RPF’ers en dat de SGP’ers 

het meest behoudende deel van de gemeenschap waren/zijn. 

Komend vanuit de 

keuken  zijn rechts 

stallen voor varkens en 

jongvee. Boven de 

potstal kan rogge 

worden opgeslagen. 

In het achterste deel 

treffen we twee grondtassen voor hooi aan, waartussen zich de 

"inmenninge" bevond (stal inrit). 

De toegang bevond zich in de zijgevel: de zgn. skuurdeuren (elders vaak 

de baanderdeuren), waardoor de hoog opgetaste wagens naar binnen 

konden rijden. 

Naast de boerderij bevindt zich nog een hooischuur en een 

plaggenschuurtje (voor de potstal). Rechts tegen de voorgevel het 

zandhok. Op zaterdag tegen de avond werden de vloer van de 

woonkamer en het "straotien" bij de voorgevel met zand bestrooid, niet 

in figuren, maar los uit de hand (zie ook bij 1.14 Giethoorn). De 

dwarsdeel achter het woondeel, met houten scheidingswand, diende 

als voergang en als dorsplaats. 

Bedrijfsvoering 

Gemengd, akkerbouw op de hogere zandgronden (rogge, haver, 

boekweit, aardappels) en veeteelt (boter). Ook de paardenfokkerij was 

hier van belang.  

Verdere (bij)verdiensten: houthakken en grasmaaien (soms bij iemand 

anders), klompen maken, turfsteken, rietdekken, karrevoeren (als 

karrevoerder zaken per kar (op twee wielen) vervoeren), breien van 

kousen en wanten enz. Doch ondanks het harde werken was er hier 

weinig sprake van echte rijkdom. Vaak was eerder het tegendeel het 

geval: rond 1850 was het innen van belasting hier moeilijk. 

De lengte van de boerderij is vrij aanzienlijk: 42 meter. Dat was ook 

nodig omdat bij vererving de grond in de lengte gedeeld werd. Alle 
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kinderen (meisjes en jongens) hadden erfrecht op een evenredig groot 

stuk land. De kavels werden dan in de lengte opgedeeld. Uiteindelijk 

was dit een onhoudbare situatie omdat er minuscule stukjes grond 

overbleven. Er is toen veel aan ruilverkaveling gedaan om weer 

werkbare percelen te krijgen. 

De breedte van de percelen moest minimaal 18 meter zijn, anders kon 

de hooiwagen niet keren. De boerderijen liggen aan de ‘diek’ (weg) 

maar achter de voorste staan soms 3 andere boerderijen!  

Zo ontstonden er kavels van wel enkele kilometers lang, maar soms 

minder dan 100 meter breed. De boerderijen liggen aan de diek naar 

achter de voorste staan soms drie andere boerderijen! Het staat vast 

dat Staphorst en Rouveen door veenwinning en wateroverlast 

tenminste driemaal verplaatst zijn. Steeds verder het veen op! 
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Touwslagerij. 

Achter de potstal in de boerderij Staphorst is een touwslagerij waar 

regelmatig demonstraties gegeven worden.  

Tradities 

Venstervrijen 

Van Staphorst gaat het 

verhaal rond over het 

"venstervrijen". 

Dit was een traditionele 

wijze om elkaar beter te 

leren kennen voordat je 

definitief voor elkaar koos. 

Het was zeker geen 

Staphorster fenomeen en kwam ook elders in andere vormen voor, 

maar in de loop der 19e eeuw verdween het geleidelijk. In Oost-

Nederland handhaafde het zich langer. Het omgaan van jongeren met 

elkaar was tamelijk vrij (althans in dezelfde plaats), maar men diende 

zich wel aan bepaalde (ongeschreven) regels te houden. Dit fenomeen 

is bekend als “kweesten”. 

Een “praotien maken” in het opkamertje rechts van de voordeur (de 

ouders wisten zogenaamd van niets) zou vooral gedaan worden o elkaar 

beter te leren kennen. Omdat men het overdag meestal te druk had 

met werken was er overdag geen tijd om elkaar te leren kennen. Neem 

het verhaal van het venstervrijen niet te strikt. In de stambomen zijn 

ook genoeg huwelijken terug te vinden die kinderloos zijn gebleven 

maar dus wel zijn gesloten. 

Op enig moment hebben de dominees zich er ook mee bemoeid, de 

jeugd zat door al dat “praotien” zondagmorgen te suffen in de kerk. Het 

moest maar eens afgelopen zijn met dat nachtelijke gedoe. In ieder 

geval eindigde het na ca. 1960 omdat de jeugd andere ontmoetings-

mogelijkheden kreeg, ook in Staphorst.  

Rouw 

De gebruiken verschillen van buurt tot buurt maar er zijn nog buurten 

waar onderstaande gebruiken nog (gedeeltelijk) gangbaar zijn. 

 (foto nationaalarchief.nl) 

https://www.youtube.com/watch?v=xdHu4oHjZBI
https://www.youtube.com/watch?v=Kyb-gDZ066I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtvrijen#:~:text=Nachtvrijen%2C%20kweesten%20(kweesten)%20of,de%2019e%20eeuw%20al%20verdween.


1.17 boerderij Staphorst     -----     Pagina 13 van 19 
 

Bij overlijden was het de taak van de naaste buurman om de buurt te 

informeren. Dit gebeurde altijd binnenshuis, niet even over de heg 

heen. De klok werd geluid.  

Er was geen kerkelijke dienst, de overledene stond opgebaard in de 

keuken van de boerderij, het leven eromheen ging gewoon verder. Na 

het overlijden werd de dode gekleed en een beetje gewassen. Op de 

dag van de begrafenis sprak de dominee in huis, verder werd er niets 

gezegd, niet gezongen. Dit zwijgen was bedoeld als waarschuwing: de 

dood komt voor ons allemaal! 

De naaste verwanten zaten/stonden in de woonkeuken, de minder 

belangrijke op de deel en de minst belangrijke helemaal achterin de 

boerderij. Verwantschap speelde bij deze volgorde een grotere rol dan 

'belangrijkheid' van de aanwezige gasten voor de gemeenschap. Veel 

bezoek duidde op een goede status van de overledene. De naaste 

buurmannen droegen de kist, de vrouwen zorgden voor de koffie na 

afloop. 

Het blauw/witte kopje is het “groeve” kopje. Dit werd door de buren 

opgehaald om te gebruiken bij de koffietafel na de begrafenis. De 

kopjes werden gemerkt met een lik verf, een zaagsnede of een stukje 

leukoplast met een letter erop. Oorspronkelijk werd er na de begrafenis 

“groeve” bier geschonken, later werd dit koffie met brood. In de oorlog 

was er slecht aan meel te komen en werden er joden- en eierkoeken 

gebakken. Dit gebruik is ook na de oorlog lang gebleven. Op enig 

moment kwamen er gevulde koeken voor in de plaats maar wel zonder 

amandel in het midden, dat was niet gepast. Men vroeg de bakker het 

nootje weg te laten omdat het bezoek deze er toch afhaalde en ze soms 

na afloop uit het rooster van de afwasmachine gevist moesten worden. 

Dracht 

Anno 2022 lopen er nog ongeveer 400 tot 500 vrouwen in de 

klederdracht van wie een deel ‘parttime’, in de winter of alleen 

zondags. Mannen in klederdracht zijn inmiddels ‘uitgestorven’. (info van 

J. Hooikammer maart 2022).  

Over de kwartelkooi 
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Een kwartelhaan roept in een kooi m.n. in de ochtend- en 

avondschemering. Ook overdag roept hij, maar niet continue. Deze 

kwartelkooi is bestemd voor een roepende haan (zoiets als een slaande 

vink, een zingende kneu of veldleeuwerik). Het was vroeger een sport 

om een goed roepende haan te vangen en dan in een kooi aan de muur 

te houden. 

Voorzieningen 

- Drinkwater: pomp op de deel 

- Verwarming: vroeger open vuurplaats, nu een plattebuiskachel. 

Vooral in de winter het centrum van het gezinsleven 

- Verlichting: olie, vet, petroleum (sinds 1860) 

- Toilet niet in het museum 

- Slaapplaatsen: enkele bedsteden en een soort schommelwieg die 

met een touw, tijdens het werken in de keuken, heen en weer kon 

worden bewogen 

 

Linken 

- Mijnlandmijndorp.nl, link 

Literatuur 

- Gids 2014 pag. 26 

- B en M 1977 no. 2 blz. 61ev. Aangevuld maart 2015 

Nog wat punten 

- Gevel beplankt. Voor overbrenging had de boerderij ter olekke een 

wolfseind. 

- Makelaar met drie spitsen. Betekenis onduidelijk. Drie-eenheid, 

donderbezem, de drie dorpen Staphorst, Rouveen en IJhorst of 

gewoon verzinsel. 

- Jan Huls en Geertje Coster. Laatste bewoners met 8 kinderen. 

- Staphorst ligt 3 km van de Zuiderzee. Veenvorming en strijd tegen 
het water. 

Veen  

1. Afgraven, drogen en verbranden 

2. Draineren en landbouw bedrijven. Dat laatste deed men in 

https://mijnstadmijndorp.nl/app/vincent-erdin/verhalen/land-van-vollenhove-in-arnhem-ii?nav_id=3-1&positie=6&id=353973889
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Staphorst. 

Draineren betekent inklinking en daardoor kwam het grondwater te 

hoog. Oplossing: pompen of verplaatsen. Staphorst is drie keer 

verplaatst naar hogere grond. Naar rauw veen. Rouveen dankt daaraan 

zijn naam. Wandelende dorpen. 

Kleuren 

Wit van licht, blauw van de hemel en groen van het gras. Meer kleuren 

zijn er niet! Dichter Geerds. 

- Met de deur in huis, gecamoufleerd door een grote kast 
- Estrikken op de vloer. Twee kasten op verhogingen tegen het vocht 
- Zand erover! Opslag in het zandhok 
- Brood op de plank. Tegen vocht en ongedierte 
- Wanden beschilderd met bloemen door de gebr. Goldstein. 

Tipblomme, appelblossem 
- Opkamertje. Venstervrijen ( tot 1910 ). Blauwtje lopen. Groevekopje 

Verkering binnen eigen dorp 
- Vlas en wol verwerken 
- Kachel brandt op turf. Hoogveen en laagveen. 

Klaverbladfornuiskachel 
- Vererving in de diepte van het perceel. Er werd dan naar achteren 

bijgebouwd waardoor je meerdere boerderijen achter elkaar kreeg. 

Rouw 

De zgn. kraplap heeft in Staphorst een heel eenvoudige vorm gehouden, 

een rechte lap die onder de hals begint en tot de taille loopt en bij ‘uit 

de rouw’ met zeer kleurrijke bloemmotieven in stipwerk. In de zware 

rouw zijn de bloem- of stipmotiefjes zwart met wit terwijl de kleuren op 

de kraplap bij lichte rouw voornamelijk blauw, groen en paars zijn. 

- Streekdracht. Stipwerk 
- Mannen in klepbroek. Presenteerblad. 
- Vrouwen hebben kasten, mannen hebben een kist voor de kleding. 

Onderin het leste goed. 
- Drie-generatiewoning 
- Tortel in huiskamer/kwartel aan de buitenmuur 
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Gerechten 

Staphorster stip: Brij van volle melk en boekweit met dobbelsteentjes 

spek en spekvet en “proemenkroeze” (pruimen, rozijnenstroop, 

aardappelmeel en boter). 

 

Afbeeldingen 

 

Staphorst heeft een relatief grote potstal. 
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Hartjes sleutelgat en deurkruk voor de sier, geen betekenis. 
 

 

De klaverbladfornuiskachel. De wieme. 
 

 
De voordeur, bedstede en melkkamer 
met de deur naar de roskarnmolen. 

Zandhok met daarachter 
roskarnmolenruimte. 
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Boerderij Staphorst 1944 met wolfseind. 

 

Zijgevel van een boerderij in Staphorst. Deze boerderij is in 1950 

afgebroken en vervolgens overgebracht naar het Nederlands 

Openluchtmuseum. De hooischuur en de hooiberg die achter de 

boerderij staan, zijn niet overgebracht. 
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Hooischuur en hooiberg bij boerderij, Staphorst, 1950. 


