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3.02 Kop-hals-romp-boerderij, Midlum 

in de buurt van Harlingen 

 
 

 

Inleiding 

Dit boerderijtype komt veel voor in Friesland en het noordwesten van 

Groningen en is onderdeel van de zogeheten Noordelijke huisgroep. Het is 

een variant van de langhuisboerderij en kenmerkt zich door een lang 

gebouw met verschillende geschakelde onderdelen met elk een eigen functie, 

maar alles wel onder één dak. 

Een woonhuis, een lager tussenstuk met de keuken en de melkruimte en 

daarachter een lange stal. Veel van dit soort boerderijen, die vooral op 

veeteelt gericht waren, hadden een zgn. grupstal met een dubbele rij voor de 

koeien die steeds twee aan twee staan. De stal is volgens de Friese 

opstelling, namelijk met de kop naar de muur en de kont naar het gangpad. 

De Hollandse opstelling is precies andersom: met de kop naar het midden. 

Tussen het looppad en de koeien ligt de grup, de mestgoot. 

Vertelpunten 

- Kop-hals-rompboerderij uit Friesland 

- Eerste vermelding 1644 schuur uit 1778 in het museum eind jaren 60  

- Dakpannen geglazuurd, uilenborden 

- Steen, Friese drielingen, geel-bakkend, niet ijzerhoudend 

- Grupstal met Friese opstelling, paardenboxen en jongvee 

- Karnkamer met karnton, roskarn achter deur op deel 

- Boterbereiding 

- Woonkeuken met melkkelder met ‘alen’ voor roomvorming 

- Pronkkamer, deftige kamer met alle mooie spullen die een stadse 

uitstraling moest geven 

- Deel was hoog voor optassen hooi 

- Hoge mechanisatiegraad: rosmolen voor het karnen, dorskegel door 

paard aangedreven, losse dorsrol 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijke_huisgroep
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-geschiedenis-en-de-functie-van-de-kop-hals-rompboerderij
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Basisinformatie presentatie 

De eerste vermelding van deze boerderij is uit 1644. In zijn oudste vorm 

waarschijnlijk nog aanmerkelijk ouder. 

De boerderij is tussen 1963 en 1968 naar het museum overgeplaatst. Bij de 

herbouw  werd vooral gewerkt gewerkt met 140.000 schoongebikte stenen. 

Midlum lag in de kromming van de oude Rijksweg, de boerderij lag op een der 

kleine terpen van de zogeheten 'Midlummer Terpen'. 

Dit type boerderijen begon vaak met een hooiberg en een klein boerderijtje om 

te leven en voor de beesten. Dat alles werd steeds meer uitgebreid en aan 

elkaar gekoppeld tot bijvoorbeeld deze boerderij. 

Eén van de kenmerken van deze boerderij is de steenmaat en de steensoort. 

De stenen zijn zgn. Friese drielingen ( ¾ van het normale formaat) van 

geelbakkende klei die in de Harlinger steenbakkerijen gemaakt werden. De 

stenen hebben een gele kleur omdat de klei niet ijzerhoudend is. Deze 

steensoort komt veel in Friesland voor en is ook te zien bij de stoomzuivel-

fabriek Freia. 

In 1778 werd de schuur met twee gebintsvakken vergroot omdat het 

oppervlak van de landerijen verdubbeld zou zijn. In het midden van de 19e 

eeuw was het oppervlak 51 ha met ca. 2/3 bouwland en 1/3 weiland. Het gebied 

vormde een eigen polder met een eigen poldermolen. Op dat moment bood de 

schuur ruimte aan zestien koeien, tien paarden en jongvee.  

In de zgn. Floreenkohieren betreffende grondbelastingen staan alle eigenaren. 

In 1546 was de boerderij eigendom van de erven Douua Claeszoon. 

  

Boerderij Midlum ter plekke in Midlum. 

Het is een goed voorbeeld van de kop- hals- rompboerderij (met een 

pronkkop, een leefhals en een werkromp), hoewel naar Friese maatstaven nog 

betrekkelijk bescheiden. Niettemin is de boerderij ca. 45 m lang en max. 12,5 

m hoog. In het museum is het op Beerta (3.05) na de grootste boerderij. 

Kop-hals-romp zou van de vorm van een liggende koe komen, wat vanaf een 

afstand goed te zien is! 
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Midlum lag in de kromming van de oude Rijksweg, de boerderij lag op een der 

kleine terpen van de zogeheten 'Midlummer Terpen'. 

 

Hier is de ligging van de boerderij aangegeven tussen Midlum en Harlingen. Op 

de inzet is duidelijk te zien dat de voorkant van de boerderij met de 

melkkelder naar het noorden ligt. Ten zuidoosten van de boerderij is rond 1912 

een schuur gebouwd die bij de overplaatsing niet is meegekomen. 

De chique ‘kop’ met z’n pannendak en gemetselde muren lijkt eerder op een 

fraai dorps- of stadshuis dan op een stuk van een boerderij. In die kop vinden 

we de deftige pronkkamer, waar alle mooie spullen worden bewaard. 

Daarachter, in de hals, bevindt zich de warme woonkeuken, plus de karnkamer 

en de melkkelder. En nog een deur verder, in de enorme romp, de stal, de 

hooiberg en de dorsvloer.  

Aan de voorkant van het dak zit een versierd uilenbord. De functie daarvan is 

meerledig. Het voorkomt inwatering op de topaansluitingen van het dak, en de 

mooie makelaar die er bovenuit steekt, moet alles bij elkaar houden. Het gat 

dat in het bord hoort is zowel voor de ventilatie als om uilen toegang tot de 

zolder te geven. Overigens hebben de borden in het museum geen uilengaten 

meer. 

Een volbloed kop-hals-romp, zoals deze hoeve uit het Friese Midlum, was een 

welvarend Fries bedrijf dat stond op vruchtbare zeeklei. Er was zowel 

akkerbouw als veeteelt wat te zien is aan de indeling. Eén grup, een grote deel 

met de mogelijkheid voor wagens om door te rijden en veel opslagruimte voor 

oogstgewassen. 

De omgeving van de boerderij is zo ingericht dat daardoor een bescheiden 

beeld ontstaat van het Friese land. 

Let bijv. op de rijk begroeide brede sloten, de boomgaard en de moestuin. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uilenbord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Makelaar_(bouwconstructie)#:~:text=Een%20gevelmakelaar%20is%20de%20bekroning,blaast%2C%20begint%20deze%20te%20fluiten.
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Tussen 1880 en 1910 en na de Tweede Wereldoorlog emigreren veel Friese 

plattelanders naar Amerika en Canada. Een enorme stap in een tijd dat de 

wereld nog veel groter leek dan nu. Binnen brengt de presentatie ‘Wij gaan 

naar Canada’ die ingrijpende én aangrijpende emigratiegeschiedenis tot leven. 

Naar binnen via de kleine achterdeur.  

Let buiten nog even op de drie duivengaten in de muur rechts naast deur. 

Via de kleine achterdeur kom je in de 

linker zijbeuk van de boerderij. Rechts 

staan de paarden en het jongvee en links 

op de hoge grupstal staan de koeien 

steeds twee aan twee met de koppen 

naar de muur en hun kont naar binnen. 

We noemen dit de Friese opstelling. Dat 

de grupstal hoog was, was niet handig 

maar gaf wel status! In 1938 werd die 

verhoging verwijderd. 

Rechts de bedsteden waarin de knechten 

bij het vee sliepen. 

Recht doorlopend kom je in de 

karnkamer/-keuken waar de karnton 

staat. De karnton is via het plafond 

verbonden met de roskarn op de deel. 

Via het luikje kun je die in de gaten 

houden. 

Doorlopend kom je in de woonkeuken 

met de ingang naar de melkkelder. 

Melkkelders lagen 

altijd op het 

noorden te liggen. 

In de melkkelder 

liggen o.a. fraaie 

koperen aden: 

platte schalen, 

gevuld met volle 

melk. De room 

kwam dan boven 

drijven, werd 

afgeschept voor in 

de karnton. Dit werd enige malen herhaald. Daarna werd 

de room  gekarnd. De karnkamer/-keuken en de 

melkkelder maken deel uit van de schuur.  

Aan weerszijden van het fornuis zitten twee verhoogde bedsteden. In de hoek 

staat een waterreservoir dat met regenwater gevuld werd. 
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Direct links in de gang bevindt zich een voorraadkelder onder de bedsteden. 

Door de gang kom je bij de pronkkamer. Dit voorhuis met de situatie van 1778 

is architectonisch gezien zelfstandig. De balken liggen dwars op het geheel in 

de muren en hebben een duivejagers profiel. Via de deel kan 

hier de zolder voor opslag bereikt worden. 

De pronkkamer heeft veel betegeling en tegeltableaus (een 

beeld van ca. 1870). Dergelijke voorhuizen moesten een 

stads aanzien geven. 

Het kozijn en het bovenlicht van de voordeur zijn nog origineel. 

Teruglopend naar de stal kun direct links door een 

deur naar de grote deel. 

Direct na de deur staat links de roskarn. De 

mechanisatiegraad was hoog: een rosmolen voor het 

karnen, in  de schuur een zwaar kegelvormig dorsblok 

of dorsrol dat werd rondgetrokken door een paard. 

Er zijn meerdere grondtassen. Optassen is het 

opstapelen van hooi. Bij de rechter deeldeuren 

(baanderdeuren) ligt een zware dorsrol/-kegel die 

door een paard rondgedraaid kon worden.  

Aan de linkerkant van de deeldeuren aan de 

achterkant zit nog een verhoogde kippenren die aan 

de buitenkant door een trapje verbonden is met een 

loopren buiten. 

Voor de achterste baandeuren weer terug naar de kleine achteringang. 

Verdieping 

De laatste in de rij van pachters, die tot 1644 teruggaat, was de familie 

Bierma-Hibma: een echtpaar met vier zonen, twee dochters en het personeel 

bestaande uit: twee meiden en twee knechten. 

Wellicht hebben de pachters ook gebruikgemaakt van Duitse seizoenarbeiders 

(Hannekemaaiers), die dan in de schuur konden slapen. De boerderij werd 

gepacht van de bankier Pieter de Clercq, die door een erfenis sinds 1880 

eigenaar was. De eigenaar bracht de pachter tot 1932 tweemaal per jaar een 

bezoek om de zaken te bespreken. De bankier was geïnteresseerd in 

archeologie en de Friese taal. De pachter was verplicht om vondsten uit de 

terp waarop de boerderij stond bij De Clercq in te leveren. 

De grootte van het bedrijf was in 1644: 24 ha. (de helft van het 

museumterrein). 

Boterbereiding 

Boterbereiding d.m.v. karnen is vooral om de zuivel te conserveren. De 

roskarnmolen, die in een afgescheiden ruimte stond (hygiënisch) was voor de 

productie van groot belang. De afgeschepte room, aangezuurd met karnemelk 

https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Colums/Oude%20Beroepen/Hannekemaaiers.html


3.02 Boerderij Midlum, oostelijk van Harlingen     -----     Pagina 6 van 10 

komt in de karnton. De karnpols (een op- en neergaande stok, waaraan een 

houten schijf met gaten) zorgt voor de samenklontering van de boterdeeltjes. 

Daarna wassen met water en zouten (conservering). De boter werd 

via tussenhandelaren verkocht, o.a. naar Engeland. Harlingen was een 

belangrijke exporthaven. Het bijproduct van de boterbereiding was zure 

karnemelk. Van de afgeroomde melk maakte men magere kaas. 's Winters 

werd de melk niet afgeroomd maar meteen aangezuurd en gekarnd. De 

kaasproductie verviel dan gedeeltelijk. 

In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw verplaatste de boter- en 

kaasproductie in Friesland zich naar de zuivelfabriek. Zie 3.01 Freia. Op de 

boerderij was boter en kaas maken vrouwenwerk. In het begin kostte het de 

zuivelconsulenten heel wat moeite om de Friese boerinnen ervan te overtuigen 

dat de melk beter tegen redelijke betaling naar de zuivelfabriek kon worden 

gebracht. 

In Friesland lukte dit op den duur min of meer, in Zuid-Holland veel minder. 

Dit alles hield in dat de rol van de vrouw minder prominent werd; de man nam 

langzamerhand de belangrijke beslissingen. 

De Noordelijke Groep (ook wel: Friese Huisgroep 

Deze groep omvat de boerderijen van 

Noord-Holland, Friesland, Groningen en 

de Waddeneilanden. Het zijn boerderijen 

met overwegend veehouderij en ze 

hebben een dekbalkgebint. Ervan 

afgeleide vormen komen voor in het 

oosten van Drenthe en Overijssel en in 

Zuid-Holland. Bekend zijn de stolp 

(Noord-Holland), de stelp en de kop-hals-

rompboerderij (Friesland). In Groningen 

zijn de enorme driekap-boerderijen en 

het Oldambster type te vinden. 

Delen uit priori 2009-1: 

“Omstreeks 1950 emigreerden veel Nederlanders. Van alle Nederlandse 

provincies spande Friesland de kroon. Hier was het percentage mensen dat in 

de periode 1948-1952 vertrok het grootst. Jaarlijks emigreerde in die periode 

ongeveer 1% van de inwoners van Friesland: in totaal 13.928 mensen. En 

Canada trok sterk. Na de Tweede Wereldoorlog nam de emigratie ongekende 

vormen aan. Het werd een hype. De overheid stimuleerde en reguleerde het 

emigreren. 

Kelder: maak kennis met de gebroeders Witteveen. De kelder is een aparte 

ruimte. Hier kunt u het filmportret zien van meneer Witteveen, Ontario. In juni 

1947 nam hij op 19-jarige leeftijd, samen met zijn broer die toen 18 jaar was, 

het schip de Waterman naar Canada. De broers, beiden geboren in Midlum, 

kennen de familie Hibma (de laatste bewoners van jullie onze boerderij). 

Witteveen heeft (naar eigen vermoeden) nog een origineel raam uit de 

Hibmaboerderij, in Canada. Mevrouw komt uit Franeker en is pas later 
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gekomen, in 1971. In 1989, na een bezoek aan Friesland hebben ze drie Friese 

paarden gekocht. Daarmee zijn ze een paardenfokkerij begonnen. Enkele jaren 

geleden hadden ze 70 Friese paarden in Canada.” 

Delen uit Onze Friese boerderij in 3.02 Midlum, BenM 1961-2 

“De boerderij, het kop-hals-romptype vertegenwoordigend, wordt in 1644 

omschreven als „een schone en heerlijcke sathe lands... met huysinge, hovinge 

(en) schuyre" en 661/2 pondemaat (= ruim 24 ha) lands. Hij was berechtigd 

met een volle stem in grietenijzaken. In 1778 werd de schuur, vermoedelijk 

wegens ruime verdubbeling van areaal (ca. 95 pondemaat wei- en 45 

pondemaat bouwland) door de toenmalige eigenaar dr. S. Stinstra te Harlingen 

sterk vergroot. Hij kreeg toen blijkbaar zijn huidige afmetingen. De bij deze 

mededeling afgedrukte tekening, met bijbehorende bestekken, werd door de 

heer Kokke aangetroffen in het archief. Bij de voor de wederopbouw 

noodzakelijke herziening van enkele details zal deze tekening goede diensten 

kunnen bewijzen. Het is trouwens interessant te constateren, hoe weinig er in 

de bijna twee eeuwen sedert de verbouwing is veranderd. De achtergevel 

onderging enkele wijzigingen en de karnmolen veranderde van plaats. De 

koeien- en paardenstallen, de deel en het dorshuis zijn nog gemakkelijk te 

herkennen. In de schuur bevindt zich nog de molkenkelder, waar de keuken en 

het voorhuis met gang, opkamer/kelder en enkele kamers op aansluiten. In de 

keuken en kamers zijn de oude tegelschouwen nog aanwezig en de met riet en 

pannen gedekte schuur is aan de voor- en achterzijde bekroond met twee 

karakteristieke Friese zwane-oeleborden. Het exemplaar aan de voorzijde heeft 

een merkwaardige vorm. 

De oudst bekende eigenaar van de zathe was Hobbe Tiemens Donia (1659). 

Onder de lateren verdient vooral vermelding de bekende Amsterdamse 

koopmansfamilie De Clercq. Een van haar leden, Pieter de Clercq (1849-1934), 

ijverde in 1900 voor het Fries als leervak op de Lagere School en werkte met 

het oog daarop mede aan de leermiddelenprijsvraag en een spraakkunst voor 

onderwijzers. Hij was ook een promotor van de vertaling van de Bijbel in het 

Fries en vertaalde o.a. zelf het Evangelie van Mattheus. Typerend voor de 

patriarchale verhouding tussen eigenaar en pachter was de omstandigheid, dat 

hij tussen 1880 en 1932 jaarlijks zonder ook maar één keer te mankeren, zijn 

boerderij te Midlum in mei en november bezocht en alle zaken deze betreffend 

met zijn pachter besprak. 

Daar de boerderij zeer oud was en op terpgrond lag, verplichtte hij zijn pachter 

o.a. om alle gevonden oudheden bij hem in te leveren. De laatste in de rij van 

pachters, die tot 1644 teruggaat, was H. J. Bierma-Hibma. 

In 1932 ging de boerderij over aan mejuffrouw Elisabeth de Clercq, in 

bibliotheek-kringen welbekend als directrice van de Openbare Leeszaal en 

Bibliotheek te Utrecht. Bij haar overlijden niet lang geleden, kwamen de grond 

en het gebouw door vererving aan de familie Hingst. Ir. S. Hingst te 's-

Gravenhage, die het initiatief hiertoe nam en dr. S. S. Hingst te Almelo, die 

uiteindelijk de eigenaar werd, zijn wij dankbaar voor de gelegenheid ons 

geboden deze fraaie aanwinst voor het museum te verwerven.” 
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Linken 

- hannekemaaiers en kiep’nkerls, canon, link 

- hannekemaaiers nl.wikipedia.org, link 
- hannekemaaiers en kiepkerels, Trouw 16 juni 2007, link 

- demonstratie van een dorsrol of kegeldors of dorsvlegel buiten, link 
- hannekemaaiers arbeidsmigranten zijn van alle tijden, 

deverhalenvanGroningen.nl, link 

 

Literatuur 

- B&M 1961 nr. 2, pag. 44 e.v. 
- B&M 1964 nr. 1, pag. 23 e.v. 

- B&M 1969 nr. 2, pag. 44 e.v. 
- Gids 2014 pag. 60 

- Voor boter- en kaasmaken zie de aanvullingen A13 en A12 
 

Afbeeldingen 

 

Gebruik van een dorsrol/-kegel zoals die ook op de deel bij Midlum ligt. 

https://www.canonvannederland.nl/nl/overijssel/twente/losser/hannekemaaiers-
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannekemaaier
https://www.trouw.nl/nieuws/de-woeste-tocht-van-de-hannekemaaier~bedfa03d/
https://collectie.openluchtmuseum.nl/de-dorsrol
https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/hannekemaaiers-arbeidsmigranten-zijn-van-alle-tijden
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In de pronkkamer is een presentatie-opstelling over emigreren. 

 

Tekening voor de nieuwe schuur 1778, BenM 1961-2. 

De twee nieuwe gebintsvakken zijn donker aangegeven. 
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Midlum 1900. 
 

 

Midlum 1940. 
 

 

Midlum laatste jaar op een topografische kaart. 

-.-.-.-.- 


