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3.05 Oldambtster boerderij, Beerta, Groningen 

  

Inleiding 

Deze in 1974 geplaatste Oldambtsterboerderij uit 1797 is 

de grootste boerderij in het museum en een voorbeeld van 

kleine Oldambtsterboerderij  uit het Oldambt in oost 

Groningen.  

De middeleeuwen kenden veel overstromingen en 

dijkdoorbraken. In 1507, 1508 en april 1509 waren er 

zware stormen en in september 1509 volgde een storm die 

de laatste bedijkingen aan de zuidkant van de Dollard 

vernielde en een groot deel van het Oldambt onder water 

zette. Zo’n dertig dorpen en enkele kloosters verdwenen in 

het water en veel burgers verdronken. In de loop van de 

volgende eeuwen werd steeds meer zeer vruchtbare grond ingepolderd.  

Op de afbeelding links is het 

lichtgroen de grond die in 1509 

onder water kwam te staan. De 

jaartallen geven aan wanneer 

een gebied is ingepolderd. Het 

gebied waar de boerderij 

Kloostergare heeft gestaan lag 

net buiten het ondergelopen 

gebied, maar stond al wel op 

vruchtbare grond en is met een 

klein roodgeel driehoekje 

aangegeven. De naam 

Kloostergare herinnert aan de 

tijd van de reformatie waarbij 

de katholieke eigendommen in Groningen werden geconfisqueerd.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oldambtster_boerderij
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Vertelpunten 

- Kloostergare Beerta Oldambt Groningen, 1796 laatste grote aanpassing 

- Overgeplaatst tussen 1974 en 1981 

- Zeer vruchtbare kleigrond 

- Voorbeeld van een kleinere Oldambtsterboerderij 

- Tuitgevel 

- Krimpenboerderij 

- Groepstal met Friese opstelling 

- Rechts achterin de stal watertanks voor drogere periodes 

- Spoelruimte / waskamer / karnhok 

- Veel bedsteden, later vaak omgebouwd tot kast 

- Woonkeuken 

- Pronkkamer met bedstedenwand 

- Opkamer als slaapkamer, daaronder een kelder 

- Paardenboxen 

- Hoge deel met grondtas 

- Ingang en uitgang met baanderdeuren  

- Teruggeplaatste stijlen om de dorskegel/-rol te kunnen gebruiken. 

 

Basisinformatie presentatie 

De boerderij lag afgelegen ten zuiden van het dorp, net aan de andere kant 

van de spoorlijn Groningen-Nieuweschans. Het terrein waar de boerderij stond 

lag enigszins hoger vanwege een zandrug en was geheel omsloten door een 

gracht (dit was ook zo bij veel andere Groningse boerderijen). Men kwam bij 

de boerderij via een brug aan de achterzijde.  

Op de huidige kaart van Googlemaps kun je aan de grondsporen de contouren 

van de boerderij nog zien. Klik hier voor een kaart uit 1910. 

 

Voor de boerderij staand 

Deze boerderij heeft een zogenaamde tuitgevel met  een 

sieranker met als datum 1796. Op dit anker stonden tevens de 

initialen van de eerste bewoners, de letters TK en GA.  

In 1796 vernieuwden Tammo Karsijns en Grietje Amelings deze 

boerderij. In 1804 was ook de grond waarop het gebouw staat 

helemaal van hen.  

Vanaf 1866 woonde de familie Koster hier. Hun interieur dateert 

uit ongeveer 1929. Een roerige tijd, met een massale staking van 

landarbeiders en -arbeidsters tijdens de grote economische crisis, 

die voor de landbouw trouwens al halverwege de jaren twintig 

was begonnen. In de jaren ’30 kwam het water veel boeren aan 

de lippen te staan. Arbeiders werden ontslagen en kwamen in de 

werkverschaffing terecht. 

 

https://www.topotijdreis.nl/kaart/1910/@269469,574703,10.68
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1. gang voorhuis  

2. woonkamer voorhuis 

3. opkamer (4-kelder) 

4. spekkamer 

5. kinderslaapkamertje 

6. gang achterhuis 

7. woonkamer achterhuis 

8. keuken 

9. spoelruimte / karnhok 

10. pompstraat  

11. vergaarbak 

12. koegang 

13. merriehok 

14. jongveestal is voerhok 

15. voerhok 

16. varkensstal 

17. plee familie 

18. plee personeel  

19. paardenstal  

20. kalverstal 

21. turfhok 

22. deel 

23. tasruimte 

24. stijl / staander 

25. plek voor paal voor 

dorskegel 

26. ingangen 

27. rijrichting wagens 

28. bedsteden 

 

Plattegrond boerderij Kloostergare te Beerta Omstreeks 1929 

(tekening(bewerkt): Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek) 
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Het is een zgn. krimpen-boerderij (krimpen zijn als het ware sprongen). Na de 

derde  krimp, van voren gerekend, is de boerderij op zijn breedst (23m). De 

boerderij werd in de loop der tijd van achteren naar voren gebouwd. 

Verder vertoont het bouwwerk, qua inwendige constructie van het bedrijfsdeel, 

verwantschap met het Friese kop-hals-romp type. 

Deze boerderij is de grootste boerderij in het museum (ca. 51 x 23 x 9,5 m). 

In november 1995 brak er een zware brand in de boerderij uit, 

hoogstwaarschijnlijk door kortsluiting achter in de schuur. Na een aantal jaren 

werd de boerderij, met gebruikmaking van zoveel mogelijk oud materiaal, 

maar met een ander (oud) gebint, weer opgebouwd met als richtlijn de periode 

van 1929, het jaar van de grote staking van landarbeiders (zichters) en 

dienstboden. 

Zij moesten maximaal werken tegen een minimale beloning en woonden 

achterin de schuur met weinig privacy of later in arbeidershuisjes. 

De herenboeren en hun vrouwen keken op hen neer, in `Kloostergare' viel dit 

volgens de verhalen nog mee (wellicht heeft dit te maken met de schaal van 

het bedrijf: middelgroot). 

Achter de boerderij staand 

De rechterdeur is de deur door de stal naar de bijkeuken, woonkeuken en de 

voorkant van de boerderij.  

De middelste deuren komen direct uit in de paardenstal. Paarden waren 

bijzonder belangrijk om de zware kleigrond te kunnen bewerken.  

De linker deuren zijn de grote baanderdeuren waardoor men met een hoog 

opgeladen wagen naar de deel kon.  

Verder zijn er nog twee luikjes waar de emmers van de plee instonden. 

Via de achterdeur naar binnen 

Dit is de gang waar rechts de groepstal staat waar de koeien in de Friese 

opstelling staan. Direct rechts heb je wat bergruimten. Links zit een deur naar 

een plee en de binnendeur naar de paardenstal 

 

Rechtdoor ga je langs de groepsstal en kom je uit in de 

waskeuken en daarna in de woonkeuken. Verder 

doorlopend kom je bij de pronkkamer met o.a. links een 

bedstedenwand die later omgebouwd is tot kastenwand. 

Achter de middelste deur zit een doorgang naar de 

opkamer die is ingericht als slaapkamer. Sowieso zijn er 

meerdere bedsteden 

omgebouwd tot kastruimte. 

Doorlopend kom je bij een 

slaapkamertje en rechts de trap naar de 

opkamer/slaapkamer. Onder het trappetje zit een 

kelder. 

Spoel-, was en karnkamer 

https://ottoknot.home.xs4all.nl/werk/1929.html
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Terug langs de groepsstal en bijna aan het eind de deur door naar de grote 

deel. In de deel worden regelmatig toneelvoorstellingen gegeven. Direct links 

tegen de achterwand is de paardenstal en langs de wanden staan diverse 

werktuigen opgesteld die destijds gebruikt werden.  

De stijlen/staanders van de gebinten staan niet allemaal op één rij maar er 

staan er twee wat naar binnen ten opzichte van de doorrit. 

Op de plekken van de cirkels konden balken aan het gebint 

worden geplaatst waar de dorsrol door een paard mee 

rond kon worden gedraaid. Door twee stijlen wat naar 

achteren te plaatsen was er meer ruimte voor de dorsrol/-

kegel en het paard. 

De doorrit geeft de mogelijkheid om met wagens, ook 

achter elkaar, door de deel te rijden. Oorspronkelijk zat de 

deeldeur aan de voorkant in een schuine muur 

waardoor paard en wagen makkelijker de draai 

naar buiten konden maken. 

Een niet opvallende machine 

staat rechts achteraan, een zgn. 

Jacobsladder. Dat was een 

lopende band, oorspronkelijk 

met ijzeren pinnen, waarmee 

het hooi omhoog getrans-

porteerd kon worden. Destijds 

was het een hoge vorm van 

mechanisatie. 

Bovenin de voormuur zit de 

deur naar de zolder waar zaden 

e.d. werden bewaard, alleen te bereiken via een ladder. 

 

Verdieping 

Op boerderijen als Kloostergare werd relatief vroeg 

gemechaniseerd). 

Beklemrecht 

Eind 16e, begin 17e eeuw werden als gevolg van de Reformatie de 

kloostergoederen geconfisqueerd en kreeg de stad een deel van de landerijen. 

Daartoe behoorde ook de grond waarop Kloostergare stond. 

De grootste boer van de kleigebieden rond de Waddenzee, Eems en Dollard na 

de Reformatie, was de stad Groningen. Een aantal boerderijen werd door de 

stad zelf geëxploiteerd. 

De boer moest pacht betalen, maar bij opzegging van de pacht of huur moest 

de eigenaar (de stad dus) een vergoeding betalen voor de boerderij die wel 

eigendom was van de boer en voor wat hij aan het land had verbeterd. Alles 

De oorspronkelijke zijgevel met 

het kleine hoge spekraampje 
en de schuingeplaatste 

baander-deuren aan de 

voorkant en van de deel. 

dorsrol/-kegel 
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bijeen kon dat een zeer fors bedrag worden. 

Dus ging men het in de loop der tijd anders regelen (vooral in de 18e eeuw). 

De pacht (huur) werd eeuwigdurend en onverhoogbaar (het te betalen bedrag 

stond dus niet in verhouding tot de winst die de boer maken kon). 

Kortom: de boer kon zich gedragen alsof hij de eigenaar was, en dat deed hij 

dan ook. 

‘Graffiti’ uit 1797 in de voorkamerbedstee. 

Bij de bouw van deze boerderij kraste iemand het bouwjaar in de bedstee van 

de voorkamer. Meer dan twee eeuwen later is die oer-graffiti nog prima 

leesbaar. Maar verder veranderde in ruim 200 jaar bijna alles aan dit 

boerenbedrijf, door steeds nieuwe eisen aan comfort en door de modernisering 

van de landbouw aan het begin van de twintigste eeuw. Vanaf 1866 woonde de 

familie Koster hier. Het interieur dateert uit ongeveer 1929. Een roerige tijd, 

met een massale staking van landarbeiders en -arbeidsters tijdens de grote 

economische crisis. Die crisis was in de landbouw trouwens al halverwege de 

jaren ’20 begonnen. In de jaren ’30 komt het water veel boeren aan de lippen 

te staan. Alleen een openbare verkoping (‘boeldag’) kan dan nog wat geld in 

het laatje brengen. 

Hier geplaatst in 1974. Interieur: 1929. 

Bewoners 

1804: Tammo Karsijns en Grietje Amelings. 

1819: hun kinderen verkopen de boerderij aan Harbert Elzes Bruggen en zijn 

vrouw Heike Egges. 

1830: Helenius Dethmers en Aaltje Derks Evers (zij woonden zelf elders). 

1838 Freek Pieters Haan en Haike Tammes Dijksterhuis (wellicht woonden er 

toen, met inbegrip van het personeel, 14 à 15 mensen). 

1866: Harm Freerks Koster en Haikoliena Wirtjes. De welvaart nam toe en  

Harm kon zijn oudste zoon voor predikant laten studeren. 

1911: de tweede zoon Wirtjo Jan (x Eppien Velema) werd eigenaar. In het jaar 

1906 komt er een kapschuur voor stro-opslag. Klein gezin, één kind en twee 

dienstmeiden. 

1930: Wirtjo Jan vertrekt en verpacht het bedrijf aan zijn enige zoon Harm 

Freerk (x Jantje Olsder). 

1930: landbouwtelling. Omvang van dit bedrijf: 43 ha bouwland, 4 ha 

grasland. Verbouw van tarwe, gerst, haver en koolzaad. Een melkkoe, acht 

stuks jongvee, drie kalveren. Zeven (!) werkpaarden, twee varkens, vijftig 

kippen en twee eenden. 

1949: einde periode Koster. De boerderij wordt verkocht aan Jacob Cornelis 

Vermue uit 's-Heer Arendskerke (Zeeland). Zijn zoon Cornelis Nicolaas neemt 

later het bedrijf over.  

1968: vertrek van de familie Vermue. 
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Andere tekst NOM 

Deze Oldambtster boerderij uit het Groningse Beerta draagt de 

indrukwekkende naam Kloostergare. Begin twintigste eeuw vond ook hier de 

overgang naar moderne, gemechaniseerde akkerbouw plaats. De inrichting 

geeft een beeld van de situatie in 1929, toen de familie Koster in de boerderij 

woonde. Bedrijven als Kloostergare hadden veel personeel. Meiden en 

knechten woonden eerst in bij het boerengezin, maar verhuisden later naar de 

schuur. Vanaf de twintigste eeuw woonden ze in aparte landarbeidershuisjes. 

De boerderij is in 1974 afgebroken. In 1981 is de herbouw in het Nederlands 

Openluchtmuseum voltooid. Na een grote brand in 1995 is een deel van de 

boerderij in het museum herbouwd. In april 2000 is de boerderij heropend. 

Literatuur 

- B&M 1974 nr. 1, pag. 32 e.v., 

- B&M 1981 nr. 2, Jaarboek 1997, pag. 265 e.v., 

- Frank Westerman: De Graanrepubliek 

- Gids 2014 pag. 62 

Linken 

- Een nieuw behang voor onze boerderij Beerta, maar hoe kies je?, link NOM 

- Wat vertelt de kleur van een kozijn?, link NOM 

- Reader over Beerta, link 

Afbeeldingen 

 

Beerta luchtfoto ter plaatse ca 1958. 

https://www.openluchtmuseum.nl/nieuw-behang-boerderij-beerta?taal=nl
https://www.openluchtmuseum.nl/page/964/wat-vertelt-de-kleur-van-een-kozijn?taal=nl
file:///C:/Data%20loe/Onedrive%20lokaal/nom%20lokaal/3.%20platteland/3.05%20Oldambster%20boerderij%20Beerta/vo-leshulp.nl/nom/bestanden_readers/3.05%20Beerta%20reader.pdf
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Beerta. Achtergevel en jongveeschuur in 1972. De in 1956 verbrede en 

verhoogde deeldeuren zijn aan de linkerzijde goed zichtbaar. 

 

 

Achterkant Beerta in het museum. 
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De ligging van de boerderij in 1930. De keuken, waskamer en het karnhok 

liggen aan de noordkant van de boerderij, evenals de groepstal. 

 

 

Spoelkamer, waskamer (met een Miele wasmachine) of karnkamer,  

met een buitendeur naar o.a. de bleek. Wisselende functies. 
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Miele extra, houten wasmachine. 

 

Keuken in Beerta met ossenbloedrode vloer. 
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-.-.-.-.- 

Doorgang van de slaapkamer / opkamer 
naar de pronkkamer, de deur links naast 

de rechter bedstede. 

De doorgang vang vanuit de 

opkamer. 


