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3.10 Boerderij  Zeijen, (en bijenstal), Drenthe 

 

  

Inleiding 

Zeijen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo, ten 

noordwesten van de stad Assen. Zeijen is een esdorp  (een dorp aan de rand 

van zandgronden) met nog veel Saksische boerderijen. In het midden van zo’n 

esdorp was vaak een ‘dobbe’, een kuil met water dat gebruikt werd bij het 

blussen van brand en voor het wassen van de 

schapen vóór het scheren.  

De marke van Zeijen kenmerkt zich door essen 

(hoger gelegen akkers) en kleine bospercelen. In 

de Zeijerstrubben ten noorden van het dorp zijn 

grafheuvels en sporen van nederzettingen uit de 

Romeinse tijd gevonden. Aan de noordrand van 

de marke (een soort boerencollectief) bevindt 

zich het Noordse Veld, een 265 hectare groot heide- en bosgebied. Ook hier 

bevinden zich een groot aantal archeologische monumenten: grafheuvels, 

raatakkers, een urnenveld, een hunebed en een oude, met veldkeien bestrate 

weg.  

Vertelpunten 
- 16e eeuws gebint, gedateerd 1518 

- Verstening 1769 
- In museum 1951 

- Museumbeeld terug gerestaureerd naar 1700  
- Vakwerk leem/stro/paarden- of koeienurine 

- Hallehuis met 3 zijbeuken 
- Sporenkap  

- Veldkeienvloer 
- Wonen op de deel bij open vuur 

- Inrijdeuren baander  

- Los hoes? 
- Paarden/koeien (slacht)/varkens plus losstaande schapenstal 

- Mestproductie 

Hunebed D5 nabij Zeijen. 
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- Ruimte voor bedsteden en opslag voor graan  
- Gemengd bedrijf, akkerbouw voor eigen consumptie en veevoer 

- Rogge voor brood  
- Wol voor handel en of spinnen en weven 

- Overschot graan en wol voor verkoop  
- Betaling arbeiders vaak in natura 

Basisinformatie presentatie 

Op de grens van Donderen en Zeijen staat de Olde Witte, een berk waar 
vroeger de schaapherders elkaar ontmoetten.  

Deze boerderij lag aan de brink. In veel oude Drentse dorpen komen brinken 
voor. Het is een centrale open ruimte aan de rand van het dorp, waaromheen 

boerderijen staan. De brink was eigendom van de boermarke, een organisatie 

van dorpsboeren. De boermarke regelde zaken als het gebruik van woeste 
gronden, het plaggensteken, het onderhoud van houtwallen (voor de 

afbakening van een perceel) en het weiden van vee. Ook regelde de 
boermarke het gebruik van de houtopstand op het terrein. Het was een zgn. 

houtbrink. Het hout kon o.a. voor boerderijbouw gebruikt worden. Door 
eendrachtige samenwerking tussen grotere en kleinere boeren enerzijds en 

landarbeiders met weinig of geen grond 
anderzijds ontkwam men aan de 

verpaupering. Het verschil tussen een kleine 
boer en een arbeider was trouwens gering. 

Over of langs de brink in Zeijen liep ook een 
tramlijn.  

Het dorp Zuidlaren heeft nog een 
‘branddobbe’ of ‘braandkoele’ op de grote 

Brink. 

De aanduiding ‘Dobbe’ is ook elders bekend, 
maar komt specifiek voor in Groningen, 

Friesland en Drenthe. 
 

Wederopbouw 

Gebouwd in begin 16e eeuw. 

 
In het museum gereconstrueerd in 1951 (opening 1953). 

Grotendeels een reconstructie. Het gebouw is terug gerestaureerd naar een 
veronderstelde vorige fase van ca. 1700. Dit is ook het museumbeeld. 

 
Het gebint is dendrologisch gedateerd op ca. 1518 en de uitbreidingsfase op 

ca. 1590 en is daarmee het oudst gedateerde ankergebint in Nederland. Uit 
het jaartalanker, dat vanwege het weglaten van de bakstenen gevel, niet meer 

zichtbaar is, kan men opmaken dat in 1769 verstening heeft plaats gevonden. 

De reconstructie is omstreden: bij het afbreken zijn restanten van vakwerk 
gevonden en op die smalle basis heeft men herbouwd. 

 
Het fundament bestaat uit veldkeien, evenals het woongedeelte van de 

boerderij (zie bij 1.01 Harreveld). 
De boerderij is een hallenhuis met drie beuken, ankerbalkgebinten (zie bij 1.06 

Vragender). 
Inrij(baander)deuren in de achtergevel naar de wegkant. Het is de vraag of 

Dobbe in Zuidlaren. 
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hier nog sprake is van een ‘los huus’ 
vanwege de slaapgelegenheid die zich in 

het afgescheiden gedeelte bevindt. Wel 
woonde men op de deel bij het open 

vuur. 
 

Vakwerk 
Tussen de horizontale balken werden 

verticale staken geplaatst. Daartoe 
waren er in de onderste balk gaten 

geboord en in de bovenste een gleuf. 
Tussen de verticale staken werden nu 

horizontaal buigzame takken geschoven, als een vlechtwerk. Deze takkenwand 
noemen het vitswerk. 

 

Hiertegen kwam een laag leem, gemengd 
met stro en koeien- of paardenurine, (zie bij 

5.12 Stroopkokerij Terstraten). Het geheel 
werd gladgestreken. In Limburg en Noord-

Brabant werd er vaak witkalk overheen 
gesmeerd. Dit gaf een frisser beeld maar 

levert ook een wat gladdere vettige laag op 
die het geheel nog waterafstotende maakte. 

 
Na de baanderdeur bevinden zich links de 

paardenstallen en de met planken afgezette 
schapen- en kalverhokken. Links buiten 

bevindt zich nog een losstaande schapenstal die oorspronkelijk aan de 
boerderij vastzat. 
 

Rechts bevinden zich de varkenshokken en de potstallen voor de 15 à 20 stuks 

koeien in hoofdzaak voor de mestproductie, maar ook als slachtvee. 
Er is geen schoorsteen. 

Achter het woondeel een vertrek met bedsteden en opslagruimte voor graan 
evenals een weefstoel. 

Het dak wordt gedragen door een sporenkap (dus geen 

dakspanten want dat is lastig voor de hooiberging e.d.). 

Ook het graan kwam in bossen op de zolder. Van tijd tot tijd 

werden ze op de lemen deel in de middenbeuk gegooid om 

met dorsstokken of -vlegels gedorst te worden. 

In de reconstructie is geen toilet of plee aangebracht. 

bron: joostdevree.nl, link 

Bedrijf en bestemming 

Gemengd bedrijf, een deel van de akkerbouwproducten werd 
gebruikt als veevoer. Zeijen is een agrarisch dorp met meest kleine gemengde 

bedrijven. Rondom de brink staan of stonden vele karakteristieke boerderijen. 

 

Van rogge werd brood gebakken en van wol werd kleding gemaakt. 

De wol werd verhandeld of versponnen tot draad. De producten van de 

Reparatie leemwerk 2022. 

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=84
https://www.joostdevree.nl/shtmls/sporenkap.shtml
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weefstoel waren afhankelijk van het seizoen en meestal voor eigen gebruik. 
Ook de paardenhandel en fokkerij waren belangrijk. Bij koeien en schapen ging 

het vooral om de mest. De betaling aan de arbeiders geschiedde vaak voor een 
deel in natura. Vooral bij grotere bedrijven zoals deze was er dikwijls een flink 

overschot in graan en wol dat verkocht kon worden. Daardoor werd er een 
kapitaal gevormd dat weer kon dienen om luxe goederen aan te kopen. 

 
De boerderij heeft een open vuur, 

maar geen schoorsteen. Door de rook 
werd het vlees van eigen slacht goed 

geconserveerd en droogde de oogst 
op zolder.  

 
Voor de bewoners zelf was de 

rooklucht niet zo gezond.  

In het oosten van het land woonden in 
dit soort boerderijen mensen en 

dieren samen in één grote ruimte. 
Met, tot circa 1850, in dezelfde ruimte 

ook nog een open vuur. Zónder 
schoorsteen, zodat de rook vrij spel 

heeft. Vrijwel alle bewoners van deze 
boerderijen hadden dan ook last van 

ogen, luchtwegen en longen. Later 
kwam er wel een fornuis met een kachelpijp, zodat het binnen iets opklaart.  

 
De potstal voor twintig koeien is eigenlijk een soort ondiepe kuil. Over de 

koemest wordt steeds een laag heideplaggen en strohaksel uitgespreid, totdat 
de kuil vol is. Dan wordt het land ermee bemest. Dit huis-gemaakte 

mestmengsel was heel waardevol voor de boeren, want onmisbaar voor het 

vruchtbaar houden van het land. 
 

Voorzieningen 
- (drink)water: bij de boerderij is een waterput met haalboom 

- Open vuur met korf, er werd turf gestookt, geen schoorsteen 
- Aparte ruimte met bedsteden, wel of niet los huus? 

- Binnen is geen plee 
- Verlichting kaars en of vetlampjes 

 
Bijenstal 

Achter de boerderij ligt een bijenstal.  
 

De bijenstal, in 1990 in het Nederlands 
Openluchtmuseum geconstrueerd op basis 

van opmetingstekeningen van de bijenstal 

van de heer Van den Hout uit Gemert. Honing 
was vroeger, toen suiker nog te duur was, 

een prima zoetstof. De bijenwas werd 
gebruikt voor het maken van kaarsen en 

meubelwas. Bijenhouden was voor boeren 
meestal een bijverdienste. 

 

Woongedeelte met keitjesvloer Zeijen met 

achteraan twee 'kamers'. 
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Linken 
- Meer over dendrologie/dendrochronologiesch, joostdevree.nl, link 

- Oude ambachten, vlasverwerking, link youtube 
- Vlasbewerking A8 NOM, link 

 
Literatuur 

- B en M 1985, no 1 (pag. 18) Gids 2014 pag. 66 

Afbeeldingen 

 

De hoek van het woongedeelte ingericht voor de vlasverwerking. 

 

 

Met een repel (lange ijzeren tanden) 

worden vlasbollen met zaad 
verwijderd. 

 

Met een hekel (kleine en fijne 
tanding) worden de korte stukjes uit 

het vlas gehaald. 

https://www.joostdevree.nl/shtmls/dendrochronologie.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=PYicfswUnx8&t=141s
https://www.vo-leshulp.nl/nom/bestanden_aanvullende_artikelen_compendium/A08_vlasbewerking.pdf
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De voorzijde van Zeijen met uilengat in de top van de gevel. 

 

 

Schapenstal naast Zeijen. 
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Zeijen ter plekke en na overplaatsing in het NOM. 

Duidelijk is te zien dat Zeijen naar een oudere dan de aangetroffen situatie is 

gereconstrueerd. Nu ook met een onderschoer. 
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Oude ansichtkaart van Zeijen. 

 

 


