
De hoeve van Hoeksema in Lutjegast        augustus 2011 blz. 1 

Aanleiding.

Als jongen verbleef ik meerdere keren in Lutjegast (Gr.) op de boerderij van een neef van

mijn moeder. Hij woont nu al weer jaren in een ‘burgerwoning’, gelegen op steenworp

afstand van de boerderij, maar helpt nog steeds zijn zoon bij het boerenbedrijf. Ik was

nieuwsgierig naar de geschiedenis.

Inleiding.

De geschiedenis van de boerderijen in Groningen en Friesland gaat terug tot ver in de

Middeleeuwen toen het landbouwareaal door ontginningen enorm werd uitgebreid. In

tegenstelling tot de rest van Nederland, waar de boeren pachters waren van kerk en adel,

waren de boeren hier in hoofdzaak vrije, “eigenerfde” boeren. 

In het bewoonde en bebouwde gebied van Grootegast en Lutjegast vonden driemaal grote

ingrepen van buitenaf plaats. Het graven van de Caspar Roblesvaart tussen Grootegast en

Lutjegast tijdens de Spaanse overheersing in de 16  eeuw, het graven van de nieuwee

trekvaart naar Dokkum ten noorden van Lutjegast in de 17  eeuw en de turfwinning tene

zuiden van Grootegast vanaf het midden van de 18  eeuw. e
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In dit artikel wordt ingezoomd op de hoeve van Hoeksema aan de Abel Tasmanweg in

Lutjegast. Na de tekst is een aantal afbeeldingen opgenomen die bij het lezen van de tekst

bekeken kunnen worden. 

De plek.

Bij de eerste kadastrale opmeting rond 1830 bestond de hoeve uit percelen bouw- en

grasland ten noorden en ten zuiden van de Abel Tasmanweg. In de laaggelegen, natte

strook land tussen Lutjegast en Grootegast bezat de boerderij verder nog een smal perceel

hooiland. De eigenaar was toen Willem Garms Renkema. Er was sprake van gemengd

bedrijf: landbouw en veeteelt. De hoeve ligt precies noordelijk van de oude familieboerderij

van de Hoeksema’s in Grootegast. Deze was in 1830 in het bezit van Lubbe Alberts

Hoeksema. Zijn zoon Luitjen Lubbes, die in 1822 getrouwd was, kocht ergens na 1830 de

boerderij in Lutjegast. 

De oude boerderij in Grootegast is rond 1925 vervangen door een nieuwe boerderij, die

vanwege zijn bijzondere stijlkenmerken aangemerkt is als rijksmonument. Hij staat in een

flauwe bocht van de weg. In 1830 maakte de weg hier nog een merkwaardige dubbele

rechte bocht. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de naam Hoeksema ooit werd

aangenomen vanwege dit feit. Net als andere boerderijen in Lutjegast en Grootegast lagen

beide boerderijen enigszins van de weg af en met de schuur naar de weg toe. De meeste

boerderijen in Lutjegast en Grootegast lagen in 1830 aan de zuidkant van de weg en een

behoorlijk aantal hiervan waren met het woonhuis naar het zuiden gericht. Was religieuze

symboliek hiervan de reden? Middeleeuwse kerken bezaten immers ook een noord- en een

zuidingang. De zuidelijke was voor de mannen en de noordelijke voor de vrouwen. Dit was

vanwege het verhaal van de zondeval. De zuidkant werd gezien als de kant van het goede

en de noordkant als de kant van het kwade. Maar waarschijnlijk is dat te ver gezocht. 

Dat de boerderij in Lutjegast, net als zijn buurman, een flink eind van de weg ligt, zal

veroorzaakt zijn door het feit dat hier het hoogste punt ligt van de zandrug die van oost

naar west loopt en waar Lutjegast oorspronkelijk op gevestigd is. Ook Grootegast is op een

dergelijke zandrug gelegen; deze is een stuk langer en breder dan die van Lutjegast,

vandaar de namen “grote gast” en “kleine gast”. 
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Vanaf 1000 na Christus vond in dit gebied strookvormige ontginning plaats. Op de eerste

kadastrale kaart zijn zowel aan de oostkant als aan de westkant van Grootegast lange,

smalle hoeves van één eigenaar te onderscheiden; gemiddeld ong. 110 meter breed. Een

standaardmaat voor middeleeuwse veenontginningen in het westen van Nederland is 115

meter bij 1,25 of 2,5 kilometer. Op deze wijze zou er sprake kunnen zijn van 20

oorspronkelijke hoeves tussen de grenzen met Sebaldeburen en Doezum. Dit is echter

speculatief. Deze hoeves omvatten dan waarschijnlijk ook het minder bruikbare land, het

later verveende gebied ten zuiden van Grootegast en het lage, natte land tussen Grootegast

en Lutjegast. Ter plaatse van de boerderij van Hoeksema in Lutjegast zijn dergelijke smalle,

lange hoeves niet aan te wijzen. Vanaf de Grootegaster Tocht tot en met de slinger in de

Abel Tasmanweg waren er in 1830 drie hoeves, van Rijpma, Renkema en Brantsema. Ze

waren breder en korter dan die in Grootegast; de eerste was bijna net zo groot als de twee

volgende samen. Duidelijk is dat een lange opstrek vanaf de weg, in noordelijke en

zuidelijke richting, zoals in Grootegast, in Lutjegast niet mogelijk was omdat de zandrug

hier een stuk smaller is. Lutjegast betekent kleine geest. De laaggelegen, natte grond tussen

Lutjegast en Grootegast hoorde in 1830 grotendeels bij de Grootegaster hoeves. De

geestgronden lagen oorspronkelijk ten zuiden van de kwelders, waar op terpen gewoond

werd, en zullen ook al vóór 1000 bewoond zijn geweest.

De boerderij.

De boerderij is van het in Groningen en Friesland breed toegepaste kop-hals-romptype. Dit

type werd ooit vooraf gegaan door een type bestaande uit een woonhuis en daarachter een

smallere schuur. Dit type komt weer voort uit de langhuisboerderij, de prehistorische

oervorm die bestaat uit een langwerpige constructie van palen waarover een enorm rieten

of strooien dak ligt. De vanaf de 17  eeuw toegepaste bredere schuur wordt “Friese schuur”e

genoemd. 

De constructie van de schuur van de boerderij bestaat uit vijf gebinten die in de lengte op de

uiteinden door gebintplaten (platte balken) gekoppeld zijn. Een gebint bestaat uit twee

staande stijlen en een dekbalk. 
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De dekbalk rust met pengatverbindingen op de stijlen en is met schoren aan de stijlen

verbonden. Boven de (bredere) deel steekt de dekbalk een stuk over en hij is hier met een

overstekschoor aan de stijl verbonden. 

Op de muurplaat, die op de zijmuur ligt, staan om de halve meter sporen die aan de

bovenkant op de gebintplaten rusten en hier enigszins bovenuit steken. Op de gebintplaten

staat een tweede stel sporen. In de nok zijn de sporenparen met elkaar verbonden. Tussen

de muurplaat en de gebintplaat bevindt zich in de lengterichting een gording waar de

sporen overheen liggen. In het stalgedeelte zijn er twee gordingen. De gordingen zijn door

middel van schorenparen met de gebintstijlen verbonden en worden op deze manier op hun

plaats gehouden. In de deel bevindt zich tussen de gebintplaat en de nok eveneens een

gording waar de sporen overheen liggen. 

Deze wordt op zijn plaats gehouden door sporenhouten die, om de zoveel sporen, aan een

sporenpaar bevestigd zijn. De sporenhouten boven de gebinten zijn met twee schoren aan

de dekbalk bevestigd. Aan de stalzijde is er ook hier een tweede gording. Deze is van

relatief recente datum. 

Om de gehele constructie stevigheid in de lengte te geven is iedere stijl met twee schoren

verbonden aan de gebintplaat. De oudere onderdelen van de constructie zijn grenen

stammen die deels gekantrecht zijn. De oudste onderdelen van de gebinten zijn sterk

verweerd. Op meerdere plaatsen zijn onderdelen vernieuwd. Bij vernieuwde onderdelen

zijn gespijkerde verbindingen toegepast in plaats van pengatverbindingen.

De schuur is langwerpig en meet ong. 15 bij 25 meter. Het dak bestaat uit vier

dakschilden.De kopse schilden beginnen hoger dan de lengteschilden en eindigen onder de

nok, waardoor hier een driehoek ontstaat. Deze waren vanouds voorzien van uilenborden.

Uilen konden hier naar binnen vliegen om muizen te vangen, voordat de kat zijn intrede

deed. In het middelste deel van de schuur kon de oogst en hooi worden opgeslagen, in het

linkerdeel bevond zich de stal voor het vee en de paarden en in het rechterdeel bevond zich

de dorsvloer en ruimte om werktuigen op te slaan. In het voorste deel van de schuur, onder

het voorste dakschild, bevonden zich vanouds de ruimtes voor huishoudelijke

werkzaamheden en het verwerken van de melk. 
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Het woonhuis is via een tussenstuk (de hals) aan de schuur gebouwd en ligt in het

verlengde van de stal. De afmetingen van het oorspronkelijke huis bedroegen ong. 5 bij 11

meter. Het huis en de hals zijn gedekt met een zadeldak. De aanbouwen aan de westkant

zijn van relatief recente datum. In het tussenstuk bevindt zich aan de westkant de voordeur.

Hierachter was vroeger een gang. Achterin deze gang gaf een deur rechts toegang tot het

huis en een deur links tot de ruimtes voor huishoudelijke werkzaamheden en het

verwerken van de melk. Hier was onder andere een opstelling waarmee door een paard de

karnton en de waterleiding werden aangedreven. Verder was er een waterbak en een

gootsteen. De zogeheten melkkamer bevond zich aan de oostkant, deels in het voorste

gedeelte van de schuur en deels in de hals. Vanuit de melkkamer kwam men in de kelder.

Deze bevindt zich onder het noordoostelijke deel van het huis. De functies voor het

verwerken van de melk zijn later verplaatst naar een ruimte achter in de schuur. De

melkkamer werd toen eetkamer. Er zit hier ook een schoorsteen. Via de deur van de gang

naar het huis kwam men in een tweede gang. Links hiervan, tegen de oostmuur, bevonden

zich twee bedsteden met daartussen een kast en rechts een houten wand met een

schuifdeur, die toegang gaf tot een kamer. In deze kamer bevond zich een schoorsteen.

Rechtdoor gaf een deur toegang tot een tweede, grotere kamer. Ook hier, tegen de

oostmuur, twee bedsteden en een kast en in de zuidmuur een schoorsteen. In 1935 werd de

houten zijwand met schuifdeur naast de eerste kamer weggehaald en dwars in de

voorkamer geplaatst. Zo ontstonden hier een gang en een kamer. In de westmuur werd ter

plaatse een toegangsdeur gemaakt. Op deze wijze kreeg de gepensioneerde boer een eigen

woonruimte.

In de buitenruimte tussen de westmuur van het woonhuis en de zuidmuur van de schuur

stond vanouds een stookhut. Deze is nog niet zo lang geleden afgebroken. In oude

boerderijen van het kop-hals-romptype waren er twee vuurplaatsen, op enige afstand van

de schuur met het oog op het risico van brand. De eerste bevond zich in het woonhuis, in

het midden van de voormuur. Dit was de verwarming in het stookseizoen. De tweede

bevond zich in de stookhut en werd gebruikt om de was te doen en eten te bereiden. In de

zomer werd hier ook gegeten.
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Vanaf de zestiger jaren is het woonhuis een aantal maal gemoderniseerd en vergroot. Dit

werd gedaan om het huis van moderne gemakken als een hal, keuken, douche en toilet te

voorzien. In de hal kwam er een trap naar de zolder, die oorspronkelijk een opslagfunctie

had. De kopse gevels zijn ook slechts halfsteens in tegenstelling tot het overige muur-werk

dat steens is. In de ruimte die tot woonkamer bestemd was, werden de twee ramen

vervangen door een groot raam, zoals dat in die tijd veel gedaan werd. De andere ramen in

de voor- en zijgevel zijn, met hun 19 -eeuwse H-profiel, gehandhaafd en voorzien vane

persiennes.

De schuur is gedekt met riet, waarover voor het grootste deel golfplaten, en het woonhuis

met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Het buitenmuurwerk van de boerderij en het

woonhuis is deels origineel, deels opnieuw gemetseld en deels nieuw. Nieuw is het

muurwerk van de aanbouwen aan het woonhuis, de zuidelijke, de westelijke muur en de

noordelijke muur van de schuur, met uitzondering van het stukje rechts van de grote deur

naar de deel. De voorste helft van de westmuur van de schuur is opnieuw gemetseld. De

zijmuren van de schuur zijn constructief zwak, omdat de eerste rijen sporen hierop een

zijdelingse druk uitoefenen. Wellicht is dit ook de aanleiding geweest voor het vervangen

van de westmuur, waarbij deze tegelijkertijd een meter naar buiten werd geplaatst. (Net als

de mensen zijn kennelijk ook de koeien in de loop der eeuwen langer geworden.) De niet

opnieuw gemetselde achterste helft van de oostmuur is om constructieve redenen voorzien

van ankers. Door de betimmering aan de binnenkant van de muur is niet te zien waaraan

deze ankers bevestigd zijn. 

Aan het soort en de afmetingen van de oorspronkelijke bakstenen zou door vergelijking met

andere historische boerderijen een aanwijzing over de ouderdom van de boerderij

verkregen kunnen worden. Schuur en woonhuis zijn met dezelfde soort baksteen gebouwd.

Op het eerste gezicht gaat het om een 18  eeuwse boerderij. Een manier om de ouderdome

met redelijke zekerheid vast te stellen is het doen van een dendrochronologisch onderzoek

aan de dakstoel. De oudste onderdelen vertonen geen tekenen van hergebruik, d.w.z. ze

lijken gemaakt te zijn voor deze boerderij en niet afkomstig te zijn uit een oudere. Wat wel

een aanwijzing zou kunnen zijn voor een oudere boerderij op deze plek is dat het maaiveld

ter plekke van de westmuur van het woonhuis naar het zuiden toe plotseling daalt. 
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Betekent dit dat er hiervoor een boerderij stond met een korter woonhuis? Maar hoe is dan

te verklaren dat het maaiveld voor de zuidmuur van het woonhuis ook van het oosten naar

het westen naar beneden loopt? 

Tot slot, van historisch belang zijn nog de schuur voor kleinvee, die direct ten noordwesten

van de schuur staat, de sloot aan de westkant van de schuur en de toegangspalen aan de

weg. Deze bleven in dit artikel buiten beschouwing.

© Menze de Graaf, bouw- en cultuurhistorisch onderzoek, archiefonderzoek, Utrecht, mei

2011. Kopiëren van dit rapport of overnemen van onderdelen daarvan is alleen toegestaan

met toestemming van de auteur. 
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Afbeeldingen.

Kaart van de eerste kadastrale opmeting 1830. Rood: Renkema, zwart Hoeksema.

(www.hisgis.nl)
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Militaire topografische kaart 1  helft 19  eeuw. (www.watwaswaar.nl)e e
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De zandrug waarop Lutjegast gebouwd is; de boerderij omcirkeld (Topografische atlas

Groningen)

De boerderij vanuit het zuidwesten
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De boerderij vanuit het noordwesten

De constructie van de kap (1)
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De constructie van de kap (2)

Kopse gevel noord van het huis
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Westmuur van de schuur

Origineel muurwerk


