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De boerderij Ons Thuis maakt plaats voor een nieuwe stolp die in tweeën bewoond zal worden.
Deze boerderij van het West-Friese type staat aan de noordkant van Zwaagdijk-Oost vlak
bij de kerk.

Luchtfoto google

De darsdeuren zijn aan de wegkant.
Aan de voorzijde zijn de kenmerkende inspringende
muren te herkennen.

Bouwkundige beschrijving

foto 1

Op foto 1 is te zien hoe de stolp eruitzag
voor de modernisering in de jaren dertig.
In de voorgevel twee ramen met een rouwen-trouwdeur in het midden. In deze deur
geen klink of bel. Recht boven de deur een
derde raam.
Achter deze deur bevond zich het ‘voores’
met daar weer achter twee woonkamers.
Het woongedeelte lag dus aan de westzijde.
In de gevel rechts van de voorgevel is een
raam in het midden. Waarschijnlijk was hier
vroeger de zout- of zaadkamer.
In de muur zitten muurankers en rondom is
een witte rand aangebracht onder aan de
muur.
In de darsdeur een loopdeurtje.
Op foto 2 is te zien hoe de boerderij van
buiten is verbouwd.
De deur is verplaatst naar de rechterkant van
de voorgevel. Een vrij grote stoep voert naar
deze deur.
In de voorgevel is een groot raam gemaakt
en in de gevel rechts daarvan eveneens.
Bovenin hebben de ramen glas-in-loodruiten
gekregen. De hele boerderij is voorzien van
een witte stuclaag.

foto 2

Woongedeelte
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De verbouwing vond plaats in 1938 in art Deco-stijl. Eigenaar/bewoner was toen Johannes Wiering.
Art Deco was een populaire stijlbeweging van 1920 tot 1939 die haar weerslag had op de decoratieve en
toegepaste kunst, bij zowel de architectuur, het grafische, industriële en interieurontwerp, als de
beeldende kunst en kledingmode. De stijl wordt vaak gekenmerkt door rijke kleuren, geometrische figuren
en overdadige versieringen (bron: Wikipedia).
In de hal treffen we een granitovloer
aan.
Op de muur zijn lichtpaarse tegels
aangebracht.

De kapstok is een pronkstuk met zwarte,
lichtpaarse en gele tegels.

kapstok

hal met granitovloer

Ook de haard in de kamer is een mooi voorbeeld van Art Deco
evenals de glas-in-lood bovenruiten. Deze zijn in de jaren
negentig vervangen door nieuwe ruiten in kunststofkozijnen.
In de berg zijn tussen het hooi twee originele ruiten bewaard
gebleven

originele bovenruiten

Art Deco bovenruiten
haard

Ook in de keuken een tegelwand en een opvallende
vloer, gemaakt van granito.

Oude elementen in het woongedeelte zijn
twee deurtjes in de kamer. Waarschijnlijk
waren dit bedstee deurtjes.
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hal met granitovloer

deurtje in woonkamer

detail tegelwand keuken

Vloer in keuken

In de slaapkamer (de laatste kamer van het
woongedeelte) is een bedstee. Onder de slaapplaats
is een deurtje naar een bergruimte en daarnaast een
plankje dat uitgetrokken kan worden. Waar dit voor
dient, is niet duidelijk. In deze slaapkamer heeft in de
oostwand, tegen de berg aan, vermoedelijk een
schoorsteen gezeten (zie plattegrond).

bedstee in achterste kamer woongedeelte

Diversen huidig interieur
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verdieping

begane grond

Bedrijfsgedeelte
Naast de deur naar de dars zit een
dichtgetimmerd raampje.

Waarschijnlijk zijn dit de oorspronkelijke planken van de
buitenwand van de dars (zie foto 1). Die is later vervangen
door een stenen muur en de planken zijn misschien (deels)
herplaatst tussen vierkant en dars.

In de blauw geverfde wand tussen berg en
koegang zitten drie deuren.
Door de eerste vanaf de dars kom je in de berg
(hooideur). De tweede is de deur van een kast en
de derde is de deur van de bedstee voor de
knecht. De dubbele bedsteedeuren zijn vervangen
door een enkele deur en de deuropening is aan
één kant smaller gemaakt. De uitbouw van kast en
bedstee is in de berg nauwelijks te zien vanwege
het hooi.

Luikje naast de deur naar de dars

hooideur

Deur van de bedstee voor de
knecht

In de koegang zijn acht stallen, dus plaats voor 16
koeien

De koepalen hebben een korbeel met gepende houtverbinding

Uitbouw bedstee in de berg

6

Omdat gedacht wordt dat (delen van) het vierkant uit de zestiende of zeventiende eeuw dateren, doet
Archeologie West-Friesland hier onderzoek naar. Ook zal er archeologisch onderzoek plaatsvinden.
Na een eerste oriënterend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
‘Het vierkant van deze boerderij is een beetje rommelig. Drie palen en drie liggende balken zijn van
eikenhout, de rest is van naaldhout. Van twee liggende eiken balken kan ik met zekerheid zeggen dat het
hergebruikt hout is, zij zijn afkomstig uit een ouder vierkant. De eiken elementen dateren waarschijnlijk
uit de tweede helft van de zestiende eeuw, maar in ieder geval een deel zat dus oorspronkelijk in een
ander vierkant (of dezelfde locatie aan de Zwaagdijk of ergens anders)’.
De onderstaande foto’s geven een beeld van het vierkant. Hierbij hoort de volgende uitleg:

driepoot voor de katrol van de jaaglijn

verbindingsjuk tussen de beide vierkantsgebinten met enkele
zwingen (aan de zuidkant)

halfronde draagbalk tussen de berg en de dars

verbindingsjuk tussen de beide vierkantsgebinten met twee
later toegevoegde zwingen (aan de noordkant)

. zuidoostelijke vierkantsstijl
westelijk gebint van het vierkant, erachter enkele later
toegevoegde slaapkamers

. zuidwestelijke vierkantsstijl
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Diversen koestal en dars.

8

Buitenkant
Aan de oostkant zit
een samengesteld
kozijn van de deur die
vroeger toegang gaf
tot een schuur en
garage die tegen de
darsmuur waren
aangebouwd. Beide
zijn al gesloopt.
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Zowel aan de west- als aan de oostzijde van de koegang is een deur naar buiten..

oostgevel

raadselachtig metselwerk

Op de noordoosthoek zit raadselachtig metselwerk deels behorend bij de gesloopte schuur.

betonnen hekwerk
Met twee ringen

In de voortuin, naast het pad, staat op enkele betonnen palen een halfrond betonnen hekwerk met twee
ringen met betonnen vloer. Dit ‘hek’ is bedoeld om er twee paarden in te zetten. Die waren van degenen
(familieleden waarschijnlijk) die ter kerke gingen en hun gerij hier op het erf zetten.
De voordeur heeft een robuuste stoep. Om de hoek zit een langwerpig raam dat de hal verlicht.

robuuste stoep bij voordeur

langwerpig halraam
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Diverse geveldetails.
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Rondom zijn muurankers te zien.

muuranker

Aan de westkant is de
zogenoemde koedeur.
Hierdoor stap je direct
de stal in en zie je de
rijkdom van de boer
(zijn vee) staan.

koedeur in
de wetsgevel

Bij de oude perenboom staat de ploeg van de laatste eigenaar van deze stolp.

Vlak achter de boerderij stroomt de Kromme Leek. Een betonnen brug over dit water voert naar het
land dat behoort bij de boerderij. Ook lag er land aan de overkant van de weg.
Vanaf de achterkant is goed te zien dat het dak niet heel hoog is, zeker niet vergeleken met de
naastgelegen boerderij. Het dak loopt wat ‘floukig’: een kenmerk van een oude boerderij.

In de achtermuur zit slechts één klein raam.
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Bewoningsgeschiedenis
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De huidige bewoner is Roos Wiering-Dorrestein. Zij trouwt in 1998 met Joris Wiering, weduwnaar van
Tiny Schilder. Joris en Tiny hebben drie kinderen: Marcel, André en Linda.
De geschiedenis van de familie Wiering op Zwaagdijk gaat ver terug. In 1760 koopt Pieter Corneliszoon
Wiering een huis en land in Zwaagdijk onder Hauwert. De Wierings wonen vervolgens op verschillende
boerderijen in Zwaagdijk.
In 1771 komen op Zwaagdijk wonen Jan Wiering (1747-1827) en Maartje Ruyter (1745-1830). Zij krijgen vijf
kinderen. Hun oudste zoon Piet (1777-1831) komt na zijn vader op de boerderij. Piet trouwt met Maartje
Ettes (1800-1833). Zij krijgen één zoon, Grote Jan genaamd. Die volgt zijn vader weer op, op de ouderlijke
boerderij.
Maartje Ettes wordt geboren op boerderij Zwaagdijk-Oost 196 (de hierboven beschreven boerenplaats).
Maartje is al jong weduwe, ze trekt op latere leeftijd in bij haar vrijgezelle broer, die op dit adres woont.
Haar kleinzoon Arie Wiering, zoon van Grote Jan, komt later op deze boerderij boeren. Arie Wiering (18601937) trouwt in 1887 met Maria (Mietje) Zwemmer (1861-1894) en, na Mietjes overlijden, in 1904 met
Maartje Kuiper (1856-1936).
Arie Wiering en Maria Zwemmer krijgen vijf kinderen. Dat zijn
Johannes/Hannes, Jan, Jacob (trouwt met Catharina Ruyter),
Ma (trouwt met Jan Ruyter en verhuist naar de Beemster) en
Trien (trouwt met Jan Schaper) (46,47).
De oudste zoon Johannes/Hannes (1891-1963) komt
vervolgens op de boerderij. Hij is getrouwd met Truus
Fleurkens (1896-1988). Zij hebben geen kinderen. Johannes is
voorzitter van het kerkbestuur. Hij legde de eerste steen van
de kerk in Zwaagdijk-Oost in 1950. Zijn vrouw gaf tegen het
eind van haar leven geld aan de kerk voor de bouw van de
kerktoren.
Ze verkopen de boerderij aan hun oomzegger Joris Wiering
(1929-2003). Joris is de zoon van Jacob/Jaap (1892-1963) en
Trien Ruyter (1898-1974).
Hij komt in 1963, kort na zijn huwelijk, op de boerderij
wonen.

bidprentje van Arie Wiering

Het gezin van Arie Wiering, v.l.n.r. Jacob, Arie, Trien,
Jan, Ma, Johannes, op het portret Maria Zwemmer.

Herinneringen
Arie Wiering (1928), oudste zoon van Jacob en kleinzoon van
Arie, woonde met zijn ouders en zijn negen broers en zusters
op de Jacob’s hoeve. Hij ging in Zwaagdijk-Oost naar school
en at tussen de middag zijn brood op bij zijn grootouders Arie
Wiering en Maartje Kuiper.
Hij vertelt: ‘We aten dat brood op in de kamer die het dichtst
tegen de koegang aan lag. Daar werd geleefd, men zat vlakbij
de koeien, dat was makkelijk. Meer naar voren toe kwamen
er kamers met bedsteden. Die kamers waren niet verwarmd.
Ik heb er wel eens gelogeerd. In een ijskoud bed! Op de
plaats waar nu de keuken is, was vroeger ook een
slaapvertrek, als ik met goed herinner. Misschien voor logees.
De inwonende knecht sliep op de koegang. Opa was lang niet
onbemiddeld, hij bezat drie boerderijen. Twee op Zwaagdijk,
die waar hij zelf woonde en die van ons, en één in de
Beemster. Ome Hannes kwam later op de boerderij wonen,
hij liet hem wit verven.’

