
 
 

Deze boerderij is een rijksmonument, gebouwd in 1886, dit jaartal staat in de schoorsteen. Op 
het perceel stond voor 1886 al een oudere stolp. Die was anders georiënteerd en bevindt zich 
half onder de huidige boerderij.  
 
Het interieur van de stolp dateert grotendeels origineel uit 1886. In 2016 is gestart met de 
verbouwing, waarbij het interieur wordt gewijzigd en de zijgevels en de achtergevel opnieuw 
worden opgetrokken. 
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Beschrijving interieur 
Het woongedeelte bevindt zich voor aan de kant van de Dorpsweg en bestaat uit een 
slaapkamer, voordeur met hal (later ingebouwd) en twee woonkamers. 
Het interieur van de slaapkamer is ongeschonden met een bedstee, diepe 
kast en ramen met schuifluiken. Ook in de woonkamers waren schuifluiken 
voor de ramen, die zijn verwijderd en staan op de zolder. 
Aan de westkant van het pand is een keuken met een stookplaats en 
ingebouwde kasten. Twee daarvan steken uit in de berg. 
In de hal is een trap naar boven, waar één slaapkamer is met eenvoudige 
dakkapel en een lange zolder. De drie (!) schoorstenen zijn hier goed te zien.  

Het bedrijfsgedeelte bestaat uit de lange en de 
korte regel, de dars en de berg. In de berg waren twee bedsteden, 
de deuren en de vloer zijn nog aanwezig. 
Aan het eind van de lange regel is een brede plee met blauw 
geschilderd houtwerk. 
Op de korte regel is een tuigkast, een stookplaats en enkele 
ingebouwde kasten, waaronder een opbergplaats voor brandstof 
(kolen of turf). 
 
De tekeningen en de foto’s geven een indruk van in- en exterieur.  
 

 

 

  



 

 

 

Beschrijving erf 

In 2012 is een beschrijving gemaakt van het erf van deze 
boerderij. De gegevens zijn afkomstig van Nico Boelis 
(Twisk). 
Dit erf is, volgens hem, uniek in Twisk. Er is nooit iets aan 
veranderd. Het straatje bestaat uit zogenoemde 
Koggenhalfjes. Ze zijn afkomstig van het waterschap die 
kapotte stenen, overgebleven van het wegenonderhoud, 
verkochten aan de boeren. Het zijn goedkope steentjes. De 
boerengeeltjes werden alleen gelegd bij het mooie pad naar 
de voordeur. 
Rechts op het erf staan populieren. Achterop het erf een 
klein boetje van restanten hout gedekt met dakpannen, dat 
diende als bewaarplaats voor gereedschap. 
Er staat een grotere schuur voor jongvee en er is een boetje 
met een vijzel. Dit gemaaltje was een opmaal bedoeld voor 
drinkwater voor het vee.  
Achter op het terrein is een houtstapel en er liggen ruiterstokken om het hooi op te laten 
drogen op het land.  
 
De boomgaard glooit, de fruitbomen zijn oud.  
  



Bewoningsgeschiedenis 
 
1561   Banne Twisk Kerkweg   10de penning overzicht. 

Geen gegevens te traceren, nummering niet te herleiden. 
 
1820 – 1850:  Jan K. Berkhout x  Lijsbeth Spijker 20-12-1820 ingekomen 
       X  Geertje Pijper 
                                             
1850 -  1860:  Cornelis Kok  x  Guurtje Berkhout 
1860 – 1880:  Cornelis Kok  x  Guurtje Berkhout 
 
1-5-1871:   ook Klaas Schagen (01-07-1850 te Twisk)   x  Grietje Kok (04-08-

1850 te Twisk) 
                    Dochter Antje Schagen (02-02-1875 te Twisk) 
1880 – 1893:  Cornelis Kok  x  Guurtje Berkhout 

     Ook vermeld:  Jan Bregger ( 04-11-1826 te Twisk) x  Jantje Spaans  
      (21-   08-1823 te Berkhout. 

                                    Pieter Wit (14-01-1831 te Twisk) 
1893 – 1900:  Jan Kok ( 09-12-1858 te Twisk) x  Sijtje Koster (12-04-1860 te 

Midwoud/    Oostwoud) 
1900 – 1903:  Jan Kok  x  Sijtje Koster 
1910 – 1920:  Jan Kok  x  Sijtje Koster , landbouwer 

Cornelis Kok (17-05-1886 te Opperdoes  x  Antje Koeman (05-08-
1889    te Sijbekarspel) , veehouder. 

1920 – 1938:  Cornelis Kok  x  Antje Koeman (wonen daar sinds 1921) 
               Kinderen: Jan Kok (10 –01 –1914) en Marie Kok (22-04-1919) 

Jan Kok ( overleden 25-12-1932)  X  Sijtje Koster (overleden 03-
06-1933) 
Elisabeth Gerbreg Groot: huishoudster sinds 22-02-1933 na haar 
scheiding van Gerbrand Wijdenes. 

NB.  
1928 – 1929: Cornelis de Vries ( 19-06-1900)  x  Grietje Koopman ( 15-06-1904)  
  Cornelis was beambte. 
1923 – 1928: Hendrik van Wijk ( 17-08-1892 te Emmen)  x  Aaltje Nijboer ( 30-

06-1900 te Vlagtwedde), Hendrik was Commies van de Directe 
Belastingen. 

 
 

 
 

  



Krantenbericht over de brand 

Weergave van WFNHC, 3 april 1886 

Twisk. Dinsdagmiddag ruim 3 uur ontstond in onze gemeente een hevige brand in de smederij 
staande naast de Herv. Kerk. Het perceel stond in korten tijd in volle vlam en door den hevigen 
westenwind werden de vonken naar de groote boerenplaats van den heer Z. overgebracht, die ook 
spoedig in lichterlaaie stond.  
Met zeer veel inspanning slaagde men er in het naast de smederij gelegen perceel te bewaren, en 
bleven ook de drie volgende huizen, tusschen de beide brandende perceelen, behouden.  
De vonken door den wind voortgedreven tastten echter eerst een schuurtje van de Wed. Z. aan, 
waarbij het gelukte het aangrenzende huis te bewaren. Tot onzen grooten schrik zagen wij, dat ook 
het verder aan de overzijde gelegen boerenhuis van den heer C. K. (Cornelis Kok, redactie, zie 
Bewoningsgeschiedenis) begon te branden, waaraan ook geen redden was.  
Inmiddels kwamen de spuiten van Opperdoes en die van Abbekerk ons ter hulp, en kort daarna ook 
die van Oostwoud, Midwoud en Medemblik. Het vuur was evenwel nog niet gestuit, want ook de 
boerenplaats van den heer H. K. en het daarnaast tijdelijk onbewoonde boerenhuis van denzelfden 
eigenaar werden mede een prooi der vlammen. Vandaar sloeg de brand over naar het huis van den 
winkelier en verver P. de B., en daar werden de vlammen gelukkig eindelijk gestuit.  
In korten tijd, van ongeveer half vier tot zes uur, werden dus zes huizen tot de grond toe door het 
vuur vernield. In onze dichtbebouwde gemeente mag het wonder heeten, dat bij den fellen wind niet 
meer der belendende huizen werden aangetast.  
Het in de meeste brandende gebouwen aanwezige hooi maakte het noodig voortdurend het 
blusschingswerk voort te zetten. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren. Ook de koebeesten 
werden overal bijtijds losgemaakt en weggedreven. Met veel ijver en inspanning is er gearbeid.  
Hartelijken dank verdient de hulpvaardigheid der naburen, die van verschillende zijden aansnelden 
om te helpen blusschen en redden. Evenzeer lof aan de burgerij, welke zich wakker heeft gekweten. 
Men deed wat men kon. Alles ging zoo ordelijk, ais men in zulke omstandigheden wenschen kan.  
Omtrent de oorzaak van den brand is nog niets bekend. Het was een vreeselijk en angstverwekkend 
gezicht , zooveel gebouwen, op betrekkelijk kleinen afstand van elkaar bij zoo'n fellen wind te gelijk 
in vollen gloed te zien staan.  
 

 
 
Met dank aan Dieuwertje Duin, Nico Boelis, Piërre Voswijk en 
de familie Kriek. 
 

 

  



 


