
Oude boerenerven in Nieuwleusen 

 
De oudste boerderij van Den Hulst 
 

De Hulstkampenweg 2 ligt min of meer op de 
grens van de vroegere drassige weilanden en de 
veen- en heidegronden van het Oosterveen, die 
de Heren van de Leusener Compagnie tot 
ontginning brachten. Voor een goede afvoer van 
de turf naar Hasselt en de Zuiderzee werd de 
Beentjesgraven uitgegraven, eindigend met een 
sluis tussen wat nu de Meeleweg en de 
Eshuisweg is. Hulsjen of Hulsken werd er 
sluiswachter en de naam Den Hulst is misschien 
afgeleid van deze eerste bewoner.  
 
De grond werd geschikt gemaakt voor landbouw. Omstreeks 1675 stonden er vier 
boerenerven aan het begin van de huidige Meeleweg. Eén daarvan was de boerderij nu 
Hulstkampenweg 2. Het is de oudste bewoonde en nu nog bestaande huisplaats van Den 
Hulst. Al vanaf het ontstaan van Nieuwleusen behoorde dit erf behoorde tot de bezittingen 
van de familie Van Haersholte, de eigenaars van de havezate Oosterveen. De bij de havezate 
behorende bezittingen waren oorspronkelijk 120 hectare groot. De erfgenaam van de 
havezate Willem Floris van Pallandt verkocht in 1730 de boerderij in Den Hulst met een 
aanzienlijk stuk grond voor fl. 2.255.aan zijn pachter Gerrit Jaspers De boerderij blijft via zijn 
dochter Hilligje tot 1819 in de familie (van Hulst). Dan trouwt Koop Hendriks Kragt met de 
weduwe van Gerrit van Hulst en koopt de boerderij die via zijn jongste dochter Mientje tot 
1976 in de familie Blik blijft. 
 
In 1748 was het aantal boerderijtjes in Den Hulst opgelopen tot acht. Rond de sluis groeide 
een buurtschap. In 1795 waren er ongeveer vijftien boerderijen. In 1791 maakt Gerrit 
Willem van Marle een plan om de Beentjesgraven door te trekken richting de hoge 
veengronden voorbij Ommerschans / Balkbrug, waarbij de gronden ten noorden en ten 
zuiden van het kanaal moeten worden verkocht en aangekocht. In 1809 heeft Willem Jan 
baron van Dedem de oude kanaalbedding weer gebruikt voor de aanleg van het kanaal de 
Dedemsvaart. Hij liet op de plek van het oude sluisje een nieuwe sluis aanleggen, “Sluis 3”, 
en trok het kanaal verder door naar het oosten, naar de Avereester venen, waar de veenlaag 
veel dikker was.  
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Eerste gemeentesecretarie 

Oosteinde 41 lijkt een boerderij zoals de 

andere boerenhuizen in deze omgeving. 

Toch onderscheidt het zich hiervan door 

een bijzondere geschiedenis. 

Nieuwleusen ontwikkelde zich en werd 

op 1 juli 1818 een zelfstandige 

gemeente, maar nog zonder 

gemeentehuis. De huizen hadden nog 

een agrarische uitstraling. Onderwijzer 

Jannes Eshuis werd benoemd als 

gemeentesecretaris en heeft tot zijn 

overlijden in 1877 in dit huis, Oosteinde 41, de gemeentelijke administratie gevoerd. In 1878 

is aan het Westeinde 5 een ambtswoning voor de burgemeester gebouwd, daarin werd toen 

ook de gemeentelijke administratie ondergebracht. 


