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 1.01 Los Huus, Harreveld, Gelderland  

  
 

Inleiding 

Harreveld ligt enkele kilometers ten westen 

van Lichtenvoorde (Achterhoek). 

De boerderij is uit de 18e eeuw en wordt 

voor het eerst genoemd in de archieven van 

1773. De naam van de boerderij is “Erve de 

Stroet”. Het is een zgn. Los Huus (d.w.z. dat 

het interieur uit een deel of ruimte bestaat 

waarin vroeger de mensen voorin verbleven en 

de dieren in het achterste deel). De constructie 

is die van een halle(n)huis (zie ook bij 1.06, Vragender 6.09 en Zeijen 3.10). 

Van oorsprong is een hallenhuis een langgerekt, driebeukig gebouw met de deel 

in het midden en in de zijbeuken aan weerszijden de stallen. 

De boerderij valt aan de voorkant op door zijn blauwe kleur, het moestuintje en 

de put met de haalboom. 

Vertelpunten 

- Los Huus 
- Gebintenconstructie met vakwerk 
- Losse fundering op Bentheimer zandstenen 
- Deels versteend 
- Eerst gedekt met hooi, later stro 
- Gebruik voordeur 

Systeem van een 
ankerbalkgebint. 

../../0_nom/bestanden_erven/1.01%20Vlasoven%20Vragender.pdf
https://www.joostdevree.nl/shtmls/hallenhuis.shtml
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- Uilengat 
- Blauwe kleur 
- Waterput, Bentheimer zandsteen en agraves in lood 
- Hoge deeldeuren met stiepelpaal 
- Driebeukig halle(n)huis 
- Voorkant leefgedeelte 
- Achterkant de werkvloer-/-deel 
- Direct links potstal in linkerbeuk  
- Naast potstal wc(plee) 
- Meerdere zijkamertjes 
- Bedstede 
- Vuurplaats - boomvork – haardhaal – pot/ketel 
- Turf – vuurkorf – geen schoorsteen (hout vonkt) 
- Wieme 
- Tuugkist 
- Borden 
- Vlasbewerking – zie A08 losse artikelen 
 

Basisinformatie presentatie 

Voorkant 

Boerderij staat sinds 1924 in het museum met een interieur van rond 1900 en 

de toestand van begin 20e eeuw.  

De boerderij is met vooral geldelijke steun van derden overgeplaatst en de 

bevolking uit de buurt heeft voor een groot deel voor de inrichting gezorgd. 

Het is een zgn. Los Huus, d.w.z. dat het uit een ruimte bestaat waarin vroeger de 

mensen in het voorste deel en de dieren in het achterste deel verbleven.  

De constructie is die van een halle(n)huis (zie ook bij 1.06 Vragender). 

De boerderij is een vakwerkboerderij, maar wel voor een deel al versteend, 

gemetseld en gevoegd met leem. Dit in tegenstelling tot Beuningen 6.09 en 

Zijen 3.10 die alleen vakwerk hebben. 

De blauwe kleur, geblauwseld witkalk, zal halverwege de 19e eeuw een 

modeverschijnsel zijn geweest, omdat deze kleur, koningsblauw, toen door 

middel van een chemisch proces goedkoop gemaakt kon worden. 

https://www.joostdevree.nl/shtmls/los_hoes.shtml
https://www.joostdevree.nl/shtmls/hallenhuis.shtml
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Dat de blauwe kleur tegen de vliegen zou zijn is een fabeltje, alhoewel dat wel 

plezierig zou zijn geweest op een boerderij met mensen, dieren en potstal dicht 

op elkaar. 

Bovenin zit een uilengat voor de uil die de muizen op zolder eet. 

De put is van Bentheimer zandsteen (paleis op de Dam) en de delen gekoppeld 

met agraves en vastgezet met gesmolten lood. 

Via achterkant 

Je komt binnen via de deeldeuren die ’s nachts, in de winter en bij afwezigheid 

van de bewoners gesloten werden met daartussen de stiepelpaal die verwijderd 

kan worden als er een wagen naar binnen moest. De 

voordeur werd alleen bij overlijden en huwelijken 

gebruikt: “het lijk en de bruid gaan de voordeur uit”.  

De zijbeuken zijn achter het achterste gebint 

doorgetrokken, waardoor de deeldeuren terug liggen 

in de achtergevel. Hierdoor zijn ze hoog en kon een 

hoog opgeladen wagen naar binnen rijden. Dit noemen we een “onderschoer”  

In de zijbeuken van de boerderij zit direct links de potstal die vooral diende om 

mest te krijgen. De boerderij stond op schrale grond en de veeteelt stond in 

dienst van de akkerbouw.  

In het rechterdeel zit het 

varkenshok met een uitloop naar 

buiten.  

Voorin het leefgedeelte met een 

keitjesvloer, met in het midden de 

vuurplaats en daarboven een  

gevorkte boom waar van alles aan 

gehangen kon worden, o.a. de 

ijzeren haardhaal die in hoogte verstelbaar is om de pot of ketel hoger of lager 

ten opzichte van het vuur te hangen. Aan de gevorkte boom hangen tal van 

gereedschappen voor het stoken en koken.  
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Als brandstof werd turf gebruikt, mede omdat dat amper vonkt wat gevaarlijk 

zou zijn in zo’n boerderij. Over het vuur 

kon een vuurkorf gezet worden om 

eventuele vonken tegen te houden en om 

kinderen en loslopende kleine dieren 

tegen het vuur te beschermen. 

Er is geen schoorsteen, maar wel veel 

rook. De rook ontsnapte tussen de kieren 

en spleten van het dak. De rook zorgde 

ook voor de conservering van de vleeswaren die aan de “wieme” aan de zolder 

hangen. Verder werkte het ook goed tegen muizen en ander ongedierte op de 

zolder waar graan en andere oogstgewassen 

opgeslagen lagen. Maar de rook was wel erg nadelig 

voor de gezondheid van de bewoners. 

 Aan de linkerkant zit een bedstede, evenals in de 

voorste zijkamer in de rechter zijbeuk. De twee 

bedsteden zijn niet erg groot. De mensen waren 

vroeger duidelijk kleiner en bovendien werd de 

bedstee half liggend/halfzittend gebruikt. Volgens het 

volksgeloof zou liggend slapen longproblemen (hoesten door rook en stof) en 

reflux (brandend maagzuur en oprispingen door vet en zout eten) veroorzaken. 

De wieme. 
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Ander bijgeloof was dat de bloedtoevoer naar het hoofd te groot zou worden 

waardoor je niet meer zou ontwaken.  

De blauwe borden in de rekken kunnen tweedehands gekocht zijn. In ieder 

geval brengen ze een vleugje rijkdom ...  Er is binnenshuis naast de potstal een 

toilet (plee). In de zijbeuk er tegenover bevinden zich twee weefgetouwen.  

 

Het woongedeelte met de keitjesvloer. Achter de spinster een bedstee en daarboven 

‘mooie’ aardenwerkenborden. Aan de boomvork de haardhaal met een ketel boven een 

turfvuur met daarvoor een vuurkorf. 

Al met al leverde dit soort boerderijen weinig op, zeker in de winter, waardoor 

er in die periode nevenactiviteiten werden verricht om toch een inkomen te 

verwerven. Deze boer was tevens klompenmaker en de boerin hield zich bezig 

met vlasbewerking. 

  

bron 

 

https://adribenschopfotografie.blogspot.com/2021/05/
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Voorzieningen  

- Water uit de water-(wel)put, met hefboom aan de voorzijde. Uit een dergelijk 
put kwam redelijk zuiver drinkwater, mits de afstand tot de stal of de 
mestvaalt niet al te klein was. 

- Verwarming: stook- of vuurplaats binnen. In de winter onvoldoende. 
Wetenschappelijk onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat in een Los 
Huus als het onze bij een buitentemperatuur van –8°C, de 
binnentemperatuur niet hoger komt dan –2°C. Ondanks het haardvuur en 
een aantal dieren die (beperkt) warmte afgeven. Ook het isolerende 
vermogen van leem was volgens het onderzoek aanmerkelijk geringer dan tot 
dusverre aangenomen werd.  

- Verlichting: olie en/of vetlampjes (na 1860 mogelijk petroleumlicht). 
- Toilet/plee: in linker zijbeuk.  
- Slaapplaatsen: 2 bedsteden. 

 

Verdieping 

Wederopbouw: steen voor steen.  

In de bedsteden sliep men zittend 

- zodat er niet teveel zooi enzovoort in je mond kan vallen 
- omdat er bij horizontaal slapen teveel bloed naar je hoofd zou stromen wat 

dodelijk zou kunnen zijn 
- zodat boze geesten de geest van de slaper niet leeg zouden kunnen zuigen 

wat dodelijk was 
- omdat zout en vet eten reflux veroorzaakt en dat was zittend minder 

vervelend 
De bewoners 

In 1840 woonden hier Gerrit Koolman (76), zijn zoon Gerrit (37) en diens vrouw 

(36) en dochtertje (2), evenals vier andere personen (totaal acht personen dus). 

In 1866 woonden hier eveneens acht mensen en nog een meid (39).  

In het begin van de 20e eeuw woonden hier Johannes M. Reinders en zijn vrouw 

Johanna Maria te Veele, bovendien (tot 1909) nog de (latere) pater Johannes 

Hermanus Reinders (link), van de Orde der Franciscanen of Minderbroeders 

(link). Tot ongeveer 1920 leefde men hier nog op de toen al ouderwetse manier: 

in het Los Huus bij het open vuur, zonder aanpassingen.  
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In de buurt werden de bewoners Strootjan, Strootjanna, Strootherman en 

Strootfrans genoemd. De laatste was een neef die hier ook nog een tijdje 

gewoond heeft.  

In die streek was het gebruikelijk de voornamen te combineren met de 

boerderijnaam “Stroet” of “Stroot”. Men beleed de Rooms-katholieke 

godsdienst. Het was hard werken en weinig verdienen: men leefde op het 

bestaansminimum, misschien iets meer. 

De boerderij 

De boerderij is van het type Halle(n)huis (link 1 en link 2) en heeft 

ankerbalkgebinten (link). 

De voorgevel bestaat uit vakwerk met leemvulling, het onderste deel is van 

steen, gemetseld met leem. De blauwe kleur van de voorgevel komt van 

geblauwseld witkalk, in deze contreien meer voorkomend. Misschien was dat 

een modeverschijnsel: na 1850 werd de blauwe kleur financieel bereikbaar door 

chemische bereiding. De kleur was in ieder geval niet bedoeld om vliegen af te 

weren.  

Het dak, zonder schoorsteen, was ter plaatse van 

stro. Dit materiaal is na machinale bewerking echter 

niet meer als dakbedekking te gebruiken. Stro is 

bovendien minder duurzaam dan riet. Dat wordt 

tegenwoordig dan ook, in plaats van stro, gebruikt. 

Het Boerenbedrijf 

De meestal karige inkomsten werden aangevuld met 

verdiensten uit nevenactiviteiten (dat was dikwijls 

zonder meer noodzaak!). In de loop van de  19e 

eeuw werden die in Oost-Nederland belangrijker 

dan landbouw. Ca. 1870 werden hier op de 

zandgronden bijna geen akkerbouwproducten meer verhandeld: de landbouw 

stond in dienst van de veeteelt. Voor de boeren was een paard echter te duur. 

“Onze” boer had er in ieder geval geen (wat blijkt uit 19e eeuwse 

boedelinventarissen). Als trekdier gebruikte men het rund (op deze boerderij 

hangt een ossenhaam).  

zijkamertje 

https://www.hunebednieuwscafe.nl/2018/01/wat-is-een-hallenhuisboerderij/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenhuisboerderij
https://www.agriwiki.nl/wiki/Ankerbalkgebinten
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De nevenactiviteiten konden bestaan uit het maken van klompen (“onze” boer 

was ook klompenmaker!), borstels, schoenen, wagenwielen (zie 1.02 de 

radmakerij), het verzamelen van oer (ijzerhoudende aarde), houtdraaien, 

leerlooien en weven. Veel boeren trokken ieder jaar voor langere tijd weg om 

op grote bedrijven in loondienst te werken, zelfs in het buitenland. 

M.b.t. de weefgetouwen: Deze indeling is niet oorspronkelijk want door deze 

boer werden klompen gemaakt. Maar in deze regio kwam de weverij als 

nevenbedrijf wel regelmatig voor. 

Literatuur 

- Gids 2014 pag. 8. 
- B en M: 1968 no.2 pag. 44 en 45 
- B en M 1924 no.1 pag. 5 en 6. 

Afbeeldingen 

 

Interieur Saksische boerenwoning "Los huus" te Harreveld (de Stroet). 

Briefkaart is verzonden 20-2-1917 bron 

 

https://www.beeldbanklichtenvoorde.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=01067&search=los%20huus&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1
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Woongedeelte. 

 

Potstal. 

 
Plee. 

 
Vuurkorf, turfvuur, haalboom met 

haardhaal en ketel. 
 

 

Kinderlooprekje.  

Haardhaal met ketel. 
 


