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 1.05 Daglonershuisje uit Nunspeet  

  

 

Inleiding 

Dit daglonershuisje is gebouwd omstreeks 1850/1860 en lag even buiten het 
dorp in een bos- en heidegebied. Het was onderdeel van een zgn. 
huttenkolonie. Er  stonden rond 1900 veel van deze “zoomhuisjes” in Nunspeet. 
Ze werden zo genoemd omdat ze aan de zoom (rand) van het dorp stonden 
langs de akkers en heidevelden. 

Dit soort huisjes was het onderkomen van landarbeiders en bosarbeiders, vaak 
met grote gezinnen, wat kippen, schapen en een geit. Ook wordt er later over 
een varken gesproken. Het leven was zwaar en armoedig. 

In 1957 is dit huisje met stal steen-voor-steen in het museum opgebouwd. 
Wellicht geeft het bouwwerk een iets te rooskleurig beeld van wat er ter plaatse 
stond. Er is slechts één vertrek, met bedsteden en een schuurruimte met kleine 
potstal voor schapen en geit. Zoals het er nu staat, kan men het opvatten als 
een verbeterde uitvoering van een daglonershut (beeld: eind 19e eeuw). De 
plaggen zijn vervangen door hout, er zijn bakstenen gebruikt en er is een 
plavuizen vloer. 

 
  

../../0_nom/bestanden_erven/1.04%20Kleine%20boerderij%20Vierhouten.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.06%20Boerderijskelet%20Vragender.pdf
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Vertelpunten 

- Ter plaatse 1850/1860 

- Huttenkolonie bosarbeiders 

- Dagloner bij de oogsttijd/seizoenpiek 

- Eekschillers, eikenbast/schors wordt vermalen tot run (in runmolens)  

- Run bevat looizuur. Deze stof werd gebruikt bij het leerlooien 

- De periode van het eekschillen was 6 à 7 weken. Er werd gezwoegd van 3 uur 
in de morgen tot 9 uur ‘s avonds 

- Geen voorzieningen, geen plee 

- Watervoorziening centrale put 

- Gemetselde schoorsteen 

- Stookplaats 

- Verlichting olie of vet 

- Inkomsten door trekkend bestaan met onder andere eekschillen en hooien 

- Mest uit de potstal 

- Schapen/geit en later ook varkens 

- Stropen 

- Er woonden zes tot tien personen  

- Fam. Bakker 1850 

 

Basisinformatie presentatie 

Bedrijf en bestemming 
Huttenkolonies aan de randen van dorpen 
vond men voorheen niet alleen hier, maar 
ook te Oldebroek (167 hutten), Doornspijk 
(32), Heerde (97), Hoenderloo, tussen Wijhe 
en Olst, en verder bij Hattem en in de 
Achterhoek. Op sommige plaatsen waren de 
hutten weinig beter dan "onze" 
plaggenhut (3.09 Plaggenhut Onstwedde).  

Zoals gezegd: de bewoners waren 
meeste dagloners, die in hun woonsituatie geduld werden omdat men ze nu 
eenmaal nodig had bij het opvangen van de seizoenpieken zoals de oogst in het 
landbouwbedrijf. Voor de meesten was het bittere noodzaak om in het voorjaar 
met het hele gezin (en het spaarzame vee) naar de Veluwe te trekken of verder: 

Het huidige interieur. 

about:blank
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naar Drenthe, Friesland en het. Soms trok men zelfs naar Noord- of Zuid Holland 
om daar bij de hooioogst te helpen. 

 

 
Eekschillers aan het werk. 

 

Een van de werkzaamheden was eekschillen: eikenschors wordt van 
eikenstammetjes gehaald en dan vermalen tot run (in runmolens). Run bevat 
looizuur dat werd gebruikt bij de leerbereiding. De periode van het eekschillen 
duurde zo’n 6 à 7 weken. In die tijd werd er gezwoegd van 3 uur in de 
morgen tot 9 uur 's avonds. De lonen waren karig en met dat weinige geld 
moest men, thuisgekomen, openstaande rekeningen van bakker, kruidenier of 
andere winkeliers vereffenen. Ook kon men nog wat "los" werk doen bij grotere 
boeren en wellicht nog wat stropen. Zo hoopte men het jaar door te komen. 

 

Verdieping 

Eekschillen 

Uit Mijngelderland.nl (citaat): 
“Eekschillen is het verwijderen van de schors van de eik. Dit gebeurde in het 
voorjaar, als de sapstroom van de wortels naar de takken op gang komt. De 'los 
geklopte' eikenschors werd gebruikt voor het looien van leer. Boseigenaren in 
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Friesland, Drenthe en Overijssel verwelkomden de 
eekschillers uit de Veluwe met open armen. De Veluwse 
gezinnen werkten weken achtereen in armoedige 
omstandigheden om zo veel mogelijk schors van de 
eikenstammen los te kloppen. Ouders en kinderen werkten 
zes dagen per week, van vier uur 's ochtends tot negen uur 's 
avonds. Tot op de dag van vandaag zijn er contacten tussen 
Veluwse en Drenthse families, die stammen uit de 
eekschillerstijd.” 

 

Voorzieningen 

In het huisje zijn die er m.b.t. water niet. Per huttenkolonie moeten er toch wel 
een of meer putten of iets dergelijks geweest zijn. Er is geen plee. 
Verwarming: gemetselde schoorsteen; als stookplaats zien we drie opgezette 
stenen. 
Verlichting  

Olie en/of vet. Kaarsen en petroleum waren waarschijnlijk te duur. 

Bijzonderheden 

Huisjes van dagloners buiten de zandgronden waren doorgaans (bouwkundig) 
beter; toch waren zij er per saldo vaak minder aan toe. De mogelijkheden om 
iets bij te verdienen waren veelal beperkter. Ook kon men meest geen kleinvee 
houden. In 1880 bezocht de Engelsman Jenkins onze contreien in opdracht van 
de Engelse regering en meende daarbij te kunnen vaststellen, dat de betaling, 
de huisvesting, evenals de voeding van de Engelse arbeider (veel) beter was dan 
bij de Nederlandse arbeider het geval was. 

Omdat deze karakteristieke “zoomhuisjes” huisjes de schoorsteen in het midden 
aan de voorkant van het dak hadden, leken ze op locomotieven en werden wel 
“locomotiefhuisjes” genoemd. 

Bewoning 

In 1850 woonden hier Aalbert Bakker (65), zijn vrouw Grietje van de Pol (45) en 
nog vier kinderen tussen de 6 en 16 jaar. De vader van dit gezin was de eerste 
van een reeks "Bakkers" die er woonden. In 1873 leefden hier Aart Bakker en 
zijn vrouw Driesje Pater met liefst negen kinderen van wie er twee overleden 

toen die 2½ en 8½  jaar oud waren. 

De laatste bewoner Jan Bakker stond in het bevolkingsregister eerst als 
gereformeerd, later als christelijk gereformeerd genoteerd. In het algemeen kan 
men zeggen dat de bewoners van deze wel zeer nederige behuizing de harde 
werkelijkheid konden trotseren dankzij hun christelijk geloof. 

Eekhamer. 
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Uit armoede in een hutje op de hei 

Nederland was in de negentiende eeuw voornamelijk agrarisch, maar niet 
iedereen had een mooie boerderij. Velen waren arbeiders, die weinig 
verdienden. Zij hadden geen eigen huis en grond, maar vestigden zich buiten 
het dorp. Daar leefden ze in eigen bouwsels op de hei. Zo ontstonden in het 
oosten van Nederland hele kolonies van daglonershutten. Sommige werden in 
de loop der tijd verbeterd tot eenkamerhuisjes, zoals “ons” daglonershuisje uit 
Nunspeet.  

In dit daglonershuisje woonden van 1860 tot 1956 meerdere generaties van de 
familie Bakker. Het is niet meer dan één kamer met een paar bedsteden en een 
stal voor de geit en een paar schapen. Voor het gezin dat er in 1873 woont is dat 
wel passen en meten: ze zijn met hun elven! Het huisje maakt deel uit van een 
armzalige huttenkolonie op de hei, net buiten Nunspeet. Van alle landarbeiders 
hebben dagloners het zwaarste bestaan. Ze worden – áls er al werk is – per dag 
ingehuurd door boeren in de omgeving. En elk voorjaar trekken ze met het hele 
gezin plus geit naar Drenthe of Friesland om daar eek (eikenbast) te schillen. 
Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, met z’n allen. De rest van het jaar 
worden het menu en de beurs aangevuld met wat stroperij. 

De cultuurhistorische site  geeft over 1910 de gegevens van een 
gezondheidsonderzoek, Waterweg 29 Nunspeet: 

- eigenaar: Bakker, A.;     
bewoner: Bakker, Aart gehuwd met Pater, Driesje 

- gelegen aan landweg, vrijstaand 
- benedenvloer: steen;      

dakbedekking: stro;      
buitenmuren: steen;      
ramen: twee 

- aantal vertrekken: één;      
gebruik: woon/slaap;      
aantal slaapplaatsen: twee     
personen in slaapplaatsen: 1m1v 

- drinkwater: uit een gat;      
privaat: neen;             
lozing menagewater (vuil water): ja;      
huur: fl. 20,- p/jr 

- oppervlakte in m2: 13,86;      
- dieren: twee schapen, twee varkens 

 

about:blank
https://sites.google.com/site/nuwenspeteheemkunde/zoom-onderzoek/n-103
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Linken 

- Eekschillen Nunspeet, YouTube.com, link 
- Oud Drenthe, eekschillers, Youtube.com, link 
- Eekschillen: Seizoensarbeid uit vroeger tijden, MijnGelderland.nl, link 
- Daglonershuisjes ter plekke, link 
- Molen het Hert, Eekmolen, link 

 

Literatuur 

- Gids 2014 pag. 12 
- B en M 1968 no.2 pag.55. 
- B en M 1989 no.1 pag.56 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LZ5-85mYrHY
https://www.youtube.com/watch?v=uog1rr83X5w
https://mijngelderlandmedia.azureedge.net/files/verhalen_pdf/Eekschillen_Seizoensarbeid_uit_vroeger_tijden.pdf
https://sites.google.com/site/nuwenspeteheemkunde/zoom-onderzoek/n-103
https://www.molenhethert.nl/eekmolen/
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Artikel uit Trouw 3 juli 2018 

 

Elke week kiest Trouw uit een museum de blikvanger die we niet mogen missen. 
Vandaag: Een 'zoomhuisje' in het Noord-Veluws Museum. 

Henny de Lange 3 juli 2018, 20:02 

We mogen het artikel zelf niet overnemen, ook niet  met bronvermelding. Wil je 
het artikel lezen, dan is dit de link. Helaas kun je het artikel alleen lezen als je een 

krantenabonnement hebt bij een krant van de dpgmediagroep. 

 

 
  

https://www.trouw.nl/auteur/Henny%20de%20Lange
https://www.trouw.nl/cultuur-media/in-het-idyllische-zoomhuisje-was-het-leven-armoedig~b2f88a72/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


1.05 daglonershuisje uit Nunspeet     -----     Pagina 8 van 9 

Afbeeldingen 

 
Daglonershuisje uit museum ter plekke, Waterweg 29 Nunspeet, 1931, bron. 

 
Bron cultuurhistorie Nunspeet. 

  

https://sites.google.com/site/nuwenspeteheemkunde/zoom-onderzoek/n-103
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Pentekening van een daglonershuisje in Nunspeet, Kees Boekholt . 

https://steurh.home.xs4all.nl/keesboekholt/boekpen4.html

