
6.09 Los Huus, Beuningen gemeente Losser, Overijssel, 
ookwel Kleine boerderij Beuningen 

 

Ter plaatse 
Ca. 1700. 

Beuningen was een buurtschap: een verzameling boerderijen 
ontstaan ten Zuiden van Denekamp. Het is een "Los Hoes". Bijgebouw 

op een boerenerf; deel van een groter geheel; verworven als schuur en 
deels gereconstrueerd tot wat nu in het museum staat. 
Naam: "Olde Dubbelink" 
Bewoners: De ouders van boer Dubbelink hebben hier gewoond 
(althans dat was het verhaal). 

 
In het museum 

Sinds 1920. 
Enkele jaren geleden is de houten topgevel met verticale planken 

boven de baanderdeuren vernieuwd. Na enige jaren moet ook steeds 

het leem vernieuwd worden. 
 
Beschrijving 

In zekere zin fungeert de achtergevel ook enigszins als een voorgevel, 
en andersom. In verband met het inrijden stond de achterkant naar de 
weg gericht. 

 
Dit was in deze regio gebruikelijk. 

Vakwerkgebouw: het eikenhouten 

geraamte laat vakken open die opgevuld 
worden met vlechtwerk en vervolgens 
besmeten worden met leem (mengsel 
van zand en kleiachtige deeltjes + mest, 
strohaksel e.d.). Zo krijgt men lemen 
wanden (zie bij 3.10 Zeijen). 



De topgevels zijn bekroond met een makelaar. Boven het bewoonde 
deel een makelaar zoals gebruikelijk was bij Rooms Katholieke 

bewoners: kruis, eronder hostie en dan de kelk van de wijn. Boven de 
deel: gestileerde paardenkoppen. Het paard speelde in het, nog steeds 
niet geheel afgezworen, volksgeloof een voorname rol en heeft dezelfde 
betekenis als een hoefijzer. 

Eikenhouten topgevelplanken; aan de gevel ook strovlechtwerk. Vloer 
(woondeel) van veldkeitjes. 
Er is (een der kenmerken van het Los Hoes) geen schoorsteen. Wèl een 
stookplaats; een kuil in de grond. Hierboven bevindt zich een draaibare 
galg, waaraan een grote ketel (voor veevoer). Kleine potten werden op 
een treef (ijzeren onderzetter met handvat) gezet of gewoon in de 

gloeiende as. 's-Nachts werd het vuur afgedekt met plaggen en een 
vuurkorf. Er bleef dus meestal vuur. Het vuur werd 's-morgens weer 
aangeblazen met een blaaspijp of blaasbalg. 

 
Verlichting 

Olie- of vetlampjes of ook alleen het licht van het vuur. 
Slaapgelegenheid: op stro in de ruw getimmerde bedsteden in de 
zijbeuken. 
Buiten aan de kant van het woondeel bevindt zich nog een waterput 

met hefboom. Er is geen toilet (plee) 
 

Constructie 
Hallehuis het ankerbalkgebinten (zie bij 

1.6 Vragender). 
 

Bedrijf 
In Twente bestond een boerderij vaak uit 

een hoofdgebouw met verspreid over het erf 
een aantal bijgebouwen: bv. schapenstal, bakhuis (voor roggebrood) en 
ook onze boerderij (ook wel aangeduid als lieftochtshoes) een soort 
oudedagsvoorziening voor de (groot)ouders. 
Overigens konden dit soort behuizingen ook wel door een landarbeider 
bewoond worden. Enkelen hadden ook een watermolentje. 

Omvang meest bescheiden. De producten; rogge, vlas, melk, vlees 
en wol werden grotendeels aangewend voor de eigen behoeften. 
De veestapel bestond uit enkele koeien, geiten, een varken en enkele 
schapen. In deze regio treft men geen groepjes boerderijen aan die 
samen een dorpje vormen, doch veeleer verspreide hoeven. Vanouds 

belangrijk was de weverij (veel huiswevers en dorpswevers). 
Net als op de Veluwe bestond bij menigeen het ideaal van "eigen 
meester, niemands knecht". Dit lukte lang niet altijd. 



Zo begon een keuterijtje dan met een 
klein stukje, soms slechte grond, vaak 

zonder paard en zonder reserves. Zo 
ontstond òòk het plattelandsproletariaat, 
dat niets anders te bieden had dan de 
eigen arbeidskracht. 

Echter, zo lang een dergelijk bedrijfje 
deel uitmaakte van veen groter geheel, 
gaf dat de boer enige bescherming. Uit 
modern onderzoek (o.a. van Bieleman) 
blijkt intussen dat we ons van de situatie 
toen niet een al te somber beeld moeten 

vormen. Vaak werd door de keuterboer een keuze gemaakt 
(bedrijfseconomisch ingegeven). 
De grote Twentse textielindustrie (nu ook al weer jarenlang voltooid 
verleden tijd!) is voortgekomen uit de huisweverij (vanaf ca. 1700). 

 
Erfsysteem 

Eén kind erfde de boerderij en het land, het waarborgen van het 
bedrijf was hier het belangrijkste. Toen de "Olde Dubbelink" verhuisde 
naar ons boerderijtje gaf hij veel status op en verviel tot de rangorde 

van zijn niet-ervende broers en zusters evenals de arbeiders. Later 
werd het aan arbeiders verpacht. 
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Andere teksten website NOM 

De bejaardenwoning van het echtpaar Dubbelink 
De oudste zoon van pa en moe Dubbelink neemt rond 1700 de 
boerderij van zijn ouders over. Zelf trekken ze zich terug in dit 
‘lieftochtshoes’ dat speciaal voor hun oude dag is gebouwd. Het is een 
los hoes, dus vee en huishouden wonen in dezelfde ruimte. In Twente 
erft altijd maar één kind de boerderij en het land van zijn ouders – het 
behoud van het boerenbedrijf als geheel is belangrijker dan voor elk 
kind een eigen stukje. Een gevolg van die typisch Twentse overerving is 
dat een grote groep broers en zussen alleen van werkkracht kan leven. 
Meestal gaan ze aan de slag in een van de vele huisweverijen. Deze 

kleinschalige thuisindustrie leidt uiteindelijk tot het ontstaan van de 
grote textielindustrie waar Twente beroemd om zal worden. 

Hier geplaatst in 1919. Interieur: 19e eeuw. 
 



Het Los Hoes uit Beuningen is één van de oudste gebouwen in het 
Openluchtmuseum. Bij de opening in 1918 stond er een ander los hoes. 

Doordat een fotograaf bij een binnenopname het toen gebruikelijke 
magnesiumpoeder om te flitsen ontstak, vloog het los hoes in brand. 
Omdat dit type gebouw in die tijd al zeer zeldzaam was, werd met veel 
moeite in 1919 een ander los hoes uit Beuningen verkregen. Het 
interessante aan dit gebouw is niet alleen de indeling, maar het 
gebruikte materiaal. Een rieten kap, een houten topgevel met 'oelengat' 
(uilengat), lemen vakwerkwanden, houten gebinten, een lemen vloer 
en aan de voorgevel een topgevel van stro, met hierop nog eens fraai 
strooien vlechtwerk. Vanaf de periode 1870-1880 was het gebouw als 
schuur in gebruik. 

  

 


