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3.07 landarbeidershuisje (woudhuisje)  Damwoude 

  
 

Inleiding 
Het perceeltje waarop het woudhuisje zich bevond komt qua grote 
ongeveer overeen met de situatie in het museum. Er was dan ook geen 
ruimte voor een moestuin of voor fruitbomen. Ook wat er geen pomp. 
Water werd bij een 
gemeentepomp in de buurt 
gehaald. Het huisje is in het hoge 
noorden geplaatst en vlak naast de 
zuivelfabriek Freia. Veel arbeiders 
uit de buurt zullen naast 
landarbeider ook fabrieksarbeider 
zijn geweest in een chicoreifabriek 
of in de stoomzuivelfabriek die 
destijds in Akkerwoude stond (van 
1899-1969), net als de Freia die 
ongeveer zeven kilometer verderop stond en ook een stoomzuivelfabriek 
was. 

- Het huisje stamt wellicht uit de tweede helft van de 19e eeuw (rond 
1880) en was, ondanks de vervallen staat, een rijksmonument, maar 
mocht gezien de staat en de lokale toekomt in het uitbreidende 
Damwoude overgeplaatst worden. Het huisje is eigenlijk pas kort 
geleden herbouwd (rond 2000) maar dat is toch op de manier 
gebeurd zoals dat in de eerste museumjaren ook gebeurde, en voor 
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zover de materialen dat nog toelieten. Dat bleek uiteindelijk niet 
makkelijk. Er werd veel ander oud materiaal gezocht. 

Vertelpunten 

- Museumbeeld: Periode vlak na 1945 ten plattelande 

- De bewoners van dit eenvoudige huisje werkten als arbeiders op 
grote boerderijen of in de fabriek (chicorei- of zuivelfabriek) 

- Eénkamerwoning met achterin wat extra ruimtes, o.a. een kleine stal 

- Aangebouwd houten klompenhok en losse plee 

- In eigendom museum in 1997, opgeslagen; in de periode 2000 - 2002 
weer steen voor steen opgebouwd 

- Rond 1900 woonden hier: Jan Pieter Postma, daarna Eelke Sjoukes 
Wijnsma 

- Vervolgens vanaf 1912 Klaas Sipkes Feenstra met elf kinderen 

- Klaas Sipkes Wijnsma en Trijntje Wijnsma-van der Hoek samen met 
hun zeven kinderen 

Basisinformatie presentatie 

Arbeidershuisje gelegen in het zgn. Friese Woudengebied, waar de 

zandgronden de Friese kust naderen tot op zo’n 12 km. Het stond aan de 

Kleine Laan, een zijweg van de Voorstraat van Akkerwoude, een zgn. hale, 

een lang en smal voetpad. 

 

De huidige gemeente Damwoude is als fusie ontstaan uit Akkerwoude, 

Murmerwoude en Dantumawoude. Deze dorpen lagen op zandgrond, 

waarop landbouw mogelijk was, zonder de dreiging van overstromingen. 
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In de periode 1900 - ca.1940 was hier enige industrie, zoals 

cichoreifabrieken. 

Pas in 1946/47 wordt hier elektriciteit 

aangesloten. De bovenramen waren nep. Dat 

waren open gaten in de muur, maar door een 

witte rand leken het venstertjes. 

Evenals bij het arbeidershuisje uit Zandeweer 

(2.26) is dit een goedkoop gebouwd huisje 

waarbij de stenen over de kozijnen zijn door gemetseld en er geen rollaag 

aanwezig is. Hier zit ónder de ramen eerst een laag baksteen en 

daaronder wel een rollaag.   

Verworven in 1997, opgeslagen; in de periode 2000 - 2002 weer steen 

voor steen opgebouwd. Opgemetseld van rode baksteen. Vier bedsteden 

in de kleine woonkamer. De wanden ervan dragen de 

verdiepingsbalklaag, waarop dan weer het dak rust. Onder een der 

bedsteden is een kleine kelder. De zolder loopt niet door tot de 

achterzijde. Hier is ruimte voor een geit. Het toilet (plee), van steen 

gemetseld, staat buiten. In het voorjaar van 2002 is het huisje in het 

museum drie dagen opnieuw 

bewoond op dezelfde manier 

als in 1947. De familie Koole 

ondervond toen dat lang niet 

ieder bij het eten aan tafel kon 

zitten. Ook moest men ver 

lopen voor water (nu ca. 800 

m.), vroeger naar de 

gemeenschappelijke pomp. 

Kinderen van de fam. Koole. 
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Bij onderzoek bleek dat er nogal 

wat bouwsporen aanwezig waren 

van oudere aanpassingen en ook 

oudere foto’s gaven andere 

beelden dan wat er werd 

aangetroffen.  

Het woongedeelte is driebeukig 

met het woongedeelte in het 

midden en kasten en bedsteden 

in de zijbeuken. In het 

woongedeelte met een 

enkelvoudige houten balklaag met 

vloerdelen overheerst de kleur 

donkerrood. De lambrisering onder 

de ramen en achter de Salamander 

potkachel is een samenraapsel van 

tegeltjes en in een rommelig 

verband geplaatst (wat ter plekke 

ook zo). 

Bewoners/bewoning 

Rond 1900 woonden hier: Jan Pieter Postma, daarna Eelke Sjoukes 

Wijnsma. Vervolgens vanaf 1912 Klaas Sipkes Feenstra met elf kinderen, 

terwijl achter 'it sket' nog ruimte was voor een geit. In 1920 komt er een 

nieuwe achtermuur en deur. Vanaf dat moment wonen hier Klaas Sipkes 

Wijnsma en Trijntje Wijnsma-van der Hoek samen met hun zeven 

kinderen. Klaas werkte als landarbeider en een korte tijd als arbeider op 

de cichoreifabriek. In 1947 hadden zij hier nog drie inwonende kinderen 

en twee kleinkinderen. 

Een ervan is de laatste bewoner geweest tot 1996. 

Woonsituatie op twee momenten 

Naast eerdergenoemde situaties ook nog onder andere 

Een bedstedenwand. 

 



3.07 landarbeidershuisje Damwoude     -----     Pagina 5 van 11 

- een hertrouwde grootmoeder met 

haar man, een zoon met zijn vrouw 

en zeven (!) kinderen. Het 

woudhuisje werd op dat moment 

dus bewoond door maar liefst elf 

personen! 

- vader en moeder in een bedstede, 

nog thuiswonende dochter in de 

andere bedstede, twee 

kleinkinderen in een bedstede en 

twee volwassen zonen sliepen op 

zolder. 

Museumbeeld 

Periode vlak na 1945 ten plattelande. 

Pas in 1946/47 kwam hier elektriciteit, 

binnen staat een radio die de familie had 

gewonnen met een loterij. 

Een koudwaterkraantje kwam veel later, pas in de jaren ‘60 

De plaats in het museum, vlakbij Freia uit Veenwouden, is bewust 

gekozen. De arbeiders die hier werkten, zullen in soortgelijke huisjes 

gewoond hebben, want tot ver in de jaren ’50 van de vorige eeuw waren 

er voor de arbeidersklasse geen andere behuizingen beschikbaar. 

Verdieping 
Cichorei 
Veel van de cichorei die in Nederland in de 19e eeuw 
werd geteeld kwam uit Groningen en Friesland. Daar 
waren ook veel kleine cichoreifabriekjes en drogerijen 
die aan veel arbeiders werk verschaften. Cichorei werd 
gebruikt als surrogaatkoffie (peekoffie) en vooral 
gedronken in tijden dat er geen bonen beschikbaar 
waren of dat die exorbitant duur waren (Franse tijd en 
Tweede Wereldoorlog). 
De wortels worden gewassen, versnipperd en in een 

Cichorei. 
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eest gedroogd. Daarna worden de snippers in een draaiende trommel 
geroosterd en daarna vermalen. 
 
Van Plaggenhut tot woudhuisje (algemeen) 
Het gebied van de Friese Wouden bestond uit een veenlaag (hoogveen) 
die vanaf de middeleeuwen is afgegraven is wat aan de slotenstructuur 
nog goed te zien. Na de veenderij bleven er onvruchtbare schrale en ruige 
heidegronden waarop zich arme arbeiders vestigden, veelal in 
plaggenhutten en andere eenvoudig opgetrokken onderkomens. In 1899 
telde de omgeving van Dantumadeel waartoe Damwoude behoort 70% 
éénkamerwoningen. 
In deze slechte woonomstandigheden kwam pas aan het begin van de 20e 
eeuw langzaamaan verandering als gevolg van de woningwet van 1901. 
woonden veel arbeiders in het gebied in plaggenhutten. Vaak werd in 
eerste instantie een rechthoekig gat gegraven dat zo diep was dat de 
onderkanten van het dak dicht bij de grond kwamen, waarna het dak 
bekleed werd met plaggen. Aan de zijkant was ruimte voor een deur en 
voorin zaten vaak twee ramen aan de zijkant van de ‘schoorsteen’. 
Andere benamingen door de hutten waren spitkeet en zodenhut.  
Doordat de hutten vaak ingegraven waren bleven ze in de winter warmer 
en in de zomer koeler. Naarmate men meer mogelijkheden had werden 
de zijkanten van hout en werden de wanden hoger. Soms waren de 
zijwanden boven het maaiveld opgebouwd met gestapelde plaggen en 
soms werd het dak bedekt met stro. Er waren veel variaties. 
 

Plaggenhutten in verschillende verschijningsvormen, Fries fotoarchief. 

 
Plaggenhut in Noordwolde rond 1900. 

 
Plaggenhut op een onbekende Friese locatie 

rond 1900. 
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Waarschijnlijk in de buurt van Oldeouwer bij de 

Scharsterien, 1905. 

Plaggenhut of spitkeet in de buurt van 
Jubbega. Zo'n plaggenhut werd altijd zonder 
bouwvergunning gebouwd. Deze hut werd in 

1950 opgeruimd, 1948. 

 
Onbewoonbaar verklaarde woning/ 

plaggenhut aan de Prikkewei te (Nij) Beets, 
opgebouwd van hout en plaggen, bewoond 

door familie Sibbele de Graaf, met echtgenote 
en twee kinderen. 

 
Plaggenhut in Themapark te Harkema. 

Als gevolg van de woningwet werden er in de periode 1905-1913 in de 
Friese Wouden ongeveer 120 woudhuisjes gebouwd. De woningbouw-
verenigingen bouwden over het algemeen bakstenen woudhuisjes met 
een ‘krimp’. Het woudhuisje in het museum heeft dat niet. Waarschijnlijk 
is deze woning dan ook gebouwd door een particulier in de periode 1880-
1900. 
 

linken 
- Cichoreifabriek Kloosterburen, link 

https://www.marnegebied.nl/cichoreifabriek-musschenga-kloosterburen-kruisweg.html
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- Cichorei-info NOM, link 
Literatuur 

- Woudhuisje Damwoude, bouwhistorisch onderzoek en 
waardebepaling, NOM 2013. 

- Damwoude van 1900 tot nu (Steden en dorpenreeks, Friesland). 
- Gids 2014 pag. 63 

Afbeeldingen 

De plee ter plekke 1997. Voorgevel voor afbraak 1997. 

../../0_nom/bestanden_aanvullende_artikelen_compendium/A09_cichorei_industrie.pdf
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Achtergevel met klompenschuurtje en plee. 
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De stoomzuivelfabriek in Akkerwoude, 1899-1969. 
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Arbeiders voor Cichoreifabriek De eendracht in Akkerwoude. 


