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grote pot door de boerderij te sjouwen. 
Bovendien, een groot vuur in de boerderij 
en de lucht van het gekookte varkensvoer 
was nou ook niet bepaald ideaal. En dan 
was er nog iets: de boerin zorgde groten-
deels voor de varkens, dus het was handig 
om het stookhok vlakbij de pompstraat te 
hebben. 

Meerdere functies
Een stookhok werd niet alleen voor het 
bereiden van varkensvoer gebruikt, maar 
ook voor allerlei andere activiteiten waar 
een groot vuur voor nodig was. Zo werd 
er bijvoorbeeld water verwarmd of de was 
gedaan. Als het stookhok groot genoeg 
was werd er ‘s zomers vaak gewoond. Net 
als in het bakhuis in de eeuwen ervoor. 
Aan heel veel stookhokken is te zien dat 
er ook een oventje aan vast gebouwd was. 
Daarin werd dan brood gebakken, net als 

Een bakhuis of bakspieker is een 
gebouwtje naast de boerderij, groter dan 
een stookhok, van meestal zo’n drie 
gebinten groot. Het woord komt al voor in 
de Prisering van huizen en hoven uit 1645. 
Dat is een soort onroerendgoedbelasting 
waarin door belastingambtenaren in de 
Lantschap Drenthe alle huizen, boerde-
rijen, bijgebouwen en moestuinen op 
hun waarde werden geschat. Het is een 
waardevolle bron voor (bouw)historisch 
onderzoek.

In een bakhuis was een schouw en in de 
schouw ook nog een oven, die aange-
bouwd was aan het bakhuis. De ovens zijn 
meestal niet meer aanwezig, maar een 
boog in de muur aan de achterkant wijst 
erop dat er een oven is geweest. 
In het bakhuis werd gekookt en in de 
oven brood gebakken. In de zomer 
woonde de boerenfamilie er. Niet bij elke 
boerderij werd een bakhuis genoemd. 
Uit de Prisering zou kunnen blijken, dat 
alleen grote boerderijen zo’n bakhuis 

in het veel oudere bakhuis dus.  
Bij heel veel boerderijen in Drenthe staan 
nog steeds stookhokken. De boerderijen  
op het zand kunnen wel tot in de 
vijftiende of zestiende, een enkele zelfs 
tot in de veertiende eeuw, hun oorsprong 
hebben. Stookhokken zijn dus altijd van 
later datum, eind negentiende, begin 
twintigste eeuw.

Tegenwoordig worden stookhokken 
vooral nog gebruikt als schuurtje voor het 
opslaan van spullen. Heel soms zie je dat 
ze een andere functie hebben zoals een 
sauna, een B&B of winkeltje. 
Er zijn nog heel veel stookhokken in 
Drenthe, maar ze zijn onbeschermd. Ze 
zijn beeldbepalend en heel karakteristiek. 
Als er een goede bestemming aan gegeven 
wordt, blijven ze vaak wel bestaan. Maar 
ook als dat niet zo is zou het natuurlijk 
mooi zijn als ze behouden blijven!

hadden. Misschien werd er voor meer 
gezinnen gebakken? In Drenthe zijn nog 
maar een paar exemplaren. 

Varkensvoer
In de negentiende en begin twintigste 
eeuw kwam er een nieuwe bron van 
inkomsten voor de boer bij. Door de 
nieuwe spoorweg tussen Zwolle en 
Meppel (1860-1870) werd het mogelijk om 
allerlei producten snel te transporteren. 
Veel Drentse boeren gingen toen varkens 
voor de export houden want dat leverde 
extra inkomsten op. Om de varkens te 
voeden, moest er een grote hoeveelheid 
voer bereid worden. Daarvoor werden 
grote gietijzeren kookpotten gebruikt, die 
boven een vuur verhit werden. Soms zie 
je nu op het erf nog zo’n kookpot die als 
bloemenbak gebruikt wordt. 

De varkenswei was meestal vlak voor de 
boerderij. Daarom was het veel handiger 
om een apart stookhok buiten de boerderij 
te bouwen dan met dat hete voer in een 
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In heel Drenthe kom je ze tegen. 
Piepkleine huisjes naast boerderijen. 
Het kan een bakhuis of een stookhok 
zijn. Ze lijken erg op elkaar, werden voor 
dezelfde doeleinden gebruikt en toch is 
er een verschil... 
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