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 1.04 Veluwse boerderij Vierhouten  

  
 

Inleiding 
Deze boerderij is gebouwd kort voor 1850 en is een typisch voorbeeld van 
een kleine (keuter)-boerderij op de Veluwe. Een grotere versie van zo’n 
boerderij is de Gelderse Boerderij (4.02), Arnhem. De boerderij in 
Vierhouten was gelegen buiten het dorp op de hoge en arme 
zandgronden van de Veluwe. De boerderij  is in 1938/39 steen voor steen 
herbouwd en is volgens de situatie van rond 1900 in beeld gebracht. Deze 
boerderij is een driebeukig hallenhuis met ankerbalkgebinten en een 
middellangsdeel (zie ook bij 1.06 Boerderijskelet 
Vragender). Het woongedeelte en de achtergevel zijn 
van steen terwijl de zijwanden van de deel van hout 
zijn. Dubbele deuren (baanderdeuren) geven toegang 
tot de deel met een potstal voor koeien en een 
varkenshok.  
Bij de bedrijfsingang in de achtergevel staan twee uit Gelderland 
afkomstige hooibergen van verschillende types. Een zogeheten 
vierroeder en een éénroeder (een parapluberg ). 

Een aanvulling uit de gids van 1978: 
Op de Veluwe was in de 19e eeuw nog veel woeste grond. Talrijke 
landarbeiders wisten zich hier met zware arbeid op te werken tot klein 
boertje. We zien dan veel dit boerderijtype, dat in feite een 
miniatuuruitgave is van de 19e-eeuwse driebeukige zandboerderij.  
In een overheidspublicatie uit 1908 vinden we de ontwikkeling van dit 
soort bedrijfjes goed weergegeven: „Een arbeider, die pas getrouwd is en 
zo goed als niets bezit, begint gewoonlijk met één of twee geiten, 
waarvan hij de melk geniet en waarvan hij de mest op z'n akkertje brengt, 

../../0_nom/bestanden_erven/1.03%20Ros-oliemolen%20Zieuwent.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.05%20Daglonershuisje%20Nunspeet.pdf
https://www.agriwiki.nl/wiki/Potstal
http://www.hooiberg.info/?page=hooibergtypen
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en wat kippen. Gaandeweg komen er een paar biggen bij en vervolgens 
een mestkalf. Eindelijk is hij zo ver dat het kalf kan worden aangehouden, 
zodat er melk verkocht kan worden.-Met het melkafval, kleine aardappels 
en roggemeel van eigenverbouwde rogge werd de varkensstapel wat 
uitgebreid, wat weer wat extra geld aanbracht. Met de meerdere mest 
der koe kon weer enige heidegrond tot bouwland worden aangemaakt. 
Daar, waar het de landarbeider meeloopt, gaat de man van lieverlede 
minder uit daghuren en blijft hij meer thuis werken, vooral wanneer er 
volwassen kinderen zijn, die al wat verdienen. Niet allen ging het zo 
gunstig, maar toch werkt het klein landbouwbedrijf der arbeiders in deze 
streken vaak heilzaam". Was men eenmaal zelfstandig dan verschaften in 
moeilijke tijden stropen en bosarbeid nog wel enige aanvulling. 

Vertelpunten 
- Driebeukig hallehuis met ankergebinten 
- ‘Moderner’ dan los huus, woondeel en deel gescheiden 
- Bekendste bewoner Arien van Essen (foto op schouw) 
- Kleine zelfstandige boer -/- landarbeider 
- Moestuintje, kippen en wat kleinvee: redelijke basisbehoeften 
- Arien was clandestien stroper, voor zichzelf en als bijverdienste 
- Naderhand jachtopziener 
- Mestproductie hard nodig voor arme eigen grond, veeteelt in dienst 

van de landbouw 
- 1854 gezin Baveman zeven personen, daarna fam. van Essen 
- 1937 geschonken aan het museum door de fam. ter Horst 
 

Basisinformatie presentatie 
Wederopbouw. 

Wederopbouw, steen voor steen. Het gebouw is 
een driebeukig hallehuis met 
ankerbalkgebinten en een middenlangsdeel 
(zie ook bij 1.06 Boerderijskelet Vragender) en in 
/ rond de boerderij wordt de periode van rond 
1900 in beeld gebracht.    
Voor de boerderij staand is duidelijk te zien dat 
het rieten dak aan de zijkant open is, waardoor 
er goed geventileerd kan worden. Langs de schuine kanten van de gevel 
zitten zgn. boerenvlechtingen met beitels of tanden. Deze zorgen voor 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenhuisboerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenhuisboerderij
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een stevige constructie, de kleine 
zijkanten geven een betere afdekking 
aan de rand, en ze zijn gewoon mooi. 
Boven het raam zit een zgn. rollaag. 
Eén van de bekendste bewoners was 
Arien van Essen. Van hem staat een 
fotootje op de schouw. Op de foto 
hiernaast zit Arien voor zijn 
boerderijtje. 

Via de voordeur kom je binnen in 
de woonkamer en ‘je valt met de 
deur in huis’,  waarbij de mooie 
linnenkast tegen de achterwand 
direct opvalt. Rechts twee 
bedsteden met een beddenpan. De 
woonkeuken en de hele boerderij 
geven een vrij romantisch beeld 
van het leven op een boerderijtje 
op de Veluwe, terwijl het een 
zwaar leven was om de eindjes aan 
elkaar te knopen.  
Naast de linnenkast staat een kinderstoel die onderin verwarmd kan 
worden. Zo’n linnenkast kreeg een bruid van haar ouders mee als 
ze ging trouwen. 
Op de deel hangen verschillende gereedschappen zoals een pik en 
een zicht om graan te oogsten en een plaggenzicht om 
heideplaggen te steken voor in de potstal. Ook hangt er een grote 
houten disteltang. 

Boven de 
binnendeur hangt een 
schapenkraag die een 
schaap droeg om er voor 
te zorgen dat hij niet door 
het struikgewas of een 
andere omheining kon 
ontsnappen. 
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Rechts naast de deur hangt een balans om zaken 
mee te kunnen wegen. Aan de zolder hangen 
tabaksbladeren te drogen. 
Boven de deel op de horizontale gebintbalken 
liggen de slieten (dunne boomstammetjes) die al 
naar gelang de situatie tegen elkaar 
aangeschoven kunnen worden om plaats te 
bieden aan ongedorst graan en hooi. Het dak is met riet gedekt. 

Bewoning 
Vóór 1854 woonde hier het (Ned. Herv.) gezin Bavenman-Groenveld met 
maximaal zeven personen. Van 1854-1870 werd de boerderij bewoond 
door het gezin Bonhof-van Laar, eveneens Ned. Herv. (drie personen). 
1870: de familie Van Essen-van Hierden (wederom Ned. Herv.) (vier 
personen) tot 1872. In 1920 leefde hier (vanaf 1887) Arien van Essen. Op 
de foto zal hij ongeveer 70 jaar geweest zijn. 
In 1919 kocht de familie Ter Horst het boerderijtje en schonk het in 1937 
aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar werd het in 1938 
herbouwd. 
Toen Arien van Essen nog handarbeider of los werkman was, hield hij zich 
bezig met de stroperij, echter niet altijd met succes (volgens 
mededelingen van zijn zoon). In een deeldeur zit nog een stuk waardoor 
Arien vroeger vanaf de deel op wild gejaagd zou hebben. Hij gebruikte de 
binnendeur van het huis als een soort werktafel om geslachte dieren, ook 
het eigen varken, in kleinere stukken te verdelen. De sporen ervan zijn op 
de deur nog te zien! Later verkocht Arien zijn huisje aan de familie Ter 
Horst, dat het in 1937 aan ons museum schonk. 

Bedrijf en bestemming 
Keuterboerderij, in stand gehouden door een keuterboer: een kleine 
maar zelfstandige boer of landarbeider die een stukje grond tot zijn 
beschikking had, maar daarnaast nog één of meer dagen of een seizoen 
bij een grote(re) boer ging werken. Vaak werden de levensbehoeften 
aangevuld door (clandestien) te stropen. Tussen ca. 1850 tot midden 19e 
eeuw was dit ook een activiteit voor jongens vanaf een jaar of 10. Zij 
liepen daarbij uiteraard het risico in handen van een jachtopzichter te 
vallen. 
Sommige bewoners hadden een merkwaardige carrière: voornoemde 
Arien van Essen was eerst landbouwer en los werkman en uit pure 
noodzaak, vooral 's winters ook stroper en tenslotte jachtopzichter (!). 
Niet iedereen gelukte het geheel zelfstandig te worden. Het was een 
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gemengd bedrijf: de landbouwproducten werden gedeeltelijk als veevoer 
gebruikt. Om de vruchtbaarheid in stand te houden was er vooral op de 
schrale zandgronden veel mest nodig van runderen en schapen. 
Op de kleine deel bevindt zich, links van de deeldeuren, een potstal: 
slechts een gat in de grond (80 cm à 1 meter diep). De koeien kwamen op 
een vloer van heideplaggen, strohaksel, eventueel herfstbladeren, etc. te 
staan. In de loop van de winter kwam daar steeds meer mest bij, die dan 
wederom afgedekt werd met plaggen, enz. Dat ging door tot de stal 
gevuld was. Tenslotte werd de stal geleegd, en de inhoud opgeslagen 
naast de boerderij (mestvaalt), of rechtstreeks op het land gebracht. Zat 
men ruim in de mest, dan kon men wellicht een nieuw stukje land 
ontginnen.  
In de 19e eeuw gold schapenmest vaak als de beste mest. Ook in het 
gunstigste geval bleven, door de grote afhankelijkheid van mest, de 
mogelijkheden op de zandgronden beperkt. Vandaar dat bedrijven op de 
Veluwe, in Twente en de Achterhoek veelal klein zijn. Toch zijn er in de 
genoemde gebieden ook wel grote boerderijen. In ons museum zijn deze 
echter niet vertegenwoordigd. 

Voorzieningen 
- (drink)Water: voor de boerderij is een waterwelput.  
- Warmte: in het woondeel is een haard met schouw. 
- Verlichting door kaars- en vetlampjes, petroleumlamp (vanaf ongeveer 

1860), olielampjes. 
- Binnen is er geen plee. Waarschijnlijk stond die buiten. 
- Enkele bedsteden. 
- Opknappergoed, d.w.z. de kleding die de boerin aantrok nadat zij 

's morgens het smerige huishoudelijke werk verricht had. Met deze 
kleren (een betere rok met schort en een mooi geplooid mutsje) kon zij 
zich vertonen op de plaatselijke markt. 
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Afbeeldingen 

 
Niersenseweg 20, Vierhouten, topotijdreis.nl, link. 

 
Niersenseweg 20, Vierhouten, google.com/maps. 

 

https://www.topotijdreis.nl/kaart/1875/@185763,482453,9.84
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Evacueés najaar 1944. 

 

  


