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 1.10 Boerderij met kapschuur, Varik, Gelderland  

 
 

 

Inleiding 

In 1646 liet Hendrik de Joode in Varik deze fraaie boerderij neerzetten die 
rond 1700 en rond 1900 werd uitgebreid. Omdat de Waal regelmatig 
buiten haar oevers trad was deze boerderij op een z.g. huisterp gebouwd 
en lag daardoor een meter boven het omringende land. Het dak steekt, 
heel slim, aan de achterkant over de gevel heen en heeft een luik onderin. 
Hooiwagens kunnen zo onder de vloer van de hooizolder parkeren en het 
hooi hoeft alleen maar omhooggestoken te worden.  
Het gemengde bedrijf op de vruchtbare Betuwse kleigrond geeft 
uitstekende opbrengsten en de bewoners leven er goed van. Kijk 
bijvoorbeeld alleen al naar de weelderige pronkkamer. Ook wordt er 
prima gegeten en gedronken. In de keuken vertelt de boerin nu over het 
bereiden en bewaren van eten aan het begin van de 20ste eeuw. Wie 
goed kijkt, kan vooral aan de voorkant, nog de sporen zien van de vele 
verbouwingen die in de loop der eeuwen aan de boerderij hebben 
plaatsgevonden.  

../../0_nom/bestanden_erven/1.09%20Molukse%20barak%20Lage%20Mierde.pdf
../../0_nom/bestanden_erven/1.11%20Woonboerderij%20Hoogmade.pdf
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Links de boerderij uit Varik voor afbraak. Rechts een model dat bezoekers tot de 

opening konden bekijken om te zien hoe Varik er uit zou komen te zien. 
 

De koop werd op oudejaarsdag 1963 gesloten en in 1964 werd de 
boerderij afgebroken en naar het museum overgeplaatst, waar men pas 
in juni 1967 met voorbereidende werkzaamheden kon beginnen. Met was 
in de tussentijd nog druk doende met de opbouw van de boerderij uit 
Midlum. In 1971 was Varik klaar en konden bezoekers de boerderij 
bezichtigen. Het interieur is een weergave van ongeveer 1910. 

Vertelpunten 

- Kruk-boerderij, ondanks het kleine uitbouwtje bij de ingang 
- Stond op een huisterp, 1 meter hoger omliggende land, tegen hoog 

water van de Waal 
- Welvarende boerderij in vergelijking met bijvoorbeeld het Blauwe 

Loshuus en Vierhouten 
- Standaard ingang achter onder het dakoverstek om hooi makkelijk en 

droog op te steken 
- Zijgevel is een ‘stadse’ trapgeveltje 
- Schuurberg (of tasberg) om hooi bij overstromingen droog te houden 
- Hooiberg vijfroeder. 
- Vooral voorkomend in de Betuwe en langs de Gelderse IJssel 
- Woon- en werkgedeelte gescheiden 
- Driebeukig ankergebint 
- Deel voorzien van slieten 
- Te drogen planten zijn tabaksplanten, maar ook peulvruchten werden 

veel verbouwd en gedroogd 
- Kelder met weckpotten (inmaakpotten) 
- Groep- of grupstal 
- Overstek met luik aan de achterzijde, typisch voor de streek 
- Hondenkarnmolen, tredmolen 
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- Gemengd bedrijf met veehouderij, landbouw (tarwe, haver, gerst, 
oliehoudend zaad) en fruitteelt. Ook veel aardappels maar na 1845 
aardappelziekte (te vochtige grond) Ook veel suikerbieten, soms 60%. 
(NB. In Ierland hongersnood 1845-1849 door aardappelziekte) 

- Problemen in de ene bedrijfstak konden voor een deel met de andere 
opgevangen worden. Risicospreiding 

- Pronkkamer 
- Woonkeuken met grote rookvang en bedstede 
- Rond 1900 is een pomp geïnstalleerd 

 

Basisinformatie presentatie  

De boerderij is een krukboerderij (L-vorm), 
ondanks de latere aanbouw van de bijkeuken 
met de zijingang. Dit is met name ook goed te 
zien aan de lijn van de nok van de boerderij. 
Vanaf het begin was het woongedeelte 
afgescheiden van het bedrijfsdeel. De boerderij 
is terug-gerestaureerd naar de periode rond 
1900.  Dat hield onder andere in dat de indeling 
van de ruimten wat anders werd dan 
aangetroffen. 

De pronkkamer was er sinds ca. 1700 en later 
werd hier weer een houten bedstee wand 
aangebracht en rond 1900 werd de spoelkeuken uitgebreid. Er kwam ook 
een pomp. 
Het bedrijfsdeel is driebeukig met ankerbalkgebinten met daarin de 
datum 1647. Op de deel hangen tabaksbladeren te drogen, maar onder 
de overkapping hingen ook vaak peulen te drogen. De ruimte boven de 
balken is hooiberging. De overstek met luik aan de achterzijde is typisch 
voor deze streek en maakt het mogelijk dat het optassen van het hooi 
zoveel mogelijk droog kan geschieden. 

De nok geeft duidelijk de 
krukvorm (L) weer. 

about:blank
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Links van de achteringang zijn de paardenstallen, rechts de groepstal of 
grupstal voor koeien. Zij staan met de koppen naar de dorsdeel, de zg. 
“Hollandse” opstelling (vgl. met 1.16 Kadoelen). De mest valt in de goot 

langs de muur van de stal, de 
zgn. groep of grup. Achter de 
grup loopt een kruipad om de 
mest dagelijks met een 
kruiwagen af te kunnen 
voeren door de mestdeur in 
de achtergevel. 
Het woonhuis heeft in de 
muur ingelegde balken. 
Wat betreft de buitenzijde: 
de gevel is meer burgerlijk of 
"stads" met een tuitgevel aan 
de zijkant. (1.13 
Kasteelboerderij). 

Er is hier sprake van een 
krukboerderij: het woondeel 
is aan één kant breder dan 

het bedrijfsdeel. De latere uitbouw van de bijkeuken zou het idee kunnen 
geven van een T-boerderij, maar dat is Varik dus niet. 

Dit type boerderijen vindt men veel in de Betuwe en langs de Gelderse 
IJssel. Op het erf is een losstaande “schuurberg (of tasberg)”. De kap is 
verstelbaar. 

 
De schuurberg ter plaatse voor afbraak en de schuurberg  

in het museum. Foto’s zijn ingekleurd. 

Plattegrond na overplaatsing. 
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De vloer van de hooiopslag bevindt zich enkele meters boven de grond; 
de ruimte daaronder kan worden benut voor gereedschappen, wagens, 
e.d. Aan drie zijden is er een uitbouw; 
ruimte voor varkens en jongvee. Verder 
is er nog een mestvaalt. De oorsprong 
van dit soort schuren ligt in het feit dat 
de Waal nog regelmatig buiten haar 
oevers trad en het belangrijke hooi 
droog moest blijven.  

Naast de boerderij zijn twee weitjes 
voor jongvee. Een ervan met kersen- en 
pruimenbomen. Aan de andere kant een grote moestuin met o.a. tabak. 
Aan de voorkant een traditionele boerentuin, beïnvloed door de formele 
tuinkunst. 

Verdieping 

Bedrijf/inrichting  

De grond hier is grotendeels vruchtbare rivierklei. Vanaf de 17e eeuw 
werd de ontwikkeling van de landbouw bepaald door de 
bodemgesteldheid en door de markt. De stroomruggen (oude 
rivierbeddingen) bestonden uit goed bewerkbare zandige klei. Tussen de 
stroomruggen bevonden zich de kommen: zware klei die moeilijk te 
bewerken was. Deze kommen stonden meest onder water, behalve in de 
zomer. Ze waren niet bruikbaar. De hoge grondwaterstand bracht met 
zich mee dat er veel onkruid kwam. Dit is slecht voor de groei van het 
graan. Eens in de 9 à 10 jaar deden zich overstromingen  voor (het 
wassende water!). De vraag naar landbouwproducten nam toe; het 
transport per schip was gemakkelijk. 

Bewoners 
De familie van De Joode heeft tot 1755 in de boerderij gewoond. Behalve 
boeren waren zij ook bestuurders. Daarna werd Cornelis Bongaards 
eigenaar-bewoner. Daarvoor was hij tuinman en livreibediende bij de 
Heer van Varik. Deze had zijn protegé in 1796 aangesteld als buurmeester 
(soort burgemeester). Een slimme politieke zet in een tijd van 
machtsstrijd tussen adel en dorpsnotabelen onder invloed van de nieuwe 
Franse democratische ideeën. In 1825 koopt ene Roelof van Waarden de 
boerderij maar gaat er zelf niet wonen. De huurders waren o.a. 
veldwachter, wever, broodbakker (tevens boer) en herbergier (tevens 
boer). In 1844 werd de boerderij gekocht door Johannes van Waarden, de 
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zoon van de vorige eigenaar die pas in 1869 zelf op de boerderij ging 
wonen. Tot de verkoop aan het Openluchtmuseum in 1963, bewoonden 
de nazaten van de familie Van Waarden de boerderij. Vanaf 1869 waren 
ze eigenaar en boer. 

Eigendomsverhoudingen 
Erfpacht kwam hier veel voor. Een kleine (en rijke!) groep pachters had 
land tussen de 34 en 68 ha. maar een groot deel ervan was niet geschikt 
voor akkerbouw en werd dus als grasland benut. Eerst was er veel 
vetweiderij om de runderen te verkopen voor de slacht. Tot ca. 1930 was 
de paardenfokkerij lonend; na de invoering van tractoren echter niet 
meer. 
Tot ver in de 19e eeuw was tarwe het belangrijkste landbouwproduct, 
maar daarnaast waren ook haver, gerst en oliehoudend zaad van belang. 
Men oriënteerde zich op de steden. In de 19e eeuw was er ook veel 
aardappelteelt, die echter later, na 1845, terugliep vanwege de 
aardappelziekte. De aardappelziekte was vooral het gevolg van  te 
vochtige grond.  

Hiervoor kwamen suikerbieten in de plaats (in de Tielerwaard 60% van de 
grond). Ondertussen ontwikkelde zich de marktgerichte fruitteelt. 
Tenslotte waren peulvruchten niet onbelangrijk. 

In de boerderij 

Paarden (van belang tot ca. 1930) en koeien, die 's winters in de groepstal 
stonden. Zij leverden melk (boter) en vlees. De ruimte voor veel paarden 
op de boerderij en in de schuurberg had ermee te maken dat de 
paardenfokkerij in het gebied, en ook op deze boerderij, van groot belang 
was. 

De hondenkarnmolen:  

Deze apparaten waren in de 19e eeuw algemeen; ze 
zorgden voor veel werkbesparing, want de honden liepen 
1,5 tot 2 uur om te karnen. Het karnen kostte de boerin al 
gauw 3 keer per week 3 uren. De timmerlieden die de 
molen installeerden, leverden soms ook de afgerichte 
honden (meestal 2 dieren). Later werden op dit soort 
apparaten ook wel wasmachines aangesloten. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het boerenbedrijf 
hier minder kwetsbaar was dan in sommige streken 
elders, wat te danken was aan de veelzijdigheid van de producten 
(risicospreiding). 

Hondenkarn. 
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Voorzieningen 

Toilet, waterput, pomp, groot fornuis met grote schouw in de 
woonkeuken, op dit fornuis werden ook de maaltijden bereid. 
Verlichting: o.a. door middel van petroleum. 
Slaapplaatsen: bedsteden in de woonkamer en in de pronkkamer. 

Bouwsporen 

Al in de 17e eeuw waren er boven de 
ramen gemetselde boogjes, gedateerde 
muurankers en ook een tuitgeveltje 
boven de pronkkamer. De boerderij was 
bepleisterd waardoor veel bouwsporen 
niet meer zichtbaar waren. Voor het 
afbreken is de pleisterlaag op 
verschillende plaatsen verwijderd 
waardoor die bouwsporen wel zichtbaar 
werden. Bij de herbouw is de boerderij 
niet opnieuw bepleisterd, maar wit gesausd waardoor bouwsporen 
duidelijk zichtbaar bleven. Als je om de boerderij heenloopt zie je die 
bouwsporen vooral op de voorgevel en de rechter zijgevel terug.  

De staanders (stijlen) van het achterste gebint zijn nu zichtbaar. In de 
situatie ter plekke stonden ze tegen de binnenkant van de muur en was 
de bovenste helft wel ingemetseld en 
zichtbaar met de schoren voor de 
overkapping.  

Een boerderij uit de Betuwe (Site NOM)  

In de keuken van deze mooie boerderij 
vertelt de boerin over het bereiden en 
bewaren van eten aan het begin van de 
twintigste eeuw. De groente groeit 
gewoon in de tuin. 

De oogst op zolder 

Kenmerkend is het ver overstekende dakschild aan de achterzijde van 
Boerderij Varik. Hierin zit een luik, zodat de oogst vanaf de wagen droog 
op de zolder kon worden geborgen. Tijdens de herfst wordt er door de 
boerin vertelt hoe eten vroeger zonder koelkast bewaard werd. Weet jij 
hoe je groenten kunt wecken? 

Overstromingen 

Bouwsporen in de voorgevel. 
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In de Betuwe had men veel last van rivieroverstromingen. Daarom 
bouwden de bewoners hun boerderijen op woonheuvels. Deze 
welvarende boerderij stond op één van de hoogste plekken. Alleen een 
rijke familie kon zo’n plek betalen. De vruchtbare grond bood de boer 
veel mogelijkheden. Hij hield koeien voor melk, boter en kaas en 
verbouwde granen, peulvruchten en suikerbieten. Bij het huis lag een 
kleine boomgaard. De boerin zorgde voor de boter- en kaasproductie 
waarvoor ze onder andere de eerder genoemde hondenkarn heeft 
gebruikt. Kenmerkend voor de Tielerwaard is het ver uitstekende dak van 
de boerderij. In dit overstekende deel zit een luik, zodat de oogst vanaf de 
wagen droog op de zolder kon worden geborgen. De boerderij is in 1964 
afgebroken en tussen 1964-1971 in het Openluchtmuseum herbouwd. 

Linken 

- Koken in boerderij Varik, Youtube.com 
- ‘een hegt, sterk en weldoortimmerd huis’; Varik-Kerkstraat 2. 

Archeologisch onderzoek, link 

Literatuur 

- Jaarboek NOM 2001 : Een stukje Tielerwaard in het bos (Veel 
informatie over historie, verplaatsing, inrichting en constructiedetails) 

- B en M no. 1 (pag.24-25) 
- B en M 1969 no. 2 (pag.32 ev.) 
- Gids 2014 pag. 23 

 

  

about:blank
https://www.varik.nl/cms/wp-content/uploads/2019/01/Varik_Kerkstraat2_def.pdf
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Afbeeldingen 

 

 
Plattegrond ter plekke voor afbraak. 
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Drogende tabak op de deel. 

 

 
De zijgevel is in feite een tuitgevel maar ook een heel klein trapgeveltje.  



1.10 Boerderij met kapschuur, Varik, Gelderland   ---     Pagina 11 van 13 

 
Boerderij bij afbraak. 

 
Bijkeuken met koperen pomp. 
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Woonkeuken met grote rookvang en bedstede. 

 

 
Mooie kamer met bedsteden en ingebouwde kast. 
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Afgebikte voorgevel bij afbraak met een nog zichtbare vlechting (A) waar de  

daklijn (B) voor de uitbreiding van de bijkeuken liep.  
C geeft aan dat de voordeur vroeger meer naar links zat. 

 

-.-.-.- 

  


