Gemertse boerderijen in soorten

ofwel:
De mythe yan de langgevelboerderij
Jan Timmers
De langgevelboerderij is wel het meest typische Brabantse verschijnsel wat
een van de meest verspreide opvattingen
over wat nu eigenlijk typisch Brabantse zaken zijn. Nagenoeg alles wat tot
voor kort werd opgeschreven over Brabantse boerderijen had betrekking op
de langgevelboerderij, alsof er niets anders bestond. Niet alleen werden
andere typen boerderijen nagenoeg geheel genegeerd, het was zelfs zo dat
de langgevelboederij doorging voor de meest autentieke vorm van de
Brabantse boerderij. De langgevelboerderij werd vaak aangeduid met de
term Frankische boerderij om daarmee aan te geven dat dit type terugging
tot de Frankische tijd, de periode in de middeleeuwen waarin Brabant werd
gekoloniseerd door de Franken. Daarmee zou de ouderdom van de langgevelboerderij dus teruggaan tot ongeveer 500-700 n.chr. Ter onderscheid
werd melding gemaakt van de zogenaamde Saksische boerderij, die in
dezelfde periode zol zijn ontstaan in oostelijk Nederland (Gelderland,
Overijsel, Drenthe).
Maar klopt dat verhaal over de langgevelboerderij nu eigenlijk wel? Is dit
type boerderij werkelijk zo oud? Bedoelen we met de term langgevelboerderij eigenlijk wel allemaal hetzelfde? Wat is er zo typisch aan een langgevelboerderij? Op deze vragen zullen we in dit artikel proberen antwoord te
geven. onderzoek naar de geschiedenis van de Brabantse boerderijen heeft
eigenlijk al lang duidelijk gemaakt dat die zo typisch Brabantse langgevelboerderij een ontwikkeling is die nog niet zo lang geleden op gang is

je kunt bedenken. Althans dat is
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gekomen. De langgevelboerderij als type is helemaal zo oud niet. Toch
blijft de mythe van de Brabantse langgevelboerderij nog steeds hardnekkig
standhouden in allerlei populair geschreven historische boeken en toeristische brochures. Zelfs in de nieuwste versie van de Winkler Prins encyclopedie komen we dit gegeven nog tegen. Een citaat uit het artikel over
boerderijenr: "een zuidelijke groep (Frankische type) in Limburg, Brabant
en Zeeland; de oorspronkelijke vorm is een langgerekt rechthoekig gebouw
(langgevettype) met schuur en woning onder een lange kap en deel dwars
op de lengterichting".
Geven we echter onze ogen goed de kost dan kunnen we constateren dat er
behaive langgevelboerderijen nog allerlei andere boerderijen voorkomen in

onze regio, maar dat het grootste deel ervan toch in twee categorien
ingedeeld kan worden. Bernard van Dam begint zijn beschrijving van de
Brabantse boerderij met de volgende alinea: "Voor mij staat vast dat er
twee typen Brabantse boerenhuizen bestaan, die in- en uitwendig aanmerkelijk van elkaar verschillen. Het is moeilijk voor de bouwperioden van die
twee typen een juiste tijdgrens te stellen, maar als wij als scheiding van die
perioden het jaar 1880 nemen en gaan spreken van het type van v66r of n6
de tachtiger jaren, zullen we niet ver van de werkelijkheid blijven".2
Het gaat hier om de kortgevelboerderij en de langgevelboerderij. Voordat
we een beschrijving geven van deze twee soorten boerenhuizen gaan we
eerst kort in op de ontwikkelingsgeschiedenis van de boerderij in onze
regio, voorzover die nu bekend is.

Het oudst bekende type Brabantse boerderij

De oudst bekende vorm van de boerderij in Brabant is een drieschepig,
langwerpig woonstalhuis. Dit was een zogenaamd hallehuis, dat ook elders
in Nederland voorkwam. De term woonstalhuis betekent dat zowel het
woongedeelte als het stalgedeelte in 66n gebouw waren ondergebracht. Het
hallehuis dateert als type uit de middeleeuwen. In Drente werd dit type
boerderij gebouwd vanaf ongeveer het jaar 10003. Voor Noord-Brabant is
dat niet exact bekend, maar wel is opvallend dat bij opgravingen in onze
regio is gebleken dat de boerderij in de Merovingische periode veel kleiner
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Doorsnede van een driebeukige boerderij met ankerbalkgebinten. De staander wordt ook
(gebint)stijl genoemd. De dwarsbalk is de ankerbalk.

was dan de boerderij uit de Karolingische periode direct daarna. Het lukt
erop alsof bij de overgang tussen deze perioden (* 700 n.Chr) het woonstalhuis in Brabant werd ingevoerd.4ln het noorden van Nederland (Drente,
Overijsel) waren het woon- en stalgedeelte niet altijd gescheiden door een
wand. In Noord-Brabant was vermoedelijk al in de middeleeuwen een
scheidingswand tussen het woon- en het stalgedeelte aanwezig.
De hoofdconstructie van dit hallehuis bestond uit een aantal (veelal 5)
ankerbalkgebinten, aan de bovenzijde van de stijlen met elkaar verbonden
middels een dekbalk (worm). Dit geheel vormde de draagconstructie voor
het dak. Op de dekbalken stond een zogenaamde sporenkap. Dat houdt in
dat op een onderlinge afstand van ca. 50 cm 'spanten' werden geplaatst,
bestaande uit twee sporen, die boven aan elkaar werden verbonden en die
werden versterkt door een dwarsbalk, de zogenaamde hanebalk. Een
nokbalk ontbrak.
De zijwanden stonden een paar meter buiten de gebinten, zodat het gebouw
drieschepig was. Alleen het dak boven de zijbeuken, de zogenaamde
afgang, werd gedragen door de zijwanden van het huis. [n een 'bestek' uit
de vijftiende eeuw voor een nieuw gebouw op de hoeve Hazeldonk is
duidelijk dat toen bovenstaande bouwwijze werd toegepast.s
Oorspronkelijk bestonden de wanden uit houten stel- en regelwerk, opgevuld met vlechtwerk van bijvoorbeeld wilgentenen. Daarna werd de wand
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Links het
Zilaanzicht houtconstructie van hallehuis in Tongelre (gemeente Eindhoven)'
het
stalgedeelte'
rechts
woongedeelte met overkraging,
afgewerkt door hem te besmeren met leem vermengd met stro. Soms werd

dJ vakwerkwand niet gedicht met vlechtwerk, maar afgewerkt met lang
roggestro. Ook wanden met planken kwamen voor. Metselwerk met
bafiteen werd bij boerderijen in onze regio pas rond 1700 toegepast. Lang

niet alle boerderijen en sorls alleen maar het woongedeelte werden vanaf
die tijd in baksteen uitgevoerd.6
De liorte gevels *etde, aangebracht op de plaats van het,eerste en het
laatste ankirbalkgebint. In deze korte gevels bevonden zich de hoofdingangen van de boerderij. In de korte gevel van het woongedeelte bevond zich
Ie voordeur. In de korte gevel aan de stalzijde bevond zich een grote
staldeur. Via deze deur kon de potstal in het voorjaar worden leeggereden'
de
Gezien een aantal oude landmeterstekeningen ziet het ernaar uit dat in
voorgevel, naast de voordeur, slechts 66n raam aanwezig was'
nr iijn een aantal exemplaren van dit hallehuistype teruggevonden. Vaak
werd de houtconstructie van de oude huizen bij een verbouwing gehandvan
haafd, zodat in het binnenste van oude boerderijen nog het houtskelet
een oorspronkelijk hallehuis wordt aangetroffen. Dat is het geval in Ves
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Hallehuis in de Pandelaarse Kampen (nr.12); Foto uit 1953

sem, Grazen (Nieuw Ginniken), Tongelre en Gestel (Eindhoven) en Keldonk.7 In augustus 1997 werd in Uden (Hoenderbosch) een boerderij
gesloopt, waarvan het houtskelet ook alle kenmerken van het hallehuis vertoonde.8 Klaas Uilkema, de pionier van het boerderijonderzoek in Nederland, signaleerde er nog een groot aantal meer, o.a. in Chaam, Oisterwijk,
Moergestel en Lierop.e Maar ook in Gemert en De Mortel zijn hallehuizen
bekend. Helaas zijn dat geen ongeschonden exemplaren. Een boerderij, die
echter nog wel belangrijke kenmerken ervan bezit staat in de Kromstraat op
nr 6 en draagt de naam De Traanpot. Een houtskelet bestaande uit ankerbalkgebinten met een sporenkap; de voordeur in de korte gevel van het
woongedeelte; de oorspronkelijke staldeur in de korte gevel van het stalgedeelte. Ten opzichte van het hallehuis zijn echter de twee zijbeuken van het
woongedeelte verbreed en zijn in deze zijbeuken afzonderlijke vertrekken
ondergebracht.

149

o'

Opmetingstekening van de Hoeve
Wijnboom, naar de oorsPronkelijke
schets van Klaas Uilkema anno 1921
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Een ander voorbeeld van een Gemerts hallehuis was de oude Hoeve Wtjnboom. Deze boerderij werd in l92l opgemeten en ingetekend door Klaas
Uilkema. Na onderzoek in andere provincies onderzocht hij ook een aantal
Brabantse boerderijen. De eerste hiervan was de Hoeve Wijnboom, die hij
toen al beschouwde als een voorbeeld van het oudste Brabantse type' De
hoeve Wijnboom wijkt in zoverte van het prototype af, dat de staldeur niet
in de korie achtergevel voorkwam. Ter hoogte van de potstal waren tegenover elkaar twee staldeuren in de lange gevels aangebracht. Het woongedeelte van de Hoeve Wijnboom kwam overeen met dat van de Traanpot
(Kromstraat 6): de herd in de middenbeuk en afzonderlijke kleine vertrekken in de twee zijbeuken. Bij de hoeve Wijnboom kwam overigens wel een
opkamer voor boven de kelder. De Traanpot is overigens kleiner van schaal
dan de Hoeve Wijnboom.
Uilkema ontdekte rn 1922 nog een hallehuis aan de Kranebrakensweg (nu
nr.10) in De Mortel. Op dat moment was de betreffende boerderij overigens
al verbouwd.ro
Een uitgebreide inventarisatie van oude Gemertse hallehuizen heeft nog niet
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D'n Traanpot (Kromstraat 6) heeft veel kenmerken van het hallehuis (Foto Piet Kuppens)

plaatsgevonden. Een vluchtige verkenning aan de hand van oude foto's
geeft aan dat er in de eerste helft van deze eeuw meerdere exemplaren
bestonden. Serieuze kandidaten zijn Pandelaar 81 en een tweetal boerderijen
op de Dribbelhei (Berglaren). Een nog bestaand, maar verbouwd exemplaar
treffen we, naast Kromstraat 6, aan in de Pandelaarse Kampen (nr l2).rl

De eerste ontwikkelingen in het woongedeelte
De eerste belangrijke verbouwingen en/of uitbreidingen van het hallehuis
waren erop gericht om het woongedeelte te vergroten. Drie soorten van
uitbreidingen kunnen we onderscheiden. De meest simpele ingreep was het
verbreden van de zijbeuken van het huis. Daardoor ontstond meer leefruim-

te en plaats voor afzonderlijke vertrekken. Tevens ontstond er ter hoogte
van de gebintstijlen een knik in het dak, omdat de afgangen minder stijl
gingen verlopen. De al genoemde boerderij Kromstraat 6 (De Traanpot) is
hiervan een voorbeeld. Aan 6€n zijde werd het woongedeelte verbreed,
zodat daar een afzonderlijk vertrek ontstond. Dit vertrek werd de geut, de
voorloper van de moderne keuken. Een klein deel van de geut werd
afgescheiden en verdiept aangelegd, zodat het begin van een kelder ontstond. Een opkamer zoals bij latere boerderijen is in De Traanpot niet
aanwezig.
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De Armenhoeve met plattegrond

Een tweede mogelijkheid voor extra leefruimte werd gerealiseerd door het
woongedeelte uit te bouwen in de lengterichting van het gebouw. Uitbouwen in de lengterichting betekende dat de helft van het woongedeelte werd
verlengd. In de oorspronkelijke voorgevel konden een raam en de voordeur
worden gehandhaafd. Door deze uitbreiding in de lengterichting ontstond de
zogenaamde hoekgevelboerderij. De meeste voorbeelden van hoekgevelboerderijen zijn bekend uit de omgeving ten zuiden van Den Bosch. In
Gemert staat een fraai exemplaar op Kromstraat 37. De oorspronkelijke
naam van deze boerderij luidde 't Goed Ten Broek. Nu staat het pand
bekend onder de naam De Armenhoef. Meer hoekgevelboerderijen uit
Gemert bestaan niet meer. Een verkenning van de oudste kadasterkaart (ca
1830) doet echter vermoeden dat het aantal toen veel groter was.
De derde mogelijkheid voor uitbreiding van het woongedeelte ontstond door
een uitbouw in de dwarsrichting van de boerderij. Daardoor ontstaat een Lvormig gebouw. In Gemert komen we dit type tegen in de Pandelaar 91 en
in de Broekstraat 21. Voorheen stonden er ook L-vormige boerderijen in de
Deel 70 en te Handel. De laatste was de voormalige Hoeve Handel, die nog
meer opmerkelijke eigenschappen had. De L-vormige boerderij en de losse
schuur waren zo gegroepeerd, dat een binnenhof ontstond. Dit werd nog
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De Armenhoeve - Kromstraat 37 (Foto Johan Claassen, 1975)

versterkt doordat het erf voor de rest nog ommuurd was. Via een tweetal
poorten kon men op het binnenterrein komen. De Hoeve Handel had
daardoor het karakter van een gesloten hoeve, zoals we die in Zuid-Limburg kennen.

Het vroege .langgeveltype' in Gemert
Een volgende belangrijke stap in de ontwikkeling van het woongedeelte van
boerderijen had zijn oorsprong in de hoekgevelboerderrj. BU dat type werd
het woonhuis gedeeltelijk verlengd. De volgende stap was nu om niet een
deel, maar het gehele woonhuis in de lengterichting uit te bouwen. Die
ingreep had wel de nodige gevolgen. De hoofdingang kon niet meer in de
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L-vormige boerderij (Broekstraat 21) 'De Steinckert' (Foto: Johan Claassen, 1975)

korte gevel worden gehandhaafd en werd verplaatst naar de lange gevel.
Ook moesten in deze lange gevel ramen geplaatst worden voor het noodzakelijke daglicht in de woonvertrekken. De lange gevels van de boerderijen
waren echter behoorlijk laag en het dak liep ver door. Om dit probleem op
te lossen werd de zijmuur minder ver buitenwaarts geplaatst. Het woonhuis
werd daardoor smaller, maar de hoogte van de wand was dan wel voldoende om deur en ramen te plaatsen. Door het verlengen van het woongedeelte
was het mogelijk om meer grote woonvertrekken te realiseren. De indeling
van het woongedeelte veranderde daardoor drastisch ten opzichte van het
hallehuistype. Waarschijnlijk is dat de reden dat deze ontwikkeling niet
overal en algemeen werd gevolgd.
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Een vroege langgevel @oekelseweg 29; gesloopt in 1969 - foto van 1950)

De ingreep in het woongedeelte, waarbij de voordeur naar de lange gevel
werd verplaatst, is de belangrijkste stap in de ontwikkeling naar het langgeveltype. Het boerderijtype dat op deze manier ontstond is echter nog geen
volledig ontwikkelde langgevelboerderij. Daarvoor is nog een aanpassing
van stal en schuurgedeelte nodig. In de volgende paragraaf komen we daar
op terug.
In Gemert komen we een aantal van deze vroege, niet volledig ontwikkelde,
langgevelboerderijen tegen. Ze hebben de voordeur in de lange zijgevel,
maar het stalgedeelte heeft daar nog het karakter van het hallehuis. Dus de

staldeur soms in de korte gevel en soms in de lange zijgevel. Ook de
indeling van het woongedeelte is nog niet altijd hetzelfde als de indeling van
de latere langgevelboerderij. De oorspronkelijke indeling van De Blauwe
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Kei (Kromstraat 1) heeft nog vertrekken die de oude driebeukige indeling
volgt.r2
Van een aantal vroege langgevels is het bouwjaar bekend via aangebrachte
muurankers. De panden voorzien van een sterretje (*) bestaan nog, de
andere panden zijn verdwenen.

Lokatie

Naam

Bouwjaar

Deel 80 *

r699

Deel 86

r7t7

Deel (ongenummerd)

onbekend

Boekelseweg 29

onbekend

Kromstraat 1-3 *

De Blauwe Kei

1734

Lodderdijk (ongenummerd)

De Voort

onbekend

O.L.Vrouwestr 62, Handel *

L7t5

St Annastraat (ongenummerd)

Molenhuis

onbekend

tussen Broekkantseweg en

Hazeldonk

onbekend

De Eik

onbekend

Hazeldonklaan
Groenendaal 20

Ontwikkeling van stal en schuur
Het hallehuis was een woonstalhuis. Woning en stalling van het vee waren
gecombineerd onder 66n dak. De oogst daarentegen was niet in hetzelfde
gebouw opgeslagen. Het koren (hoofdzakelijk rogge) werd afzonderlijk
opgeslagen op stromijten of in speciale gebouwen. Dit speciale gebouw was
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D'n Blauwe kei met muurankers

1734 (Kromstraat

l).

(Foto Monumentenzorg, 1964)

in

sommige gevallen een eenvoudige spieker of hooiberg. De grotere
boerderijen hadden een afzonderlijke schuur, waarin niet alleen de tasruimte
was ondergebracht, maar waar ook de dorsvloer (de deel) zijn plaats had. In
de archieven wordt de afzonderlijke schuur veelvuldig vermeld bij de
verkoop van boerderijen.
De meest eenvoudige vorn van de schuur had wanden, opgebouwd uit een
houten raamwerk en bekleed met roggestro. Het dak rustte direct op de
wanden. Dit soort schuur, speciaal voor de opslag van koren, komt in
Gemert relatief weinig voor, maar meer naar het noorden zijn ze veel
algemener. In de jaren vijftig kwamen ze in Uden nog veelvuldig voor.
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de Sint Tunniskapel in de Deel: Vroeg langgeveltype met (nog juist zichtbaar) een dwars
op het stalgedeelte aangebouwde schuur. Het pand werd eind jaren zestig gesloopt'

Bij

Een andere vorm van de schuur bestond uit een constructie die bijna geluk
was aan de constructie van het huis. Een aantal ankerbalkgebinten, met
daarop een sporenkap. De wanden werden iets buiten de gebintstijlen

gepla;mt, zodat de schuur ook driebeukig was. Midden in de lange wand
werd een grote schuurdeur geplaatst, die het mogelijk maakte om met een
volle wagen met koren binnen te rijden. Deze 'inrit' bevond zich dus dwars
op de lengterichting van de schuur. Deze ruimte werd tevens gebruikt als
dorsvloer of deel. Het type schuur wordt daarom aangeduid als dwarsdeelschuur. Aan weerszijden van de deel kwam een tasruimte voor.
Een laterd ontwikkeling bij de Brabantse boerderij bestond er uit dat schuur
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en woonstalhuis werden gecombineerd tot 66n gebouw. Bij een vroege vorm
van zo'n combinatie werd de schuur dwars tegen het stalgedeelte van de
boerderij gebouwd. Zo ontstond een L-vormige constructie in het achterhuis. We treffen in Gemert een tweetal voorbeelden aan, die inmiddels
verdwenen zijn. Opmerkelijk is dat beide voorbeelden vroege vormen van
het langgeveltype zijn. Ze zijn in de tabel opgenomen als Deel (ongenummerd) en Lodderdijk (ongenummerd).
Een latere combinatievariant komt veel algemener voor. Hierbij werd het
stalgedeelte van de boerderij verlengd door de schuur in de lengterichting
eraan vast te bouwen. Omdat de hoofdconstructie van zowel de schuur als
van het woonstalhuis bestond uit ankerbalkgebinten en dus niet van elkaar

verschilde, was deze combinatie een min of meer logische stap in de
ontwikkeling. Er werd op die manier veel effectiever gebouwd. Men realiseerde dezelfde vloeroppervlakte, terwijl werd uitgespaard op het aantal
meters buitenwand. In feite werd de schuur gewoon achteraan de boerderij
vastgebouwd, waardoor het gebouw een stuk langer werd. Uiteraard moest
dan wel de staldeur, die oorspronkelijk in de korte eindgevel van het
woonstalhuis voorkwam, verplaatst worden naar de lange zijgevel. We
zagen al dat dit bij de Hoeve Wijnboom het geval was, zonder dat de
schuur werd vastgebouwd aan het huis. Waarschijnlijk is de ontwikkeling,
waarbij de staldeur naar de zijgevel werd verplaatst, al eerder ingezet. De
stap om schuur en woonstalhuis te combineren tot een gebouw was dan wel
erg klein geworden.
Door deze ontwikkeling kwamen dus zowel staldeur als schuurdeur naast
elkaar voor in dezelfde lange gevel. Deze laatste stap vormt een tweede
belangrijk kenmerk van de echte langgevelboerderij.

De echte langgevel- en kortgevelboerderij
Nu in grote lijnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de Brabantse boerderij
is geschetst is het eenvoudig om de twee meest voorkomende boerderijtypen, de langgevelboerderij en de kortgevelboerderij, te beschrijven.
Van deze twee is de kortgevelboerderij de meest directe opvolger van het
oorspronkelijke Brabantse hallehuis. Het is een boerderijtype dat in de
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gebintstijlen; B
Kortgevelboerderij met plattegrond (get. Bernard van Dam).
muurtje; C
stalmest; D
heuske; E = hennenhoort; F
varkenskooi; G = paardegengske; N
stall H
zoei; J = koestal; K
hooihool; L
sopketel; M
de geut;
geutsteeu P = trap van geut naar opkamer of
trap naar opkamer tevens naar
kelder; Q
trap naar zolder; R = opkamer, waaronder kelder; S
bedstee;
=
vuurijzer; V
stekkerhoek; U
oven; W
kamer; X = kleerkast; U ='t kimmerke.
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vorige eeuw en in het begin van deze eeuw in Gemert nog veel voorkwam.
Het woongedeelte heeft nog veel kenmerken van de oorspronkelijke boerderij. Vaak is het woongedeelte verbreed en is in 66n van de zijbeuken een
kelder met daarboven een opkamer aangebracht. Kenmerkend is de voordeur in de korte gevel. In het bedrijfsgedeelte van de kortgevelboerderij is
stal en schuur gecombineerd onder een dak. Daarmee heeft de kortgevelboerderij al een belangrijke eigenschap van de langgevelboerderij.
Het kenmerk van de volledig ontwikkelde langgevelboerderij is dat het
woonhuis, de stal en de schuur allen naast elkaar liggen in 66n langgerekt
gebouw en dat alle ingangen zich in de lange gevel bevinden. De langgevelboerderij was kennelijk een zeer geslaagde ontwikkeling. In een snel tempo
heeft dit boerderijtype alle andere boerderijtypen weten te verdringen.
De moderne varianten van de langgevelboerderij, die in de eerste helft van
deze eeuw werden gebouwd hebben nog nagenoeg hetzelfde uiterlijk.
Meestal echter verdwenen de schilddaken en werden de korte gevels tot de
nok opgemetseld tot topgevels. Soms werd een zogenaamde Franse kap
toegepast. Inwendig veranderde er echter wel iets essentieels. De ankerbalkgebinten verdwenen en het dak kon direct door de bakstenen muren worden
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gedragen. De 'moderne' langgevelboerderijen zijn dus niet driebeukig meer,
maar 66nbeukig. Al veel eerder werd overigens de sporenkap vervangen
door een spantenkap. In de tweede helft van deze eeuw zijn er vrijwel geen
nieuwe langgevelboerderijen meer gebouwd. De bedrijfsvoering en de eisen
aan het wooncomfort hebben geleid tot weer heel andere boerderijvormen,
die we zouden kunnen aanduiden met de naam 'bouwblok met landhuis en
(veel) schuren'.

Datering van de ontwikkeling
Algemeen wordt aangenomen dat de ontwikkeling van de langgevelboerderij
vanuit het zuiden heeft plaatsgevonden. Daar kwamen langgevelboerderijen
eerder voor dan in het noorden van de provincie. Helaas zijn daarover erg
weinig gegevens beschikbaar. Wanneer voor het eerst langgevelboerderijen
in Noord-Brabant voorkwamen is niet bekend. Treffend is wel dat de oudste
langgevelboerderij, die men in Noord-Brabant kon vinden ten behoeve van
het Openluchtmuseum in Arnhem, afkomstig is uit Budel, de meest zuidelijke plaats van onze provincie. Van die boerderij wordt aangenomen dat hij
dateert uit de zestiende eeuw.r3 De enige Gemertse hoekgevelboerderij die
bewaard is gebleven (Kromstraat 37), is niet gedateerd, maar is zeker 17de
eeuws. Bestudering van de oudste kadastrale kaart van Gemert (ca 1830)
levert een flink aantal hoekgevelboerderijen op. In de loop van de l9de
eeuw verdwenen ze echter nagenoeg allemaal. Kennelijk waren ze toen niet
meer 'bij de tijd'. Hun ouderdom is moeilijk aan te geven.

161

Volledig ontwikkelde langgevelboerderij (Fam. Jaspers, Broekstraat26, bouwjaar 1878)

De oudst bekende langgevelboerderuen in Gemert z|n ruwweg uit het begin
van de achttiende eeuw (zie de tabel). Bovendien waren deze boerderijen
niet eens echte langgevels. Het lijkt erop alsof er nadien in Gemert niet
meer van dat soort 'halve' langgevelboerderijen werden gebouwd'
De ontwikkeling van de langgevelstal kwam pas later op gang' Nog geen
enkele vroege langgevelboerderij had zo'n langgevelstal. Wanneer de
langgevelstal in Gemert zijn intrede deed is ook nog niet vastgesteld. Wel
signaleren we dat er in Gemert een behoorlijk groot aantal kortgevelboerderijen voorkomt. Van twee hallehuizen is bekend wanneer ze werden verlengd tot kortgevelboerderij. Voor de boerderij die Uilkema in de Mortel
onderzocht kwam hij uit op een verbouwingsdatum van ca 1850' Het
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hallehuis uit Keldonk werd pas in 1884 uitgebouwd tot een kortgevelboerderij. Door gedetailleerde bestudering van kadasterkaarten kan waarschijnlijk
worden vastgesteld wanneer de kortgevelboerderijen in Gemert werden
gebouwd. Opvallend is dat op de oudste kadasterkaart nog veel boerderijen
voorkomen met een losstaande schuur, maar dat er tevens al veel boerderijen zijn, waar geen losse schuur meer voorkomt en die dus waarschijnlijk al
een langgevelstal hadden. Voorzichtig concluderen we dat de kortgevelboerderij in de eerste helft van de negentiende eeuw de meest voorkomende
bouwvorm was. Van wat nu nog in Gemert herkenbaar is als kortgevelboer-

derij en aan de hand van oude foto's vinden we nu nog een twintigtal
kortgevelboerderijen terug. De meest kolossale en opvallende is boerderij
Keizerbosch (Oudestraat 8), die na een brand in 1864 werd gebouwd.ra
De echte langgevelboerderij ontstond pas na de kortgevelboerderij. In de
Broekstraat staan nu nog 7 duidelijke voorbeelden van echte langgevels.
Geen van deze 7 kwam op de kadasterkaart van 1830 al voor. Van een
aantal is het bouwjaar bekend middels muurankers of een gevelsteen. Dit
levert de volgende bouwjaren op.
adres

bewoners

bouwjaar

Broekstraat 44

fam. Krol

1865

Broekstraat 48

fam Van Zeeland

r873

Broekstraat 52

fam. Verkampen

t877

Broekstraat 26

fam. Jaspers

1878

We houden het er voorlopig op dat de langgevelboerderij in Gemert pas
vanaf ca 1865 voorkomt. In de inleiding zagen we al dat Bernard van Dam
het jaar 1880 noemde. Bernard van Dam woonde in Eerde (gemeente
Veghel) en dat ligt iets noordelijker dan Gemert. De ontwikkeling kan daar
wat langer op zich hebben laten wachten. Opvallend is dat Uilkema al
constateerde dat in de streek tussen Boekel en Oss het aantal hallehuizen en
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Boerderij met dwarshuis (Broekstraat)

kortgevelboerderijen veel groter was dan elders. Kennelijk kwam daar de
bouw van langgevelboerderijen wat trager op gang. De boerderij waar
ikzelf ben geboren (buurtschap De Rakt in het noorden van Uden) was een
kortgevelboerderij, die blijkens de muurankers werd gebouwd in 1861. In
deze buurtschap kwamen slechts een paar langgevelboerderijen voor, die
allen na 1900 werden gebouwd. In de buurtschap Eikenheuvel in het zuiden
van Uden kwamen al eerder langgevels voor en wel in 1865, 1867 en

l874ts.

Overige boerderijtypen
Naast de boerderijtypen die we al hebben genoemd komen nog andere
bouwvormen voor. Vermeldenswaard hier is nog het T-vormige huis
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oftewel het dwarshuis. In tegenstelling tot de al genoemde soorten past het
dwarshuis niet in de ontwikkeling van de langgevelboerderij. Deze ontwikkeling kwam opzetten vanuit het zuiden, het dwarshuis kwam uit het
noorden. In de streek ten noorden van de Maas is het dwarshuis het meest
voorkomende boerderijtype. In de Noord-Brabantse Maaskant komt dit type
ook veelvuldig voor. Naar het zuiden toe wordt dat aantal steeds kleiner.
Een inventarisatie uit 1960 leverr voor een aantal noordelijke dorpen de
volgende aantallen.16
plaats

totaal aantal
boerderijen

aantal

percentage

dwarshuizen

Lith

43

L6

37%

Herpen

87

30

34%

Reek

54

l8

33%

Zeeland

197

59

30%

Oeffelt

4t

t2

29%

Mill

45

8

t8%

Uden

248

8

3%

Duidelijk komt uit dit overzicht naar voren dat het dwarshuis een huistype
is dat vanuit het noorden werd 'geimporteerd'. Gemert is in de inventarisatie van 1960 niet opgenomen. Het aantal dwarshuizen in Gemert dat nu nog
bestaat of van foto's herkenbaar is bedraagt een zevental. We treffen ze
verspreid aan van Tereijken tot Esdonk.
Naast deze traditionele boerderijvormen kent Gemert nog een groot aantal
bijzondere boerenhuizen. Met name bij de ontginning van de Peel speelden
mensen uit het noorden van het land een belangrijke rol. Zij brachten hun

165

eigen boerderijtypen mee. Het zou te ver voeren om op deze en nog andere
recente ontwikkelingen in te gaan.

Het reservaat Broekstraat/Kromstraat
De Broekstraat en de Kromstraat vormen een deel van het oude gehucht
Boekent. Het aantal oude boerderijen in deze twee straten is opvallend.
Maar niet alleen het aantal, ook de verscheidenheid van de boerderijtypen is
erg groot. Van de verschillende typen in de ontwikkelingsgeschiedenis van
de langgevelboerderij is daar steeds wel een voorbeeld te vinden. Een
hallehuis (Kromstraat 6), een hoekgevelboerderij (Kromstraat 37), een Lvormige boerderij (Broekstraat 2l), een tweetal vroege langgeveltypen
(Kromstraat 1-3 en hoek Groenendaal/BroekstraatrT) en een flink aantal
mooie voorbeelden van langgevelboerderijen, zowel oude vormen (schilddak met rietbedekking) als meer recente vormen (zadeldak of Franse kap
met pannen). Daarnaast treffen we een dwarshuis aan op Broekstraat 47.
Het enige type dat niet voorkomt is de kortgevelboerderij (met langgevelstal). Alles bij elkaar vormt de buurtschap Broekstraat/Kromstraat bijna een
openluchtmuseum voor de Brabantse boerderij. In het 'echte' Openluchtmuseum te Arnhem is van de oostelijk Noord-Brabantse boerderijvormen
alleen maar een langgevelboerderij opgenomen uit Budel. Dat gebeurde
naar aanleiding van een oproep in Brabants Heem in 1954, waarin met veel
nadruk gevraagd werd om een langgevelboerderij. De mythe van de
langgevelboerderij als oud Brabants verschijnsel was toen bepaald nog niet
uitgeroeid. Dit ondanks de inspanningen van Uilkema, die al in 1928 een
oud halletruis in Moergestel aantrof, rUp voor de sloop. Hij stelde aan de
toenmalige directeur van het Openluchtmuseum voor om dit bouwwerk naar
het museum te verplaatsen, maar kreeg uiteindelijk nul op het rekest.
Uilkema schrijft daaroverr8: ".....Hij geloofi zoo nwar niet - schijnbaar dat dit een oud Brabantsch huis is. Praat wat domheden over een Saksische
deel achter een langgevelvooreind. Ook of de schuur er wel bij hoort. In het
huis zit helemaal geen deel, dat weten de koeien wel, die er in staan! En
zoo'n man is nu directeur van een Openlucht Museum....".
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Hopelijk begaat de gemeente Gemert-Bakel, als 'directeur' van het openluchtmuseum Broekstraat/Kromstraat niet eenzelfde fout, maar weten zij de
waarde van dit reservaat juist in te schatten.re
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Tot slot het uniek geworden geheel van een 'vroege' langgevel, met schuur, poort

en

binnenhof, muurankers 1699 (Deel 80).
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