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De spreker begon net op te merken, d.at de uit de kunstge-
schiedenis bekende bouwstijlen niet van toepassing zijn on
boer"deri jen en dorpshuizen llet oudste huis op het platte-
land in Brabant is hooguit vier ) vijf eouvren oud. Uit de
zestiende eeuw hebllen we nogal vlat afbeeldingen (Bruegi:cl),
die bewijzen dat hun stijl tot voor honderd jaar onveran-
derd is blijven vocrtbestaan.

A1s materiaal vrerd gebruikt v,rat ter plaatse uerd. aan-
6letrof fen' I,nvoer van buiten was te d.uur. Zo vindt nen o" a
bomen, keien (zvrerfstenen), stro, leem en plaggen. De Ro-
meinen voerden wel bouwiiaterialer: i.n' Van 5O voor Chr tot
ca. J00 na Chr. 6iebruikten zi,j hier tufsteen uit Duitsland"
Zij konden dakpannen en stenen maken uit leem en k1ei. Zii
hadden stenen gebouwen Met d.e Ror:reinen verdween het ge-
bruik van tufsteen. Stenen van Romeinse rulnes werden ge-
bruikt .door de r?inboorlinEentr. Roneinse vregen werden aIs
f,undament gebrujkt voor latere b.ouwwerken " In de negende en
tiende eeuw werden er kerken gebouwd door beroepsmetselaars
AIs de kerk weer gei--ript rd gebruikten cle tl::'--n c.e sl;e-
nen voor hun boerd.eri jen Ook kerkpla.vuizen en zerken wer-
den daarvoor we1 gebruikt. Verder had- alleen de Heer van
het dorp een stenen huis.

De samenleving was primiti.ef, dus ook de woningbouw.
De technische bekwaamheid' 'liep ver uitee n De beste t'immer-
1ui waren te vinden in de buurt van het water ('scheepstim-
merlui, het schip moest waterdicht zijn). Boeren bouwden op
een eigenaard.ige rnanier. (een eigenschap,'die ze blijkens
ver,schillend.e misbaksels in onze omgeving, kennelijk verd.er
it{ ongunstige richting ontwikkeld hebben in d.e 1-aatste,
tijd) Van oude boerderijen vind.en we hoogstens kuilen met
padlrestren terug. De afmetingen kunnen we dus te weten ko-
*ien. Er .waren verschi'I lende typen Tussen d.e palen werd een
wand g'evlochten (nand staat in verbinding met winden=v1ech-
ten, vg1 het Latijnse muur), hierover kwam dus leem. Een
kuil. in de grond d.iend.e neestal als haard-, sorns was de



haard op een verhoging. Oorspronkelijk was er geen rookka-
-naal, weI een gat i'n hdt dakr'waarboven soms een luik werd
aangebracht al-s bescherning tegen inregenen' In d.e zestien-
d.e eeuw verschenen de schoorstenen in boerderijen. Deze
hadden een 2.8.',' rookvang in d.e herd-, Ook de schoorstenen
waren van palen'6n leem. Het brandgevaar was dus groot.
Over het vuul - p1aatste men daarom een stolp ter beveili-
ging. Later"ginglmen dit gevaarlijke gedeelte van het huis
van steen bouwen, iaar het voorbeeld van de rtgrote Ilerbnrr,
fn de d.'orpen leerde men stenen bakken. Ze saren erg
zacht en niet geschikt voor muren waarop een zware baLklaag
rustter' vrel voor schoorstenen. Met het voortschrljden van
de tijd ging ook de technische bekwaamheid' vooruit. Er kwa-
men betere eonstructies (inkepingen in de balken, korbelen
met pennen). ir{en ging de onderkant van de palen funderen op

zwerikeien. Men kan ze nu nog vinden in d.e buurt van oude
boerderijen. Oorspronkelijk hadden de bouwwerken alleen
deuren, later kwanen er kleine openingen in d.e muren, gaten
voor licht en lucht. Een tr133mit is in het Engels ',rwindowrf r

letterlijk wind-oog, een leenwoord uit het Scandinavisch,
d.at met de irloorinannen in Engeland terecht is geliomen, v81
het lJs1andse ltvind.augarr. Een zolder (i,at. solarium) werd.
pas gemaakt nadat er rookkanalen in gebruik kwamen. Glas
werd.-al1een gebruikt in kerken. In gewone woningen gebruik-
te men varkensblaas of de huid van een dier. Later glas in
1 ood.

De indeLing van het huis was afhankeLijk van het vak
van de beruoner. Het xneest voorkonende vak op het platteland
was boer. vandaar d'e, twee afdelingen: een voor de mensen,
e.en voor het vee. Dit type wordt het stalhuis genoend. Het
stalged.eelte was het grootste. iilen sliep eerst op de -grond.,
latei in bedsted.en. De kippen zaten op de balken ("Hane-
balk"). l,ater kwamen er ook bijgebouwen voor het graan,
voor het spinnen en voor het dorsen. ilet geheel was Eegroe-
peerd. rondom de ittuintt. De akkers waren oorspronkelijk ge-
meenschappeli jk bezit.

Rondom d.e boerderij lag vaak een sloot met een op-
haalbruggetje ter bescherming tegen indringers. Soms vindt
men een groepje boerderijen bijeen op een driehoekig stukje

'1ancl met in het mid.den een poe1. De oorsprong van de gilden



ial men ook wel moeteq zoeken in de behoefte aan besche'r-
.qing van zotn prinitieye gemeenschap.
, : Iedetreen -weet d.at er versghiS.lend.e typen boerd.eri jen
zi jn in ons 1and.. De namen '?Friesrr, ttFrantischtt en ItSik-
sischtt boerenhuis mqe.t men echter niet seridus nemen. Det!Frieserr boerderij is een veeboerderij. In kleistreken waar
aan akkerbouw wordt ged.aan vind.en we boederijen met opslag-
ruimte voor de oogst. In zand.streken treffen we cOnbinaties
aan. In Brabant ontrvikkeld.e. zich het langgeveltype uit het
complex van woning, stal en schuur,/tijgebouwen.
I.n de l?herd.tt, tegen dg stalmuur was de schouw met de zetels
voor. de boer: en de boelin. Daap was ook het ttverzielshooltt,
een gat in de stalmuur, d'qarin,een Lamp geplaatst kon wor-
d.en als verlichting van heid -en stal (zuinig en veiligi)
Verder was er een kelder met daarboven de opkarner, die men
met een trapje vanuit d.e herd. kon bereiken. De Brabantse
boerderij was laag gebouwd. orad.at men wilde voorkomen dat de
.wind onder het dak sloeg, Het dak was bedekt met stro. 0p
de nok lagen plaggen, die met pennen bevestigd waren. De
schour rrdroc',' nietr? en was open.

Het dorpshuis was principieel niet and.ers dan het boe-
renhuis, aIleen hct bed.rijfsgedeeLte ontbrak natuurlijk. De
burgers hadden vaarschijnlijk het eerst ranen vanwbge hun
ambacht , zij hadden licht nodig. Daarom vrerden d.e buitenmu-
ren naar binnen verplaatst uaardoo? ze hoger uierd.en en er
plaats kwam voor rar:1en. i4en ziet dan ook vaak dat d.e voor-
kant hogercis dan de aehterkant. Later ging ook de achter-
kant. omhoog. .In de oude huizen ziet men vaak dichtgemetsel-
de ramen en schouvren. Dit komt omdat er toen een belasting

.$ra! op het,aan.tai ranen en schouweri. VIIild.e d.e rtburgertt bij
- pqer welvaart uitbreid.ing van zljn huis, dan noest hij
mqes.tal de hoogte in, vooral in d.g ttstraatrt.r vlqar de huizen
.tegen elkaar stond-en. Dit. nas d.us d.e oorspiong van-de tier-
diepingtt. , '

Daar d.e stdd.sbewoners vaak koopLui waren, hadden ze
.vee1 opslagruinte nodig. Stadshuizen hebben dus veel ver-
diepingen (vg1 Amsterdan), temeer daar ei wbinig ruimte was
daar de stad ommuurd was.

Tengevolge van de grotere welvaart.verschijnen er 1a-
ter ook typische stad.shuizen in de d.orpen. Hierna vertoon-
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d.e Dr. Ruhe nog een aaatal.- zeer intoressante dtars d.ie zijn
verhaar overtuigend. illustreerden. De talrijke vragen van d.e
vere belangstelrend.en bewezen'dat d,e lezing zeei in de smaak
was geval1en.

UI. J. Vos.

. ATGEMENE IEDEi,IVERGADERING, tevens feestvergad.e_
ring, VAN DE HEEMIffIIDEI(RING I'DE K0MMANDERIJ cEI\mRTrr bij ge-
legenheid van het ZTLVEREN JUBr[EUIvt van de kring op aoiaEr-
dag 28 APRrt 1966 om half zeven rs avonds in d.e Lovenzaal
van Hotel De Kroon

Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van
d.e herdenking van ons zilveren jubireum. verschiLlend.e keren'heeft het bestuur hierover vergad.erdrom te.besprekenrop we1-
ke raanier ons 2l-jarig bestaan het best kon word.en herdacht.
uiteinderijk kwam nen tot het vaststellen van een programna
dat het volgende onvatte: 1) een Brabantse koffietafel; Z)
een spieekbeurt van Pater Ed.lofferd. en J) het vertonen van'het Gernertf ilrapje van d,e Heer P.schoofs, arhier. Na overleg
met de betrokken personen r,verd. - d.e feestvergadering vastge-
steld op donderdag 28 apriL 1966 in IIoteI de (roon. Tevens
werd besloten een jubileumnummer uit te geven val Gemerts
Heem met o.a. bijd.ragen van onze ere.irorzitter, burgemeester
d.e Bekker, onze voorzitter L. Bekkers, deken J. van d.en 'IIeuvel,
Pater Lof feld en ir{.A. vEtn d.er Wi jst. De secretaris zou een
overzicht geven van de gebeurtenissen en activiteiten van
de eerste vijf en iv.rintig jaar en tevens d.e publicaties in
de kranten verzorgen.

En zo kwamen dan op 28 april a1 degenen, d.ie
zich hadden opgegeven, ruim 5o personen, in de bovenzaar van
Hotel De l(roon bijeeu. Enke1e leden, die zich hadclen opgege-
ven, moesten tot hun grote spijt uegens ztokte of om and.ere
red.ene4 verstek laten gaan" De met .Brabants bont gedekte
tafels bodenrvoorzien als ze uraren van de beste voortbreng-
selen van onze Brabantse grond, een feestelijke aanblik.
voorafgaande aan d,e e'igenrijke koffietafer werden er per
persoon twee brandewijntjes met suiker gepresenteerd., d.ie


