
struktie op grond van een suÍmiere beschriiving is een hache-
lijke zaak, naax aan de hand van oude afbeeldingen en gege-
vens uit ile geschiedenis van dê landelijke bouwkunst is het
toch mogelijk eên globaal beeld te geven van de oude bebou-
wing op Hazeldonk.
On het beeld van dê oude hoeve verder te kompleteren is
het zinvol nog te wijzen op de oude ongrachting die de hoeve
heeft omgeven. Tijdens de al genoemde rui lverkavelingswerk-
zaarnheden op het terrein van de hoeve is nogal wat scherven-
materiaal tevoorschi.jn gekomen uit de voormaligê gracht. Dit
aardewerh blijkt niet oualer te zijn dan tle 15dê eeuw. Het
heeft er alle schijn van dat tle gracht om de hoeve Hazeldonk
in dezelfde perioale is gegraven a1s de uitbreiding van de
gebouwen door Henrick Becker. De hoeve llazeldonk is niet de
enige hoeve net een gracht er omheen in Genert. Ook buiten
Gemert kwanen verschillende van dit soort trornwatertle huizenrl
voor. I{eel veel is er nog niet ovêr geschreven, naar over
66n ding zijn de deskundigen het net elkaar eens: de gracht
on een omwaterd huis had geen functie als verdedigingswerk
of versterking. De terrn rrversterkte hoeverr is dan ook on-
juist. De functie van de gracht noet louter gêzocht worden
in de status die het aan het bêtreffende bouwwerk gaf. (9)
wat datering betreft, gaan de meeste gegevens aangaande der-
gelijke omwaterde huizen terug tot de late lt{iddeleeuwen (15-
de tot 16tle eeuw), toen met name dê rrnieuwe rijkenrr (stads-
patriciaat) zich op het plattetand vestigden en er, in imi-
tatie, rradellijktr gingen leven. (1O) Juist dêze laatste zin-
snede lijkt erg toepasselijk voor Henrick Becker.

NOTÍN:

(1) Over ale boderÍvonilEten die toen aan het licht lc{ramen konen we in
een andêr artikel terug.

(2) Àd Otten, De hoeve Hazeldonk, êigenaars van 1326 tot heden,
GH 21 (1979) 1, blz. 5-11.

(3) Gemeentearchief Helnond 227 t7? eí ??v. Met, dank aan Martin
Philip€en die mij opnerkzaan naalcte.

(4) Bijvoorbêeld: De Verloren Zoon, JêÍoen Bosch
De VolkÊtêlling te Bethlehêm, PieteÍ Breugel
De Sombere Dag, Pieter B!.eugel
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(5) Veef van de ontwild(eling van de hulzen bourí is ontleêntl aan
.I.J. Voskuil, Van vlêchtyerk tot bakateen, Zutphen 1979.

(6) J.J. Voskuil, blz. 91, zie noot 5.
(?) zie noot 5.
(8) R. Meischke, Huizen en keuren, in Rotterdam Papers fI, b12.771.
(9) zie bijv. J. Schuyf, Beyond thê caétle: noated siteB in the

Netherlands, in Liber Castellorum, Zutphen 1981, pag. 144-19.
(rc) Bas Aarts, Onvaterde huizineen in Hilvarenbeek en DieBsen3

zicht op een nog ueinig bekend veischijnsel, NieuÍsb.ief
Hilvarenbeêk-Diessen 1983 rrf. 5.
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Een nieuw gebouw op de Hazeldonk in 1446

door Jan Timners

De voorÍnalige hoeve Hazeldonk aan de Broekkant is al in 1909
vertlwenen. De laatste restanten van de orngrachting. die de
hoeve eêrtijtl,s omvatte, werden in 1959 gedèÍnpt. Op de plaats
waar eens de hoeve stond is er nu weiland. Bi.j ruilverkave-
Iingswerkzaanheden is een niêu$e sloot gegraven dwars door
het voorrnalige huisperceel, waarb{j de sporen die in de grond
nog resteerden van de hoeve, behoorlijk werden aangetast.(1)
Hoewel zo weinig nog herinÍrert aan de Hazeldonk. is het toch
een van de weinige oude hoeven in Gemert waarvan inniddels
zoveel bekend is en waarover zoveel geschreven is. Ad otten
opende de rêeks net een artikel over de eigenaars van de lla-

4a" ^7í/?)y'
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d" ou{" Ao.rrc-
lLz2,tdaá, r

Reconstructie van dê.outle Hazeldonk ca. 19OO.
Alleen de binnenste gracht is weergegeven.
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Plattegrond van de oude Hazêltlonk, zoals hij rontl 19OO eruit
gezien moet hebben. De dubbele gracht is gestippeld.

zeldonk sinils 1326. Daarna zijn er nog enige aanvullingen
verschenen. (2) Uit de ll!:t van eigenaren blijkt dat LÍ !444
een zekere Henrick Becker leenman is van de Hazêldonk. Deze
Henrick Becker nu laat de gebouwen van de hoeve in het jaar
1446 uitbreiden net rreen huysingerr. Blijkens een kontrakt,
opgênaakt voor de scheDenen van Helmond, Iaat llenr ick Becker
het huis aannenen door de Helmonder Maes Blox. In het kon-
trakt wordt een oÍnschrijving gegeven van de te verrichten
rÍerkzaaÍnheden. Voor wê verder ingaan op dit nieuwe gebouw op
Hazeldonk is het verstandig eerst het belangrijkste gedeêlte
van de llelmondse schepenalcte af te ttru*en. (3)

Maes Blox heeft geloeft als principael sculder Henric
Becker dat hij tusschen dit ende alder hej.lich dach
naest conende den voirs. Henric op hazeldonck tot Ghe-
mert aen huysinghe aldair staende van sijne selfs hout
een huys t;rnneren ende setten sal van drien gebonden
aen dat een e)mde over gesteken ii voet die wormen
Ianch wesende )offiii voet (?), die gebonde tusschen
die stijle wijt:ori voet ende die balken gesteken hoech
xiii voet ende boven totter werÍnen toe iiii voet oft
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Tekening van een boerderij, waarvan het woongedeelte nog
uitgevoerd is in vakwerkbouw. De boerdêrij is thans nog
te bezichtigen in het openluchtmuseum Doneinen Bolcijk in
Belgisch Lirnburg.

meer ende die een zide vanden huyse sal ovyer gestêken
sijn ii voet. itern noch iiii cruysvensteren dairse hem
Henric wijsen sal ende ii gelazen vênsteren.
Ende Henric sal hier toe te hulpen doen tot enen ge-
bonde tr+e stijlle enen balck ende die gespanne dair toe
dyenende ende soe wanneer Maes dat gebont t;rmmeren sal
ende dat huys richten soe sal hem Hênric den cost ghe-
ven sonder dachhueren ende a1l anders op Maes cost en_
de van volcomender hout ende llenric sal dat huys alst
getyÍmêrt h'esen sal aen doen ververen op sijnen cost.
schepenen: Art van der Papendonck

Peter Stippelman
datum:18-7-7446
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Voor iemand die een beetje thuis is in de konstruktie van
oude boerderijen is bovenstaande beschrijving op het eerste
gezicht niet zo bijzonder. Henrick Becker wil een gebouw van
drie trgebondenrr. waarvan de afnetingen zijn opgegeven. Een
gebint bestaat klaarblijkeLijk uit twee sti,jlen, een balk en
rrdie gespanne dairtoe dyennenderr. Zo?n gebint kunnen r+e als
volgt rekonstrueren:

t00, SttPPêtrgx
ottínrio FP&nFil

vEu6zot7

ankerbc.lh

stql

GebintconÊtructie van de outle Brabantse boerenhuizen.
(naar Bernard van Dam, Oud Brabants Volksleven)

De rtrie gebinten worden achter eLkaar geplaatst en over langs
met elkaar verbonden door twee $ormen, die boven op cle stij_len rusten. Deze konstruktie kont in alle oude boerderijànin onze streek nog voor als geraante, rsaaronheen de buiten_
muren lÍerden oDg€trokken. De gebinten dragen het dak, de nu_ren doen dat niet. Uit het bovenstaande zou kunnen wordenafgeleid dat de oude Hazeldonk net zorn gebouw was als dê

voe.t

15voeí

6Ettíl tttMnSDonStFE uz 80tPÊMí0 tí6
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vele boerderijen die rr'e in Brabant nu nog tegenkonen. Bij een
nadere beschour+ring zijn er toch een aantal verschillen.
Op de eerste plaats valt het op dat er alleen gesproken rr,or dt
over rrt)rnmerenrr en dat nergens sprake is van het metselen
van nuren. Het huis van lleÍlr i ck Becker kende geen stenen nu_
ren en naar alle waarschi jnl i jkheid waren de wanden ook niet
dichtgemaakt met planken. Baltsteen werd in onze streken al-
leen gebruikt bij de bouw van bêIangrijke gebouwen zoals ker-
ken en kastelen. De wanden van boerderi.jen en de, overigens
nog weinig voorkomende, dorpshuizen werden in die tijd nage-
noeg allemaal rropgetrokkenrt uit vlechtwerk besmeerd net leem.
Als r..e de schilderijen van Jeroen Bosch en píetêr Breugel
aandachtig bekijken. konstateren we dat aan het eind van ale
Middeleeuwen de r{randen van de huizen in Bnabant veelal zoge-
naamde valnr'erkrrvanden z4;trl.. @) Die valn*erkbourr kennen de nees_te van ons alleen van vakanties in het buitenland of even_tueel uit Zuitl-Lirnburg, maar tot in tte zeventiendê eeurr, is
de vakwerkbouw in Noord-Brabant vrij algeneen. Dat blijktniet alleen uit oude schilderijen, maar ook uit oualê prenten
die wij uit Brabant kennen. De lezers van Gemerts Heen ken_
nen ongetwijfeld dê tekeningen die Valentijn Klotz en Josua
de Grave naakten op het Genertse rnarktplein rond 1625. Her_
berg De lrri ldenan en herberg Sint Joris, naar ook omliggênde
gebouwen, zijn gebouwd in valn^rerk.
De vakwerkbouw bestond hierin dat tussen de stijlen horizon_taal rêgels werden aang€bracht, terwijl tegen of tussen d.eregels vertikaal latten werden bevestigrt op korte afstandvan elkaar. Tussen die latten werden takken. twijgen of ge-
woon stro gevlochten. Daarna werden de vakken tussen stijien
en regels afgesmeerd net leem. Op de schilderijen van Bosch
en Breugel hebben die valin*erkwanden die typische grijsbruine
leenkleur. Ook in Gemert is dat beslist het geval geweest.De gewoonte om tle wanden met kalk te witten is een latere
ontwikkeling. Het teren van de stijlen en regels, die aan de
buitenzijde vaÍr de wand zichtbaar zijn, is voor Nederlandzelfs een moderne ontwikkeling. (E)

Een tweede opvallend punt in de overeenkomst is alat tot th,ee
naal toe wordt vermeld dat tteen zide vanden huys sal ower
gesteken sijn ii voettr. liat moeten we ons voorstellen als
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één wand van het huis twee voet oversteekt. ook daar kunnen
we een antwoord op vinden als hre Midtleleeuwse huizen beki,i-
ken op oude schilderi.ien. Veel boerderijen in Brabant kentlen
een zogenaarnde overkragendê topgèvêI in valrnrerk, zoals bi.i-
voorbeeld bij Jeroen Bosch en Pieter Breugel is te zien. (6)
Bij huizen in de stad kan de overkraging enig nut gehad heb-
ben. omdat daaxdoor op de zolder extra ruimte ontstond. Bij
boerclerijen echter is dat niet nodig, wat ook al blijkt uit
het feit dat zorn overlaaging slechts aan 6én gevel werd
aangebracht, nameliik de voorgevel. Naar alle b,aarschi jnli jk-
heid werden de overkragingen bij boerderijen aalgebracht als
statussymbool in navolging van de overkragingen bii de def-
tige valnverkhuizen in de statl. (z) fn ae late Mitkleleeuren
kwanen dat soort konstrukties in tle statl veelvuldig voor ' op

Gezicht op de narkt te Genert, Valentijn Klotz, anno 16?b.
Links op de tekening herberg De Wildeman. Het stijl en re-
gel.werk van de vakwerkbouw is duidelijk weergegeven.
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het platteland zal alat zeker minder geneêst zijn. (B) Het
lifit erop alsof Henrick Becker, eigenaar van een niddelgrote
hoeve, een huis laat bouwen wat hen waardig was, voorzien
van rhodernerr nieuwigheden uit de stad. Hij huurt daaxvoor
êen timernan uit tle stad llelnond in en laat tot tweenaal
toe vermelden alat hij een overkragenale gevel wenste. Dat was
blijkbaar van het grootste belang.
Henrick Beckêr rrenste verder'in zijn huis vier huisvensters
en tree gl.azen vensters. l(ruisvensters komen in tle late Mict-
deleeuwen algeneen voor. In een rechthoeklg kozijn yordt een
niddenstijl aangebracht die gêhuist rordt door een horizon-
tale tussendorpel, uaardoor een kruiskozijn ontstaat. In de
vensteropeningen boven de tussenclorpel werd vaak glas in lood
aangebracht met brugijzers, terwijl de openingen van de bene-
denvensters alLeen van luiken ziin voorzien. De kozijnen vor-
men vaak 66n geheel nret het stijl- en regelwerk van het vak-
werk.
Behalve vier kruisvensters, rdat over igens een groot aantal
is voor een boerderij, konen nog twee glazen vensters voor.
Waarschi jnli jk worden hièrmee kleinere raankozi jnen bedoeld,
die niet onderverdeeld zi'íl, ZÊ kunnen in dà overlcagende tc4>
gevel aangebracht zijn, maar de beschrijving iÉ niet g€de-
tailleerd gènoeg on dat net zekerheid te zegg€n. Een rekon-

kruiskozln

Een kruiskozijn. De bovenste twee vensteropeningen zijn
voorzien van glas in lood. De onderste twee zijn niet
voorzien van glas, maar van enige tralies. Met vensters
kunnen ze worden afgesloten.
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overkragende gevels van woningen in cte clorpskern van Berlicum.
Steendruk luít 7842 van HenriËtte K!:rip.
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