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Inleiding

Het woord boerderij en ook de stam ervan boer2, waren in de voorbije eeuwen
in mondeling taalgebruik noch in geschrift gebruikelijk. Voor landbouwer gebruikte
men ‘huisman’, ‘landman’, ‘ackerman’ of ‘bouwman’3 en voor boerderij bestonden
diverse aanduidingen, zoals stede, huysinge, hoeve en woonstede. 

Om de geschiedenis van de boerderijen in de Baronie na te gaan kan men diver-
se archivalia raadplegen: schepenbrieven, cijnsboeken, verpondingsboeken, akten van
collaterale successie enzovoorts. De meest uitgebreide omschrijvingen van het ge-
bouw leveren de schepenbrieven, speciaal als het gaat om een boedelscheiding,
waarbij een boerderij in verschillende delen werd opgesplitst. Van elke oude boerde-
rij in de Baronie kan men de geschiedenis zo uitpluizen. Van sommige grote boerde-
rijen en buitenplaatsen is dat al gedaan, zoals voor enkele te Ginneken4, Teteringen5,
Alphen6 en Princenhage.7 Recent verscheen een synthese over de landgoederen in
de Baronie.8
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1. De Baronie van Breda. Let op de afgezonderde ligging van Roosendaal in het westen.
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Mijn onderzoek in de archieven is niet voor alle plaatsen van de Baronie even
intensief geweest. Van de dorpen Dongen, Roosendaal en Etten-Leur zijn geen of
slechts een paar beschrijvingen opgespoord, terwijl van Alphen, Baarle-Nassau,
Princenhage en Zundert daarentegen vele honderden opgespoord zijn. In totaal zijn
tot nu toe ongeveer 6400 omschrijvingen van boerderijen boven water gekomen. In
onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel omschrijvingen er per dorp tot nu toe
opgetekend zijn.
Alphen 774 Princenhage 1046 Oosterhout 98
Baarle 1519 Gilze-Rijen 825 Teteringen 336
Chaam 615 Rijsbergen 105 Zundert 81
Dongen 18 Ginneken-Bavel 197
Etten 11 Terheijden 40

Wat betreft de verdeling over de tijd uit de periode van vóór het jaar 1500 date-
ren 65 vermeldingen, uit de 16e eeuw 1813 vermeldingen, uit de 17e 2022 vermel-
dingen, uit de 18e eeuw 2042 vermeldingen en tenslotte uit de 19e eeuw 393 ver-
meldingen. Een chronologie gebaseerd op de indeling van het boerderij-gebouw of
de gebruikte materialen (voornamelijk hout versus steen) is moeilijk vast te stellen.
Na het Twaalfjarig Bestand werden veel nieuwe boerderijen en (Vlaamse) schuren
gebouwd: hier zou het begin van de opkomst van de Vlaamse schuur in onze con-
treien geplaatst kunnen worden. Wat de verstening betreft zou men voor het begin
hiervan eveneens de 17e eeuw moeten aangeven. Volledige bouw uit steen, en dan
alleen van huis en stal trad pas op in de 19e eeuw. In de 19e eeuw werden de boer-
derijen ook veel groter en verschenen de typische staldeuren met ronde bovenkant.
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2. Dorpsbeeld in de Kempen, toegeschreven aan Pieter Breughel de Oude (16e eeuw).
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Naast de boerderijen uit bovenstaande tabel bestaat er nog een verzameling van
hoeven die een naam bezitten: dit zijn er nog enkele honderden, zodat het totaal
aantal beschrijvingen de 7000 benadert. Alle vermeldingen van boerderijen zijn on-
dergebracht in een data-base (‘Open Access’). Uit een dergelijke data-base kan men
desgewenst eenvoudig opvragen doen, zoals bijvoorbeeld alle boerderijen van vóór
1550, alle boerderijen met een schaapskooi, alle boerderijen met een ‘buur’, alle
boerderijen met een bakhuis, alle boerderijen die leen waren, alle boerderijen kleiner
dan vijf bunder, terwijl ook uitsplitsing per dorp of zelfs gehucht goed mogelijk is.
Het bij elkaar zoeken van een aantal gegevens is bij een dergelijke data-base dus veel
minder tijdrovend dan bij de vroeger in gebruik zijnde kaartenbakken.

De data-base kan beschouwd worden als een eerste aanzet tot een overzicht van
alle boerderijen in de dorpen van de Baronie. Voordat echter een complete lijst van
bezitters van elke boerderij beschikbaar komt, zal zal nog veel archiefonderzoek ge-
daan moeten worden.

In het onderstaande zullen de diverse namen, waaronder onderdelen van de
boerderij bekend waren, aan de orde komen. Over dit onderwerp is nog maar zeer
weinig geschreven; veel termen zijn daardoor relatief onbekend, soms komen ze ook
niet voor in het middelnederlands woordenboek. Ook zal er iets over de bouw en in-
richting van de bedrijven en de chronologische ontwikkeling hiervan gezegd worden.

De omschrijvingen in het algemeen

Een boerderij komt in de documenten soms in een zeer summiere omschrijving
voor, soms echter ook in een zeer uitgebreide vorm. Per tijd en per plaats wisselden
die omschrijvingen uiteraard. Verder was er verschil in stijl tussen de bronnen: een-
zelfde 16e eeuwse boerderij kan dus in een schepenakte vermeld worden als een huys-
inge, schuere, koye, hovinge en erffenisse mette heure toebehoorten en in een cijnsboek uit
dezelfde tijd als een hofstad en erve met de huysinge daerop staende. In cijnsboeken was de
omschrijving van de landerijen belangrijker dan die van de gebouwen omdat over
gebouwen meestal geen cijns betaald werd, terwijl dat van grond wel het geval was.
De vermeldingen uit de schepenakten lijken op het eerste gezicht zeer stereotyp.
Toch hield men rekening met de werkelijke situatie op een boerderij. Dit blijkt wel
uit het feit dat er doorhalingen in de tekst voorkomen en soms worden er twee
schuren of twee kooien vermeld.

De oudste omschrijvingen hebben soms een zeer typische vorm, bijvoorbeeld

een huysinge, schure, hovinge en erffenisse mette heure toebehoorten en erve, groot drie
buynder, tsy in lande, in sanden, in weyden, in heyden, in beemden, in bosschen, in
hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, Alphen, 1617.9

Deze formulering lijkt veel op die waarbij heerlijkheden of grote complexen
werden overgedragen, zoals in 1349 door Marie van Liedekerke aan Willem van
Duivenvoorde:
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al dat goet in welken dat gheleghen was, waest in lande, waest in bemde, waest in moere,
waest in diepen, waest in droghen, waest in herden, waest in weken, waest in watere, wa-
est in weiden, waest in winde, waest in rinten, waest in forfeiten, waest in zouten, waest
in verschen, ocht in wat goeden dat gheleghen was.10

Een zeer oud voorbeeld van een dergelijke pertinentie-formule (omschrijving
van alles dat bij een goed hoort) vinden we in de akte waarin de overdracht van
Alphen door Engelbert aan Willibrordus in het jaar 709 wordt beschreven:

Dit alles geef ik U heden in ‘t geheel over, met alle derzelver toebehoorten, bestaande in
huysen en erven, in hofsteden, in bosschen, in landerijen, in beempden, in weyden, in
bouwlandt, in wateren en waterloopen, in roerende en onroerende, in uytgangen en ingan-
gen en den watergang.11

Het laatste woord is de vertaling van watrischafo en zou kunnen duiden op de
aanwezigheid van een watermolen, maar een andere mogelijkheid is er een verlezing
in te zien van wariscapia, een woord dat ook voorkomt in andere oorkonden, zoals
een uit het jaar 1305 van hertog Jan II van Brabant voor Postel, waarin sprake is van
bona etiam que vulgariter Utfanch seu (wari)scapia dicuntur.12 Heeft het woord dan dezelf-
de betekenis als uitvang, dat is een stuk nieuw ontgonnen grond? Dat sluit aan bij de
betekenis die waarschap in enkele plaatsen van de Meierij zou hebben: recht om de
gemeynte te mogen gebruiken. Het woord betekent eigenlijk waarborg, een gewaar-
borgd recht op de gemeynt.13 De bovengenoemde formulering heeft het uitgehouden
tot ca. 1650 en was het meest bij grote hoeven gebruikelijk.

Hof betekent oorspronkelijk waarschijnlijk gevlochten omheining, en bij uitbreiding
alles wat zich binnen die omheining kon bevinden (hoeve, tempel, vorstelijk ver-
blijf).14 De term werd in de Baronie in de middeleeuwen ook gebruikt in de zin van
boerderij. Het is in die betekenis versteend in nederzettingsnamen zoals Nerhoven,
Nijhoven, Boshoven en Verhoven. We kunnen wel aannemen dat het erf van een
boerderij in de late middeleeuwen met een vlechtwerk (staanders en gevlochten wil-
gentenen) omgeven was: in principe was dit dezelfde constructie als de wanden van
de boerderij. Later werd deze tuin vervangen door een doornenheg (mei-of slee-
doorn) of een heg van haagbeuk (herenter), mispel of zelfs wilg (grinttuin). Ook de
aparte perceeltjes bij een boerderij (dries, gaarshof) konden met zo’n heg omgeven
zijn. De voornaamste functie ervan was uiteraard het vee tegen te houden (veekering).

Van de 15e tot 18e eeuw was de meest gebruikelijke omschrijving voor ‘gewo-
ne’ boerderijen iets in de trant van: een stede, bestaende in huysinge, schure, koye, torf-
fhuys, hovinge en erffenisse, groot onder landt en weyde…

Stede kwam eeuwenlang voor als aanduiding van een boerderij: het woord be-
staat ook tegenwoordig nog. Daarnaast kwamen woonstede, erfstede en zetstede
voor, het laatste zeldzaam. Een erfstede (niet bekend in het middelnederlands woor-
denboek) is een boerderij met bijbehorende landerijen, waarin erf staat voor ‘vast
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goed, grondstuk’.15 Wat een zetstede precies moet zijn is mij onbekend. Aanstede
komt regelmatig voor: een aenstede mette huysinge, schuere, koye…Met aanstede wordt
het tegen de boerderij gelegen land bedoeld.

In de omschrijvingen komt men ook wel eens tegen de alinge [gehele] stede,
huysinge bijvoorbeeld te Wernhout in 1678: stede, alinge huysinge, schuere, torfhuys,ho-
vinge mette erffenisse en toebehoorende, groot omtrent soo onder landt,groes,weyden en heyden
daertoe behoorende 15 à 16 gemeten.16

Hoeve wordt vanaf de Late Middeleeuwen gebruikt voor grote boerderij. Veel
rijke stedelingen en kloosters bezaten één of meerdere hoeven. Veel van deze hoe-
ven droegen ook een naam. Hoeve was oorspronkelijk de aanduiding voor een op-
pervlakte-eenheid van twintig roeden breed en 240 roeden lang ofwel twaalf oude
bunders ofwel 15,6 ha. De indeling in eenheden van twintig en twaalf stuks herin-
nert aan de verdeling van het pond in twintig schellingen en een schelling in twaalf
denier, een systeem dat nog tot voor kort in Engeland gebruikelijk was, maar ook in
de Nederlanden eeuwenlang gevolgd werd. Ook de indeling van een roede in voe-
ten en duimen is opgesteld volgens dit systeem. Op een dergelijke in de Late
Middeleeuwen uitgegeven hoeve, een stuk grond van twaalf bunder, werd uiteraard,
als de bodem niet te moerassig was, een bedrijfsgebouw gezet. Dit gebouw met de
bijbehorende grond werd na enige tijd ook met hoeve aangeduid. Eén van de oudste
vermeldingen van een hoeve in de zin van boerderij is die van de hoeve te Karlescot
onder Rijsbergen in het jaar 127917; een andere oude vermelding is die van de hoeve
te Galder in 1343.18 Het betreft hier grote, oude boerderijen. 

Hofstad komt in honderden omschrijvingen van boerderijen voor: het woord
betekent plaats waar een boerderij staat, later ook de boerderij zelf (vergelijk molenste-
de, bedstede, paalstede etc.). Vooral in de cijnsboeken van de Heer van Breda komt
het frequent voor, zoals te Gilze in 1545 acht buynder beempden, landt weye en de heye
som geheyten de Blootbeempden, metten huysinge ende hofstadt daerop staende19 en in dat-
zelfde jaar eveneens te Gilze: drye buynder landts, heye ende weye dat een hofstadt plach te
wesen.20 Ook in Breda was hofstad een gangbare aanduiding voor de plaats waar een
huis stond. In toponiemen duidt hofstad waarschijnlijk op archeologisch interessante
‘sites’. Vergelijk de plaats Hofstaden in België, waar diverse archeologische vondsten
gedaan werden en de naam Hofstadakker (later Hontsteertacker) te Achtmaal,de
dorpsakker aldaar en de zeer vroege vermelding van Hofstad in een Utrechts register
van de St.Maartenskerk.21 Op ‘sHertogen hofstat te Eersel zou een burcht gestaan
hebben.22 Vaak is in de loop der eeuwen het woord vervormd tot Ofstap, Hondstert
(Hontsteertacker te Achtmaal), Hofstaayen (Hofstaeyensche weg te Alphen) en
Hoogsteen. Bij de Vikingen was een hofstad betrokken bij godsdienstige plechtighe-
den en bij feesten.23

In de 19e eeuw komen andere termen voor boerderij in gebruik namelijk: bouw-
mansstede, bouwstede of boerenstede, zoals in 1840 te Alphen: eene bouwmansstede in het
Zand, bestaande in huis met stal, schuur, schop, erf, hof en lande.24 De chronologische ont-
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wikkeling van de namen voor een boerderij lijkt als volgt: hof - hofstad met huysin-
ge-stede, met daarnaast vanaf de late middeleeuwen hoeve voor de grote boerderijen.

De landerijen direkt bij de boerderij

Het land tegen de boerderij aan werd meestal aangegeven met aanstede. Aanstede
komt in boerderij-omschrijvingen vooral voor in Alphen, Gilze, Rijsbergen en
Zundert. Betrof het bouwland dan sprak men van de huisakker en bij weiland van
de huisdries, dries, gaershoff of gaersdries. De grenzen van het erf waren meestal wel
duidelijk door de aanwezigheid van heggen, wallen (hier steeds grachten genoemd) en
holen (droge sloten). Bij verdeling van de gronden werden vaak cruysputten, dat zijn
twee loodrecht op elkaar staande voren, afgetekend. Daarnaast kende men ook reepa-
len (ree betekent grens) en scheikeien, welke de grens van het bezit aangaven.

Een dries was oorspronkelijk een opgeteerde akker25, die tijdelijk als weiland werd
gebruikt. In Wortel onderscheidde men in de 18e eeuw zelfs vier typen dries: drie
ervan werden nog bebouwd en de vierde en slechtste werd een jaar of drie, vier be-
weid.26 Het erf werd aangegeven met erffenisse en vanaf de 16e, 17e eeuw ook met
werf(t). Men onderscheidde nog een huiswerf, een schuurwerf en soms een rijwerf.
De oudste vermelding van een werf dateert uit 1544 (Westrik onder Princenhage). 

De moestuin werd met diverse woorden omschreven: koolhoff, cruythoff, moes-
hoff en wermoeshoff, soms ook boonhoff. Kool en bonen wijzen op de meest ge-
teelde groenten. Warmoes of wermoes betekent groente. De oudste vermelding van
een moestuin komt uit 1415: enen koelshoofs [koolhof] te Princenhage. De benaming
koolhof komt vooral voor te Gilze, terwijl wermoeshof eerder gewoon was in
Princenhage.
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3. Diverse soorten kool: van links naar rechts, gecronckelde Kool, Roode kool, Witte sluytkool,
Bloemkool.
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Wat er in de boerenmoestuinen verbouwd werd is niet goed bekend. In de
Middeleeuwen verbouwde men veel kruiden en specerijen (die ook bederfwerend
werkten) en in een Capitulare de Villis van Karel de Grote uit circa 795 wordt een
enorme sortering kruiden, groenten, geneeskrachtige planten en verfstofgewassen
opgesomd die in de hoven van de kroondomeinen geteeld moest worden.27 In een
eenvoudige boerenmoestuin zal men slechts enkele van die planten hebben aange-
troffen. Kruiden werden voornamelijk bij abdijen geteeld. Veel van de in het
Capitulare genoemde kruiden zullen alleen in het Middellandse Zeegebied geteeld
zijn. Bij de totstandkoming van het Capitulare zouden de benedictijnen een grote
rol gespeeld hebben. Hun moederklooster was Monte Cassino in de Apennijnen ten
zuiden van Rome en daar groeiden uiteraard veel soorten uit het Middellandse
Zeegebied.28 Zuidelijke soorten werden in het koele noorden van Europa vervangen
door daar beter thuishorende gewassen.29 Het Capitulare geeft dus een vrij vertekend
beeld van wat men in een Nederlandse tuin van een koninklijk domein aan kon tref-
fen, laat staan in een eenvoudige boerentuin. Een beter overzicht van wat er zou
kunnen groeien in een kloostertuin wordt gegeven door de abt Wahlafridus Strabo
van Reichenau, die er in de 9e eeuw een leerdicht aan wijdde. De plattegrond van
het klooster Sankt Gallen (820) vertoont zestien plantensoorten, waarvan een aantal
met geneeskrachtige werking (Salie, Iris, Polei, etc).30

Een bijzonder soort hof zou men kunnen vermoeden in lentenhof, een term die
vrijwel uitsluitend in de plaatsen Zundert en Rijsbergen opduikt. Men zou hier kun-
nen denken aan een speciaal soort moestuin, waarin in de lente gewassen werden ge-
teeld. Maar gezien de vermeldingen van lentenen in vele pachtcontracten in de
Baronie moet men lentenhof echter eerder interpreteren als een hof waar het vee in
de lente geweid kon worden. Het lentenen in de pachtcontracten stond de pachter
toe het vee in het laatste pachtjaar tot een bepaalde datum in het voorjaar in de wei-
den van de pachtboerderij te laten grazen.

Boomgaarden kwamen niet overal voor: men vindt ze vooral in Princenhage.
Hier zal een belangrijk deel van de productie van de appels en peren wel voor de
stad Breda bestemd zijn geweest. Het was blijkbaar al vroeg een tuinbouwcentrum.
De Landbouwenquête van 1800 vermeldt dat er in de Baronie appels en peren ge-
kweekt worden doch niet zeer overvloedig. Bij veel boerderijen stonden ook kersen en
kastanjebomen. Vooral de abrikozen uit de Baronie waren rond 1800 vermaard.31

Soms hoort men ook van een kastanjeboomgaard, zoals in Oosterhout in 1687, waar
Jochem van de Plas een grote kastanjeboomgaard bezat: de kastanjes werden vanuit
Oosterhout per boot naar Holland verscheept.32 In het bovengenoemde Capitulare
van Karel de Grote komen al diverse appelrassen voor, naast pruimen, vlier, mispel,
kastanjes, perzik, kweepeer, hazelnoot, amandel, moerbei, laurier, den, vijg, en di-
verse soorten kersen. Aangezien de lijst gegolden zal hebben voor een enorm uitge-
strekt rijk, zullen er, zoals boven reeds vermeld, ook bomen en planten op voorko-
men die vooral in het zuiden aangeplant werden. Voorbeelden daarvan zijn de vijg
en moerbei; beide laatstgenoemden kwamen ook wel in de Baronie voor (zo was er
te Wernhout in 1676 een moerbesieboom).33
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Wijngaarden komen we in de Baronie vrij weinig tegen. Na de inval van de
Kleine IJstijd rond 143034 werd het klimaat hier ook te koud voor de teelt van de
wijndruif (1540 was het laatste goede wijnjaar). In 1511 mocht de moeder van Jan
Pauwels Jan Jacops te Chaam de wygaert (wijnstok) voor de deur van haar kamer,
waarin ze bleef wonen, gebruiken.35 In de late Middeleeuwen werden er wel veel
druiven geteeld in Belgisch Brabant en mogelijk ook in de Baronie. Slechts uit
Teteringen, Ginneken, Zundert en ook uit de stad Breda zijn enkele vermeldingen
van een wijngaard bekend. Met wijngaard bedoelde men ook wel een enkele wijn-
stok, een wingerd, zoals den wyngaert by de schole te Zundert.36 Ook bij het Kasteel van
Strijen te Oosterhout bevond zich in de 16e eeuw een wijngaard: hier had een arbei-
der 35 wintersche dagen gewerkt om de wijngaard in orde te brengen.37
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4a. Plattegrond van boerderij Moleneind A 47 te Gilze en van een bijbehorende schuur, 
in 1927 opgemeten door K. Uilkema.

A ‘herd’, keuken. B kamer. C ‘moos’, spoel/karnruimte. D opkamer/melkkelder. E bakoven. 
F voorstal. G stal. H achterstal. I paardenstal.
a schouw. m karnmolen. n karn. s sopketel. x bedstede.

4b. 1.‘kerkooi’, plaats voor kar-
ren. 2 tasvak 3 ‘kafhoek’ 
4 dorsvloer, tevens doorrit.
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Bij de boerderij stonden vaak diverse bomen. Zo kon men traditioneel op het erf
een paar lindenbomen aantreffen. Deze stonden aan de zuidzijde voor de lange gevel
en zorgden voor voldoende schaduw in de zomermaanden. Een groot aantal boerde-
rijen in de Baronie (de oudere van vóór de 19e eeuw althans en vooral in open ge-
bieden) stonden met de lengte-as oost-west, dit met het oog op de hoofdzakelijk uit
het zuidwesten waaiende stormwinden, die het dak aan de langszijde zouden kunnen
beschadigen. Het erf lag dan op het zuiden, zodat de gure noordenwind op het erf
werd tegengehouden: een dergelijke situering van de hoeven kan men nog goed
waarnemen in Teteringen (langs het Hoeveneind), maar ook elders waar boerderijen
langs een open gebied zijn gebouwd. Sommige van die lindebomen konden een in-
drukwekkende ouderdom bereiken en tot een grote omvang uitgroeien, zoals de
enorme lindenboom bij de Prinsenhoeve te Alphen, die toen hij in 1924 werd ge-
kapt 26 meter lang was bij een stamomtrek van 6,38 m.38 Ook op dorpspleinen ston-
den grote lindenbomen, zoals in Oosterhout op de Heuvel, waar in 1758 een exem-
plaar stond met een stamomtrek van wel acht meter. Deze zou dan ongeveer 450
jaar oud geweest zijn, even oud als de oudste nog bestaande linde van Nederland te
Sambeek.39 De boer had ter reparatie en voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen
steeds een aantal volwassen eikenbomen nodig. Deze stonden bij de meeste bedrij-
ven bij het erf of rondom de akkers. Een es trof men nogal eens aan bij de waterput.
Hij gaf schaduw en het hout was het best geschikt om stelen voor schoppen, rieken
en dergelijke van te maken. Voor het vlechtwerk van de wanden en voor de onder-
grond van het riet op het dak (de leggeerden) had de boer wilgentwijgen of ander
buigzaam hout nodig. De knotwilgen (kopwilgen of hootwillichen) groeiden langs
een slootkant. De boer gebruikte verder voor het vlechtwerk hazelaar-, essen- en
lindentakken, die buigzaam waren.

Op het erf bevond zich bij elk bedrijf ook wel een mestput (messye, missem, mis-
sie). Het mestmaken was een essentiëel onderdeel van het boerenbedrijf. Bij het ver-
pachten van boerderijen werd soms de grootte en de hoogte (pegel) van de hoeveel-
heid mest in de messie bepaald. Was er op het einde van de pachttermijn minder
mest, dan moest de pachter hiervoor een vergoeding leveren.40 Bij de hoeve Groot-
Wolfslaar bevonden zich in 1572 vier mestputten, waarvan de afmetingen en de
diepte nauwkeurig opgemeten werden, dit met het oog op het verpachten van deze
hoeve. De totale lengte van de mestputten was ongeveer 15 m en de breedte circa 8
m.41 De oudste vermelding van een mestput komt uit Zundert,1415: Katline
Buckincx messie en de op één na oudste uit Gilze, 1456, waar een boer twee tijlen (rij-
en) bomen zette om de messie te bescutten van den sonne en sijn huysinge vanden wynde.
De mest mocht dus niet uitdrogen, want dan zou het verteringsproces stop gezet
worden.

Voor het wassen van groenvoeder (stoppelknollen, spurrie) had men op sommi-
ge boerderijen een groenkuil of spoelkuil waarin het zand van deze producten ver-
wijderd werd. Er verdronken nogal eens kinderen in, zoals te Rijsbergen, waar in
1692 een kind van Peter Joos Anthonissen in een dergelijk water verdronk en in
1717, toen een kind van de familie Van Aken aldaar eenzelfde lot trof.42
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Voor het dorsen van boekweit had men een vrij groot vlak terrein nodig: het
boekweitplein of ook wel kortweg plein genoemd. Hier werd in september met be-
hulp van de geburen de boekweit gedorst. Het boekweitplein wordt maar zelden ver-
meld. Meestal gebruikte men voor het dorsen van de boekweit een afgeplagde dries.

Hooibergen kwamen in de Baronie vrijwel niet voor. Bargen zijn onbekend zegt de
Landbouwenquête van 1800 terecht.43 Een enkele uitzondering vormden de hooi-
bergen op enige domeinhoeven op de Noord onder Terheijden, een gebied dat
grensde aan Holland, en dat in landbouwkundig opzicht nogal afweek van de rest
van de Baronie: zo werd er kaas gemaakt en men teelde er wede wat nergens anders
in de Baronie gedaan werd. Ook in Alphen wordt in 1690 een verdwaalde hooiberg
genoemd, evenals in 1743 bij de Hoeve te Laar onder Zundert. Deze situatie is in
tegenspraak met die in de Kempen, waar hooibergen een normaal verschijnsel zou-
den zijn.44 Bij een laatmiddeleeuwse boerderij op Den Hout is bij archeologische
opgravingen een hooiberg met vijf palen gevonden.45 Normaal werd het hooi opge-
slagen op de schoring op slieten boven de koeienstal; daar was het dicht bij de hand.

De bijgebouwen

De boerderij in de Baronie is voor zover we na kunnen gaan steeds meerledig
geweest, dat wil zeggen dat er steeds diverse bijgebouwen aanwezig waren, zoals een
schuur, een kooi, een turfhuis, een bakhuis, een buur, een karhuis en dergelijke.
Slechts in een zeldzaam geval stond de schuur vast aan de boerderij zoals te
Heusdenhout: een huys ende schuere aen malcanderen, schaepskooy, hoff, bomgaert,
plantasie.46
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De bewering dat in de omstreken van Breda rond 1800 de schuur aan de boer-
derij vast zou hebben gestaan lijkt dan ook niet betrouwbaar. 47 In de
Landbouwenquête van 1800 wordt gezegd de schuur voor hooy en stroy staet meestal bij-
zonder.48 Alleen bij enkele kleine bedrijven zal de schuur aan de stal hebben vastge-
staan.

De schuur wordt in vrijwel elke boerderij-omschrijving vermeld. Hier werd het
graan opgeslagen en gedorst. De graanoogst begon eind juli. Het graan werd op het
veld in hokken gedroogd, met de hoogkar in de schuur gereden en daar in de gebin-
ten (tasruimten) opgetast. Het dorsen nam vrijwel de gehele winter in beslag. De
schuur was mogelijk oorspronkelijk van het type met een dwarsdoorrit49 (zoals nu
nog te zien is bij de schuur van Luchtenburg onder Ulvenhout), maar zeker vanaf de
17e eeuw was het gebruikelijke type hier voorzien van een doorrit (deel, meestal
dorsvloer genoemd) in de lengte. Dit soort schuur werd vermoedelijk pas in de 20e

eeuw de ‘Vlaamse schuur’ genoemd. Waarschijnlijk komt het type inderdaad uit het
zuiden waarbij de grote Westvlaamse abdijschuren van Ter Duinen en Ter Doest als
voorbeeld gediend kunnen hebben. In Teteringen werd bij de Abtshoeve in 1523 al
een (Vlaamse) schuur gebouwd, die naar het voorbeeld van een schuur uit Wortel
moest worden geconstrueerd.50 Het voordeel van de Vlaamse schuur ten opzichte
van de oudere dwarsdeelschuur is dat bij een Vlaamse schuur de schuur haast onbe-
perkt langer kan worden gemaakt en dus aangepast kan worden aan een groter be-
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drijf of een grotere opbrengst. Bij een dwarsdeelschuur kan dit niet: omdat de afstand
waarover men vanaf de doorrit de graanschoven zijwaarts moet verplaatsen dan veel
te groot wordt. 

De voorschriften voor de bouw van de bovengenoemde schuur, die moest ko-
men te staan bij de Abtshoeve onder Teteringen, laten we hieronder sterk ingekort
volgen:

De stijlen moesten in de breedte 17 voet uit elkaar staan (hart op hart, middel-
schreeve), dat is 4,82 m; in de lengte moesten ze 221/2 voet, ofwel ongeveer 6 m uit
elkaar komen. De stijlen zelf moesten 20 voeten lang zijn, dat is precies één roede,
ofwel 5,6 meter. De balken moesten dik zijn 28 bij ca. 22 cm. De grote wormen51

moesten aan beide zijden 4 voet over de stijlen steken en dik zijn 21 bij 23 cm. De
kepers52 moesten 5,9 m lang zijn en de hanghouters53 5 m. De kepers moesten een
dikte hebben van 10 bij 8 cm terwijl de hanghouters een dikte moesten hebben van 9
cm beneden tot 8 cm boven. De wanden moesten rondom de hele schuur 2,5 m
hoog zijn en bestaan uit platen (van 10 cm dik en 18 cm breed) en wormen.54

Tussen de stijlen langs de dorsvloer moesten lijsten55 gebonden worden. In de uilaat
of affhanck moest de timmerman cromstylen56 van 2,4 m gebruiken. Aan beide einden
van de dorsvloer moest een grote deur komen en verder nog twee kleine deuren aan
de zijkant. De schuur moest zeven gebinten tellen, dat wil zeggen dat er zes tasruim-
ten waren van elk ongeveer 6 m lang, totaal 36 meter, een enorme schuur! De af-
stand in de breedte tussen de stijlen is bij deze Teteringse schuur iets minder dan een
roede (van 20 voet ) namelijk 17 voet.

Het dak van een schuur bestond uit riet of stro, de gebinten uit eikenhout, later
ook wel andere houtsoorten. Voor de stijlen en balken had men zwaar eikenhout
nodig. De stijlen zijn zo dik dat ze zelfs bij brand nog niet makkelijk vergaan. Het
zou interessant zijn eens aan die stijlen een dendrochronologisch onderzoek te doen.
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Schuren werden vrij gemakkelijk verplaatst: zo werd een schuur van een abdijhoeve
onder Klein Zundert naar Alphen overgebracht en een schuur bij Wolfslaar werd
verroden naar een andere plek in de buurt.57 In 1605 verbood de magistraat van
Oosterhout uitdrukkelijk de verkoop van huizen en schuren naar plaatsen elders om
ze daar weer op te bouwen om deselve affgebroocke op een ander buyten dese vryehyt gevu-
ert ende gestelt te worden.58 De zijkanten van een schuur waren meestal van delen, pla-
ten, d.w.z. brede planken. Sommige grote boerderijen hadden wel twee schuren, zo-
als de hoeve Groot-Wolfslaar in de 16e eeuw en een hoeve te Galder: een erfstede met-
ten huysinge, twee schuren 1545.59 Schuren konden, zoals gezegd, ook gemakkelijk
langer gemaakt worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld als men een hypotheek op het
gebouw had genomen en de hypotheekverstrekker een beter onderpand wenste.
Soms werd er ook een deel van een schuur afgebroken. Men moest dan zorgen dat
de rest van de schuur goed bruikbaar bleef, zodat de andere partij geen schade on-
dervond.

De driebeukige schuren bezaten aan de tegenover de doorrit liggende zijde een
uilaat, oversteek of afhang, uilhoek, ook wel genoemd vuyllaert, vuijllaet, uylaard, etc.
Enkele voorbeelden: Een half gebynt metten vuylhoeck ofte affhanck in de schuer,
Princenhage, 1684; Een gebint met een uylaert aende oostzyde in de schuer, Zundert,
1719. De oudste vermelding van een uilaat dateert uit 1668 te Achtmaal. Te Zellik
wordt in 1475 reeds gesproken over den huylate van der schure.60 In Oosterhout sprak
men meestal van uylhoeck. In de Kempen diende de uilaard voor het opbergen van
gereedschap.61 In de Baronie werd er ook wel brandhout en turf in opgeslagen. Een
omschrijving van uilaard is de volgende: secundaire bergruimte, in de schuur, buiten onder
een afdak of op zolder. In alle gevallen schijnt hij zich te bevinden onder het laagste gedeelte
van het schuine dak of onder een afdak.62 In de bronnen van de Baronie komt uylaet al-
leen voor in schuren. In het middelnederlands kende men aan utelaet de betekenis
toe: Uitstek, uitbouwsel, van een huis; bijgebouwtje.63 Het gedeelte van de grond direkt
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naast de schuur,waar de regen van het dak af droop heette euseldrop (osendruppe,
oeseldroppen, neuseldrop). Eusel is hetzelfde als oezie dat wel wordt omschreven als
de onderste rij of rijen pannen of de onderkant van de strobedekking. In het middelneder-
lands staat ose voor: De buiten den muur uitstekende punt van een rieten dak; de ruimte
tussen de lijn waar de dakdrop naar beneden valt en de muur.64 Het bedoelde deel steekt
enigszins over en laat het regenwater afstromen zonder dat de muren (of ouder:
weegten) nat worden.65 Dat nat worden was uiteraard zeer nadelig voor het leem dat
tegen de weegten was aangebracht.

Over de onderdelen van een schuur hoort men vaak bij verdeling van een boer-
derij onder meerdere erfgenamen. Er wordt dan gesproken over de stijlen, balken,
wormels66, hanghouter en lijsten. De afmetingen van de schuren zijn verschillend per
boerderij. Maar wellicht is er toch een constante, namelijk de afstand tussen de stijlen
(in de breedte van de schuur). Misschien ging men bij de oudste schuren steeds uit
van een afstand van één roede, ofwel 5,6 meter. Zo vertoont de oude schuur bij
Gageldonk, gebouwd in 1627 deze maatvoering.67 Zowel in de lengte als in de
breedte staan de stijlen hier 5,6 meter van elkaar, precies een roede. Een klein on-
derzoek onder enkele boerderijen waarvan de plattegrond is getekend in een recent
werk over de Brabantse boerderij laat zien dat een aantal daarvan gebouwd werd met
de roede van 5,6 meter, namelijk te Oirschot, Moergestel, Oostelbeers, Rijsbergen,
Teteringen (alleen het oude huis, niet de erbij staande Hoge Schuur van 1732),
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Raamsdonk en Babyloniënbroek.68 Ook bij een zeer oude boerderij te Vessem (15e

eeuw?) blijkt een maatvoering op basis van deze roede te zijn toegepast:de staanders
in het oude huis staan hier 5,6 meter van elkaar (in de breedte).69

Onderzoek bij bestaande, oude boerderijen (van voor 1700?) kan laten zien of
de roede bij de maatvoering van de schuren in heel de Baronie of wellicht nog in een
groter gebied in gebruik was. De roede is in elk geval niet gebruikt om de oudste
oppervlaktematen af te passen. De oudste oppervlaktematen waren voor akkers de
lopenzaad en de veertelzaad, die eigenlijk weer berusten op inhoudsmaten, en voor
hooiland de voeder hooimade (één kar hooi). Wel op de roede als lengtemaat berus-
ten het bunder en de hoeve, respectievelijk 20 X 20 roeden en 20 X 240 roeden,
maar dit zijn niet de oudste landmaten. Daarom ligt het voor de hand te veronder-
stellen dat de roede het eerst in de bouw van huizen en schuren is toegepast . Veel
boeren en timmerlieden bezaten een roede of halve roede als lengtemaat.

Verschillende vragen dringen zich op aangaande het gebruik van de roede in de
bouw. De vraag kan gesteld worden of in plaatsen waar een andere roede dan die
van 5,6 meter in gebruik was, de afstand tussen de stijlen ook in die andere roede af-
gepast werd. In Etten was de roede de bekende Rijnlandse van 3,8 meter: stonden
de staanders hier 3,8 meter uit elkaar en waren de schuren dus smaller? In de Meierij
was de meest gebruikte roede die van Den Bosch van 5,75 m, terwijl in het westen
(Roosendaal) de korte roeden (van 12 voeten ) ter lengte van 3,4 meter gebruikelijk
was.70 Een andere kwestie: hoelang maakte men schuren en huizen op basis van de
roede? Wanneer is men hiermee begonnen en wanneer is men ermee gestopt? Zou
men door archeologische opgravingen vast kunnen stellen wanneer dit gebruik is in-
gevoerd? De oplossing van deze problemen zal nog veel onderzoek vergen.
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Uilkema hangt het idee aan dat het langgeveltype boerderij ontstaan zou zijn
door het verschijnsel dat de functie van de graanmijten langzamerhand werd overge-
nomen door een aan de stal aangebouwde schuur,71 waarin het graan veel beter be-
waard kon worden. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk voor de Baronie: er wordt nooit
over graanmijten op het erf gesproken en ook hooibergen komen en kwamen vrij-
wel niet voor. Behalve de boven reeds genoemde uitzonderingen lijkt ook op een
boerderij bij de Aard onder Princenhage (op een kaart uit 1650) een hooiberg aan-
wezig te zijn geweest.72 Graanmijten zijn waarschijnlijk een verschijnsel van de late
19e eeuw of begin 20e eeuw. De graanopbrengst nam toen enorm toe door de be-
mesting met kunstmest en men kon het graan niet allemaal meer in de schuur ber-
gen.

Onderzoek zou gedaan moeten worden naar de talrijke inscripties en tekenin-
gen die op de stijlen en wanden van diverse schuren in de loop der eeuwen zijn aan-
gebracht. Meestal bestaan deze uit initialen en een jaartal, maar er komen ook teke-
ningen op voor, zoals bijvoorbeeld van molens. Hopelijk komen er binnenkort wat
gegevens over middeleeuwse boerderijen uit Oosterhout (Vrachelen) en Princenhage
(Steenakker) ter beschikking, waarmee men de oudste gegevens over de boerderij-
bouw in de Baronie zou kunnen aanvullen. Ook zou dan uitgezocht kunnen wor-
den wanneer men begonnen is de stijlen op poeren (puien) te zetten (13e eeuw?).
Dit zal de levensduur van de stijlen ongetwijfeld zeer sterk vergroot hebben.
Hierdoor verdween de reden om boerderijen na 30 of 40 jaar van nieuwe staanders
te voorzien (of te verplaatsen). 

Een buur is een klein gebouwtje, waarin landbouwgerei kon worden geplaatst,
maar waarin ook een oven aanwezig kon zijn (een ovenbuer, een bakhuis dus eigen-
lijk). De betekenis van buur in het middelnederlands is huis of schuur73, maar in de
Baronie lijkt het woord in de late middeleeuwen alleen op een klein bijgebouw be-
trekking te hebben. Het woord buur is vooral frequent in het westen van de
Baronie, in Zundert en Rijsbergen. Toch zijn er ook vermeldingen uit Chaam en
Oosterhout. De oudste buur is: Aert Maessoens buer, 1415 te Breda. Buur is versteend
in de nederzettingsnaam Buursteden onder Princenhage en Buurstad onder Zundert,
beide met de betekenis plaats waar een buur staat.

De oostelijke tegenhanger van buur was schop. Een schop was een half-open ge-
bouw. Het woord is in de Baronie niet zo vroeg in gebruik als buur (waarvan alle
vermeldingen uit de 16e eeuw of eerder stammen). In het middelnederlands stond
schoppe voor tentje, kraampje, winkeltje, schuurtje.74 Schop komt opvallend veel voor
in Alphen en Baarle, maar ook in Chaam, Gilze en Oosterhout is het opgetekend en
dan vooral vanaf de 18e eeuw. Schop lijkt dus wel vanuit het zuidoosten de Baronie
binnengedrongen te zijn. In Hilvarenbeek is recent een karschop gerestaureerd.75

Het karhuis, karkooi of karschop diende uiteraard vooral om de aardkar en hoogkar
te stallen, maar zal ook wel plaats geboden hebben aan ploegen, eggen en ander ge-
reedschap.
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Een zelfde functie als de karschop had het wagenhuis, waarvan de oudste ver-
melding komt uit Alphen (1544). Wagenhuizen treft men vooral aan in Teteringen
en in de stad Breda. De term karkooi komt voor het eerst voor in 1774. Het is, naar
ik meen, de ‘moderne’ aanduiding voor karhuis.

Het bakhuis werd gewoonlijk éémaal per week (op zaterdag) gebruikt om brood
in te bakken.76 Soms woonde er een familielid in. Uit veiligheidsoverwegingen
stond het bakhuis op ruime afstand van de boerderij. Bakhuizen worden opvallend
vaak genoemd in Princenhage en Chaam. De oven binnenshuis werd na splitsing
van de boerderij onder de erfgenamen vrijwel steeds gemeenschappelijk gebruikt,
evenals de waterput, uiteraard omdat er maar één exemplaar van aanwezig was. Hoe
de verhouding bakhuizen/ovens was is niet bekend. 

Brouwerijen annex herbergen werden door sommige boeren naast hun bedrijf
geëxploiteerd. Dergelijke bedrijven treffen we veel aan in Alphen, Baarle, Gilze,
Oosterhout en Princenhage. Voor de brouwerijen was voldoende grondstof (gerst,
haver, boekweit) in de directe omgeving verkrijgbaar.

Een rijstal was een paardenstal bij een herberg, waarin de paarden van postkoet-
sen gestald werden. Er zijn maar enkele vermeldingen van, onder andere te Loveren
onder Baarle: eenen uytvanck, breet drie voeten en langh 30 voeten, daer eensdeels den rystal
op staet, 1577 (uitvang betekent deel van de straat getrokken bij een boerderij). Een
paardenstal bevond zich meestal niet in de koeienstal, omdat die voor de paarden te
bedompt was. Meestal stond het paard in de schuur of soms in een losse stal op het
erf. De meeste vermeldingen van paardenstallen komen uit Princenhage, een dorp
waar inderdaad de ossen al veel eerder vervangen waren door paarden dan in plaat-
sen zoals Rijsbergen of Alphen.
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In de late middeleeuwen liepen er in de Baronie grote kudden schapen rond.
Grote bedrijven in de heistreken konden wel een paar honderd schapen bezitten. De
dieren werden ‘s nachts gestald in kooien; de mest kon dan gemakkelijk verzameld
worden. Schapenmest was zeer gezocht als bemesting voor de landerijen en was wel
driemaal meer waard dan koeienmest. Het aantal schaapskooien is het hoogst in
plaatsen als Zundert, Alphen en Baarle, uitgesproken heidedorpen.

Varkens werden tot de 19e eeuw slechts in kleine aantallen gehouden. In streken
met veel eikenbos, zoals in diverse delen van Duitsland, waren varkens veel belang-
rijker.77 Pas met de opkomst van de aardappelteelt en het economisch verval van de
schapenteelt werd het aantrekkelijk om meer varkens te gaan houden. Meestal zal
het varken een kotje in de koestal tot zijn beschikking hebben gehad. We komen
slechts zelden een apart varkenshok tegen, de meeste nog in Zundert.

Duifhuizen zijn ook tamelijk zeldzaam, omdat alleen grote bedrijven gerechtigd
waren om duiven te houden. De vogels zouden immers het graan van de omliggen-
de boeren kunnen oppikken. Men moest daarom volgens verordeningen van de
Staten-Generaal uit 1669 en 1751 minstens vier bunder onder de ploeg hebben om
een duiventoren te mogen oprichten.78 Duiven werden gehouden voor het vlees en
de mest. In de Baronie vinden we een duifhuis bij Wolfslaar en nog bij enkele ande-
re boerderijen onder Ginneken, Zundert, Etten en Teteringen. Bij het kasteel van
Dongen stond een duiventoren: de naam leeft tegenwoordig nog voort in die van
een bosgebied onder het aangrenzende Oosterhout.

Poorten en poortkamers komt men slechts zelden tegen. Men kan ze ook aantreffen
op zestiende-eeuwse afbeeldingen.79 De oudste vermelding van een poort komt uit
Oosterhout (1483). Poorten komen vooral voor te Alphen en Baarle. In laatstge-
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noemde plaats wordt in 1551 ook een poortkamer vermeld. Ze hebben vooral bij de
rijkere hoeven gestaan.80 Bij Limburgse hoeven kwamen vaak poorten voor.81

Turf was eeuwenlang de brandstof bij uitstek. Het weinige hout dat er was, werd
gebruikt voor de bouw en voor afscheidingen. Mutserd of mutsaard werd alleen ge-
stookt in de bakoven. Turf werd gewonnen in veengebieden, zoals die van
Princenhage, Zundert, Teteringen, Oosterhout en verder in de beekdalen en ook in
dichtgegroeide vennen. In de heidegebieden moest men zich vaak tevreden stellen
met heideturf, schadden, heischabben of bleckeling, de bovenste laag afgestoken hei-
de, een minderwaardig soort turf. Turfhuizen treffen we vooral aan in Zundert,
Chaam en Baarle, terwijl de benaming turfkooi (torffcoeye, torffcoye) vooral in Gilze
populair was. Evenals in het bakhuis woonden er in het turfhuis wel eens familiele-
den, zoals te Gilze in 1708 waar een torffhuys daer nu een woningsken van is gemaeckt82 en
te Zundert in 1838 waar een turfhuys, thans ingerigt tot wooning vermeld worden.83

Bij veel boerderijen kende men ook een bietuin, een bijenstal, waar de korven
onder een afdak stonden opgesteld. Reeds in de vroegmiddeleeuwse Lex Salica
wordt over een dergelijke bietuin gesproken.84 In 1683 bepaalde vorster Marijnis
Rovers van Wernhout, die een boerderij verhuurd had aan Anthoni Swanen, dat hij
de bituyn mocht blijven gebruiken en een stuk groes in den hof om naer syn bien te kon-
nen gaen en de swermen te scheppen.85 In 1504 is er onder Zundert sprake van een ym-
tuyne; het woord imme (bij) komt verder in de Baronie vrijwel niet voor.
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Bij sommige boerderijen, speciaal die van kloosters of pastoors, werd ook vis ge-
kweekt (vooral karper). Een visvijver heette hier meestal wouwer. Ze waren vooral
bekend te Chaam en Baarle.

De boerderij

De boerderij was opgebouwd uit gebinten met in elk gebint oorspronkelijk drie
beuken. Elke boerderij was trouwens weer iets afwijkend van een andere, al naar ge-
lang de behoeften/gewoonten van de bouwer, de timmerman/aannemer, verbou-
wingen die hadden plaats gevonden etc. In 1370 moest er op een stuk grond te
Galder, uitgegeven door het klooster St. Catharinadal, een huis van vijf gebinten ge-
zet worden (dus vier traveeën?).86 Dat was dan al een heel behoorlijke boerderij en
wanneer we de lengte van een travee rekenen op 4 of 5 m, was het bouwwerk zes-
tien tot twintig meter lang.

De keuken, waar de schouw zich bevond, was de leefruimte. Hier brandde het
haardvuur en werd het eten bereid. Een keuken wordt voor het eerst vermeld in
1358 in de Hof te Loven.87 De bijkeuken of moos wordt in 1548 genoemd voor het
kasteel van Strijen te Oosterhout en in een boerderij voor het eerst in het jaar 1640
te Alphen. De moos wordt wel omschreven als achterplaats in een boerenhuis, doch niet
in alle, waar geboterd wordt, nooit gestookt, het keukengerei wordt gewassen, waarlangs het
vuile water bij het schuren wegloopt, etcetera.88 Hoelang er al gemetselde schoorstenen in
de boerderijen aanwezig zijn, is niet bekend. In elk geval moest de rook in de tijd
voordat er schouwen waren zijn weg via een gat in het dak, het rookluik, naar bui-
ten zien te vinden. Het leefmilieu in die rokerige huizen zal niet best geweest zijn.
In het jaar 1621 zouden de meeste huizen in Son nog een rookgat in het dak gehad
hebben.89 In 1676 moest pachter Adriaen Leenderts op eigen kosten een lemen
schouw aanleggen in een boerderij op de Wildert onder Zundert.90

Een kelder was denkelijk in de meeste boerderijen in de vroeg-moderne tijd aan-
wezig en dus ook een kelderkamer, opperkamer, hoogkamer, bovenkamer of opka-
mer, die ongeveer een meter boven het grondniveau lag. Hier stond meestal een
bedstede, waar de knecht kon slapen. Maar in de boerderijen die recent te Vrachelen
opgegraven werden daterend uit de 9e-13e eeuw zaten geen kelders. De vraag is dan
waar zuivel en andere bederfelijke waren opgeborgen werden. Mogelijk was dat in
de moos.

Zolders waren oorspronkelijk waarschijnlijk niet overal aanwezig. In 1594 lag er
in de boerderij van Cornelis Franssen onder Rijsbergen een ondicht solderken waarop
alleen maar wat boekweit en kaf kon worden gelegd.91 In 1836 werd pas op de
Prinsenhoeve, een zeer grote boerderij te Ulvenhout, een zolder boven de keuken
gemaakt.92

De huiskamer, grote kamer of neercamer (in de 20ste eeuw goei kamer ge-
noemd) werd waarschijnlijk niet veel gebruikt, tenzij er een dubbele schoorsteen
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aanwezig was, zodat er zowel in de keuken als in de kamer gestookt kon worden.
Anders lag het als de ouders bleven inwonen bij een van hun kinderen. Ze gingen
dan soms in de kamer wonen, soms ook wel werd er, als er nog geen kamer bestond,
een aparte kamer aan het huis aangebouwd: de uitkamer (zie onder). Sommige boer-
derijen hadden twee of zelfs wel drie kamers, zoals een hoeve te Alphen in 1742.
Ook vermeld men wel een oude en nieuwe kamer. Mogelijk is de kamer die in de
19e eeuw in alle boerderijen aanwezig was, ontstaan in navolging van de uitkamers
of herenkamers die bij enkele grote boerderijen bestonden. Het boerenhuis was dan
oorspronkelijk een travee korter: er was alleen een woonkeuken en geen kamer. Het
aanbouwen van een extra travee zou gebeurd zijn onder invloed van de veranderde
wooneisen.93 In 1683 liet Marijnis Rovers, vorster te Wernhout, een kamer in de
koeienstal bouwen, waartoe een gebint van deze stal werd opgeofferd.94

Het dak van de boerderij was bij rijke boeren van riet, terwijl het bij arme boe-
ren van stro was. Ook speelde bij de soort dakbedekking de ligging van het dorp een
rol: hoe meer noordelijk hoe dichter men bij het rietgebied de Biesbosch zat en hoe
goedkoper het transport. Ook uit noordwest Brabant kwam wel riet, onder andere uit
Klundert. Een rieten dak kan al naar gelang de blootstelling aan weer en wind (al of
niet op het westen) enkele tientallen jaren tot meer dan vijftig jaar mee. Een strooien
dak moest sneller vervangen worden. Voor dit laatste dak werd goed uitgeschud recht
roggestro gebruikt. In pachtcontracten lezen we vaak hoeveel riet of stro de pachter
jaarlijks moest laten verdekken op boerderij en schuur.95 De hoeveelheden werden
uitgedrukt in mandelen of mangelen (een mandel is twaalf tot vijftien schoven96), in
vimmen (een vim is honderd schoven97) of in steen (een steen is drie kilo98).

De boerderijen waren oorspronkelijk in vakwerk uitgevoerd: vanuit het noord-
westen en noorden werd dit type door de opkomst van de baksteen verdrongen.99

Pannendaken komen pas in de loop van de 17e eeuw en op grote schaal pas in de 19e

eeuw voor. In enkele boerderij/herberg-namen komt pan in de zin van brouwpan
voor, zoals bijvoorbeeld het Pannenhuis te Oosterhout.

De verstening van de boerderij begon waarschijnlijk met de schoorsteen en de
kelder. Boerderijen van zeer rijke stedelingen hadden het eerst stenen muren, zoals
bijvoorbeeld Nieuwenhuizen onder Ginneken, waar reeds in het begin van 16e eeuw
gesproken wordt over een stenen huysinge en de daarbij gelegen hoeve de Blauwe Kamer
die in 1561 in steen was opgetrokken. In 1627 hadden enkele soldaten geholpen bij
het metselen van stenen muren, een stenen schouw en een stenen gevel bij een boer-
derij op Buursteden. Ook was het dak hier met pannen belegd.100 In 1688 had de fa-
milie van Gils te Loveren een nieuw huis gezet dat met pannen gedekt was. In 1678
moest de pachter van een boerderij te Zundert een stenen vloer in het huis leggen.101

Maar dit waren uitzonderingsgevallen. De meeste boeren bouwden tot in de 19e

eeuw hoofdzakelijk van hout, riet/stro en leem. De voor de muren gebruikte stenen
werden in een veldoven gebakken: ze waren zeer zacht en niet erg geschikt voor
buitenmuren. Vanaf de 16e eeuw kan men een vervanging van weegten door muren
waarnemen.102
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Uiterst zelden gebeurt het dat we over een bestek voor de bouw van een boer-
derij beschikken. In het abdij-archief van Tongerlo is het bestek voor de herbouw
van de Abtshoeve te Teteringen(1738) bewaard gebleven.103 De stal moest bij deze
hoeve 77 voet lang en 37 voet breed worden (22 bij 10,5 m), terwijl het huis 32
voet breed en 43 voet lang moest zijn (9,6 bij 12,9 m). Het huis was dus al iets smal-
ler dan de stal, met hogere zijmuur. De binnenmuur tussen kamer en keuken moest
een eensteensmuur worden. Onder de kozijnen van de vensters moesten rollagen
aangebracht worden. De muren van het huis moesten 11/2 (ijsel)steen dik zijn. Er
moest een schoorsteen in de kamer en in de keuken komen. De schoorsteen moest
tot de zolder recht opgemetseld worden en daar boven pyramidesgewijs: hij moest
vijf voet boven het dak uitsteken. De aannemer Adriaen Balmakers tekende het con-
tract 13 juni 1738: het werk moest geheel voltooid zijn op 30 september; kosten
honderdzestig gulden.

Deze boerderij werd al grotendeels in steen uitgevoerd. De waarde van een
boerderij was, vergeleken met de landerijen, vrij gering. Dit blijkt duidelijk uit de
lijsten van de Collaterale Successie, waarin zowel de geschatte waarde van het ge-
bouw als de landerijen worden opgegeven. Enkele voorbeelden uit Baarle: Elisabet
Meyvis liet in 1710 een boerderij ter waarde van 136 gulden na, terwijl een beemd
van 195 roeden gepriseerd werd op 40 gulden. En een stuk nieuw erve van 187 roe-
den op 39 gulden.104 Hendrik Barbiers liet in 1714 een halve boerderij na, waarvan
de totale waarde getaxeerd werd op 140 gulden, terwijl een perceel van ongeveer
250 roeden gewaardeerd werd op 40 gulden; een ander perceel van 150 roeden op
eveneens 40 gulden. Een boerderij was dus grofweg evenveel waard als enkele bun-
ders grond: een nauwkeurige statistische analyse toegepast op het overvloedig mate-
riaal uit deze bronnen kan veel gevens over de prijzen van de diverse soorten gron-
den (akkers, weilanden, bossen, beemden) en de prijsontwikkeling in de loop van de
17e/18e/19e eeuw opleveren.

Hoewel in Nederland het vee gedurende de winter ook prima buiten kan wor-
den gehouden, zijn stallen om diverse redenen toch al eeuwenlang in gebruik.105 De
voornaamste reden om het vee binnen te zetten was waarschijnlijk hierin gelegen dat
de mest dan veel eenvoudiger verzameld kon worden dan bij loslopend vee. Om de-
zelfde reden stonden de koeien zelfs in de zomermaanden op stal en werden slechts
enkele malen per dag een paar uur naar buiten gelaten.

De stal voor de koeien was in de Baronie tot circa 1900 een verdiepte stal: de
koeien stonden bijvoorbeeld in Etten rond 1800 twee of drie voeten beneden het
niveau van de voorstal106 en na drie of vier weken stonden ze door het toevoegen
van stro en zoden bijna tegen de zoldering. In 1831 zou men te Gilze steeds met stro
of bij gebrek daaraan met schollen gestrooid hebben, niet echter met plakken (vlag-
gen).107 Volgens Goossenaerts is schol identiek met schadde (plag)108, vlag, een me-
ning die door Hoefft gedeeld werd.109 De schrijver van het bedoelde fragment kwam
uit het oosten van Nederland: bedoelde hij met schol een kluit aarde? In dorpen met
weinig woeste gronden (Princenhage, Terheijden) zal meer stro gebruikt zijn in de
stal dan in gebieden met veel heidevelden. Dit kan ook gevolgen hebben voor de
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dikte van de enkeerdgronden in die dorpen. Het gebruik van de potstal moet in de
Baronie al behoorlijk oud zijn. In de vijftiende eeuw worden er al boetes uitgedeeld
aan lieden die illegaal heide maaiden en zoden staken voor gebruik in potstallen.110

Potstallen bestonden waarschijnlijk al in de Romeinse tijd111, mogelijk zelfs al in de
prehistorie, zoals gebruikssporen op een vuurstenen sikkel, waarmee men blijkbaar
zoden had ‘gesneden’ doen vermoeden.112

Inwonen en de oudste pijproker van Nederland

Men heeft lang gedacht dat het gebruikelijk was dat op het platteland eeuwen-
lang drie generaties onder één dak geleefd zouden hebben. Opa en oma bleven bij
een zoon of dochter inwonen en konden dan nog in het bedrijf en het huishouden
een handje uitsteken. Inwonen kwam inderdaad wel voor in de Baronie, zoals enke-
le tientallen akten uitwijzen.113 Vaak zullen de ouders echter al overleden zijn ge-
weest voordat het jongste kind huwde. Soms werd er voor de grootouders, zoals bo-
ven reeds vermeld, een aparte kamer aan het huis gebouwd (aan de korte voorgevel):
de uitkamer. Soms bleven ook ongetrouwde broers of zussen inwonen. En bij de rij-
kere pachthoeven was vrijwel steeds een herenkamer aanwezig, waarin de verpachter
in de zomermaanden zijn intrek kon nemen. Kloosters stuurden een paar maal per
jaar een provisor om de pacht te innen. Deze nam zijn intrek dan in de herenkamer.

De inwonende grootouders bedongen, als zij geen aparte kamer kregen, vrijwel
altijd een plaats aan het vuur, een deel van de moestuin en boomgaard en als ze een
aparte kamer hadden ook nog het steken en leveren van voldoende turf tot berninge
(brandstof). De fruitbomen mochten de inwonenden meestal zelf kiezen, bijvoor-
beeld de drie beste appelbomen. In Chaam ging men in 1510 zelfs zover dat er spe-
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16. Bijkeuken of moos. Men onderscheidt de draaiboom met schroefhaal, de kelderval, de aanrecht of
moosbank met daarboven het bordenrek.

15. Open haard. Te zien zijn het brandijzer, de schouwplaat, de haal, het stalraampje en de bak voor de
brandstofvoorraad.
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cifieke rassen van appelbomen aangewezen werden: een suetincboom en een schuminc-
boom die de weduwe van Pauwels Jan Pauwels mocht blijven gebruiken. Ook kreeg
zij van de koper van de boerderij elk jaar honderd eieren en elke dag een ‘mengele’
(1,6 liter) melk. Een andere weduwe in Chaam, inwonend bij haar zoon, kreeg in
1532 dagelijks vier potten zoete melk in de zomer en in de winter 11/2 pot soete en
11/2 pot botermelcx (karnemelk) . Als hier potten van 1,6 liter114 bedoeld zijn, was
het een stevige melkdrinkster, maar de melk werd natuurlijk ook gebruikt om pap te
koken en om boter van te bereiden.

Andere appelrassen dan bovengenoemde, die in dit soort contracten vermeld
worden, zijn een schijfboom, een emerling en een hardincboom, alle te Chaam.
Geen van deze rassen is verder uit de literatuur bekend. In een lijst van laatmiddel-
eeuwse appelrassen wordt wel genoemd een scyvert115, mogelijk identiek met de
Chaamse Schijfboom. Ook een Franse Schyveling was in Midden-Brabant be-
kend.116 In de buurt van Den Bosch waren eind 19e eeuw geen appelsoorten meer
bekend die leken op de Chaamse, of het zou moeten zijn de kandy zoete en de
bloem zoete (identiek met de suetincboom uit Chaam?). 117 In Zundert wordt in 1676
een appelboom de heijingboom genoemd.118

Lysbeth Peeters van der Hairt bleef in 1503 inwonen bij haar zoon Peter van
Ghestel. Toen er echter veel kinderen kwamen en Peter de plaetse aenden heert te eng-
he worde soe ist voirwaerde dat Peeter sal doen maken Lysbette syn moeder een camer met een
schouken om in te wonen ende te stoken, ende borninge leveren ende de camer houden in cusba-
ere reke ende reparatie.119

Lysbet Marcelis sConincx te Zundert verkocht in 1504 haar boerderij onder
Zundert maar bedong daarbij dat zij in de boerderij mocht blijven wonen, waarbij
een dienstmaert haar zou verzorgen: langen, reycken, heffen, leggen, wasschen ende vringen;
zij was duidelijk gebrekkig. 120

Godert Aert Stevens op Den Hout liet in 1535 een vutcamer bouwen, waarin
voldoende plaats moest zijn om een bedstede, een tresoor (buffet) en een scryne (kast-
je) te plaatsen. Verder moest de koper van zijn boerderij, Marten Michielsen, brood
voor hem bakken en bier voor hem brouwen. Hij had verder recht op fruit uit de
boomgaard en in de schuur mocht hij zijn hooi en koren opslaan. Hij hield voor
zichzelf twee koeien aan.121

Een ander typisch inwooncontract komt weer van Zundert (1669); Digne, we-
duwe van Peter Heyns, bleef inwonen bij haar zoon Cornelis:

Ende het is vorwaert dat Digne Thomas Hoigendochter. opte stede voors. heur wooninge,
vyer en licht hebben zal. In soo veer deselve Digne op heur selven begeerde te woonen zoo
zal zy inde camer vande huysinge op heur selven woonen moghen ende sullen Cornelis
Peter Heyns en Adriane, zyn huysvrouwe, alsdan daerin een schouw maken en heure torf
die sy tot heure berninge behoeven sal besorgen moeten en sal dezelve oock heur gerief heb-
ben in den hof .122
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Een zeer opmerkelijke vermelding vinden we in 1501 te Zundert, waar een we-
ver genaamd Jan van Amelvoort zijn gedoente had verkocht aan Barthel Peet
Barthels. Jan bedong dat hij de uitkamer mocht gebruiken met een stede aenden hert
aent vier en zijn pype te mogen roken aenden viere.123 Dit is erg bijzonder daar de eerste
vermelding van tabak roken in Europa (Engeland) uit 1573 dateert en de productie
van pijpen in Nederland pas na 1600 op gang kwam. Wat rookte Jan dan wel in zijn
pijp? Men kan hierbij denken aan kruiden als wolfskers, bilzekruid en hennep. In
Watwert is in een grafheuvel een prehistorisch pijpje opgegraven en er zijn vondsten
van prehistorische pijpjes van de Lüneburger Heide bekend. Ook komt er in een
Mithrastempel bij Frankfort am Main een beeldhouwwerk voor met een kop met
een pijpje in de mond.124 Op Corsica was bekend dat mensen hallucinaties kregen
bij gebruik van doornappel. Bilzekruid zou daar, gegeten of gedronken, een soort
dronkenschap veroorzaken die met geheugenverlies gepaard ging. Belladonna
(wolfskers) gaf visioenen en maakte mensen gek.125 Bilzekruid was rond het jaar
1000 al in gebruik bij bepaalde bijgelovige praktijken, zo schrijft Burchard van
Worms.126 Zelfs rond 2000 v. Chr. was het bij de Sumeriërs al bekend als genees-
krachtig gewas. Doornappel,eveneens een vertegenwoordiger van de nachtschadefa-
milie net als bilzekruid en wolfskers, is afkomstig uit Amerika; kan dus pas in de 16e

eeuw in Europa bekend zijn geweest net als de andere leden van de familie van de
nachtschadeachtigen de aardappel en de tomaat. Hennep wordt al zeer lang geteeld,
vooral voor de vezel (touwslagerij), terwijl het zaad gebruikt werd om olie uit te be-
reiden. Het gebruik als drug was reeds bekend bij de Scythen127 en was waarschijn-
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lijk in de Middeleeuwen in Nederland geen opzienbarend verschijnsel. Heksen ge-
bruikten wel roesverwekkende middelen als wolfskers, alruin, doornappel, bilzen-
kruid, monnikskap en klaproos.128

Nog een andere plant die in aanmerking komt om als tabak avant la lettre te
dienen is het klein hoefblad, Tussilago farfara129, een algemeen op klei en stenige 
bodem groeiend onkruid, dat in sommige streken (Groningen) ook als ‘tabak’ wordt
aangeduid.130 Deze plant zou reeds in de oudheid gerookt worden en voegt Ter
Laan er aan toe: ‘misschien dienden de in de grond overal gevonden kleine rook-
pijpjes daarvoor’. Maar worden hier niet de talloze Goudse pijpjes bedoeld, die met
stadsmest op de akkers terecht kwamen en ook overal op in de Baronie aangetroffen
worden?

Grootte van de boerderijen

De in de archieven opgegeven oppervlakte van een boerderij heeft meestal al-
leen maar betrekking op de direct bij de boerderij liggende huisakker, dries en aan-
stede. Duidelijk wordt dit als in de tekst na de omschrijving van de boerderij ook
een serie percelen, vaak met naam en oppervlak, volgt. Ook is de toestand duidelijk
wanneer een boerderij een oppervlakte heeft van tien of twintig bunder. Maar soms
is er twijfel omdat het gezien de oppervlakte van enkele bunders niet duidelijk is of
we te maken hebben met een keuterboerderij of met de aanstede van een grote hoe-
ve (beide kunnen ze enkele bunders bedragen).
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De oppervlaktematen zorgen voor een extra complicatie. Deze variëerden na-
melijk naar tijd en plaats. In de Baronie was de oudste oppervlaktemaat de lopen-
zaad, die in de meeste dorpen overeenkwam met 1/6 (oud) bunder, behalve in
Gilze, Oosterhout en Dongen waar een lopenzaad gelijk was aan 1/8 (oud)bunder.
Een oud bunder had overal een oppervlak van 1,29 hektare. Dan werd de opper-
vlakte ook nog wel eens opgegeven in (vierkante) roeden, speciaal in Alphen en
Baarle (zo reeds in de 16e eeuw, daar had blijkbaar al vroeg een meting van de lan-
derijen plaats gehad). Een oud bunder omvat vierhonderd vierkante roeden. In Etten
omvat een oud bunder echter negenhonderd (korte) roeden. Na 1820 kwam de mo-
derne maatvoering met als eenheid de hectare in zwang. Toch bleef men nog tien-
tallen jaren het woord bunder gebruiken, maar nu in de betekenis van hectare en
roede in de betekenis van are. Indien men over een bunder Hollandsche maat sprak,
werd één hectare bedoeld. De grootste boerderijen waren de Einzelhöfe, grote, al-
leenstaande boerderijen, zoals Burgst, Daasdonk, de Abtshoeve, Gageldonk enzo-
voorts. Deze hadden alle wel een omvang van circa honderd bunder.

Voor het begin van 19e eeuw beschikken we voor de meeste dorpen over gege-
vens waaruit we het gemiddelde oppervlak van de bedrijven in elk dorp kunnen uit-
rekenen (Tabel LaB uit de opmeting voor het kadaster, zie onder).

Rond 1800 zou het gemiddelde grondbezit van een boer in de Baronie rond de
twintig bunder gelegen hebben en bij de heijboerkens drie bunder.131 Het getal van
twintig bunder lijkt wel veel te hoog. Ook de cijfers van Kops zullen niet met de
werkelijkheid overeenstemmen: 12-16 lopens132, dat is 2 tot 2,7 bunder (deze cijfers
lijken weer veel te laag!). Voor Rijsbergen, Princenhage, Alphen, Ginneken en Bavel
en tenslotte Gilze en Rijen zou in 1828 de grootte-verdeling als volgt geweest zijn.133

Grootteverdeling der bedrijven in enkele dorpen van de Baronie, circa 1828

Rijsbergen Princenhage Alphen Ginneken/Bavel Gilze/Rijen

40 tot 50 ha - 7 3 2 -
30 tot 40 ha - 9 2 6 1
20 tot 30 ha 3 24 3 30 8
10 tot 20 ha 24 80 30 88 68
6 tot 10 ha 52 78 60 40 65
3 tot 6 ha 12 520 94 30 36
< 3 ha 52 96 39 50
Totaal aantal 252 718 288 235 228
Gemiddeld
oppervlak 5,7 7,0 6,0 12,3 9,1

Bij Princenhage valt het grote aantal forse bedrijven op. Daarnaast waren er in
deze plaats ook veel tuinderijen met een zeer klein oppervlak (bij dit dorp is in de
bron geen splitsing gemaakt tussen bedrijven van 3 tot 6 ha en bedrijven kleiner dan
3 ha). Gemiddeld veruit de grootste boerderijen kwamen voor in Ginneken en
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Bavel: hier was een boerderij gemiddeld ruim 12 ha. In Gilze en Rijen hadden de
bedrijven ook een groot oppervlak. In Alphen kwamen relatief veel keuterbedrijven
voor. Zo zou men van elk dorp de toestand rond 1830 kunnen nagaan.

Voor wat betreft het materiaal van vóór de 19e eeuw: we beschikken over gege-
vens van de oppervlakte van duizenden oude boerderijen. Het is echter vaak moei-
lijk, zoals boven al gemeld, om bij een opgegeven getal te beoordelen of het om de
gehele oppervlakte van de boerderij gaat of alleen maar om de aanstede, het tegen de
boerderij gelegen land. Het is mogelijk aan de hand van de gegevens waarover we
beschikken na te gaan of er verschil bestaat in oppervlakte tussen boerderijen in di-
verse plaatsen en verschillende eeuwen. De bewerking van het materiaal zou echter
zeer tijdrovend zijn. Met een variantie-analyse zou kunnen worden aangetoond of
de verschillen per dorp en/of per eeuw significant zijn.

Aantal boerderijen

De beantwoording van de vraag hoeveel boerderijen in een bepaald jaar in een
bepaald dorp stonden, is niet eenvoudig te beantwoorden. Een onderzoek naar de
verkopen en bezwaringen geeft geen duidelijk antwoord. In dit geval moeten de
verpondingsboeken, die de situatie voor één bepaald moment beschrijven, uitkomst
bieden. Toevallig is een overzicht van circa 1660 bewaard, waarin de aantallen boer-
derijen voor diverse plaatsen van de Baronie per gehucht worden opgesomd.134 De
hoofdplaats wordt in dit overzicht echter niet genoemd en van diverse gehuchten
ontbreken de getallen. Ook worden niet alle gehuchten genoemd. Zo staan er onder
Princenhage slechts enkele vermeld. Van de Baronie ontbreken zelfs Oosterhout,
Dongen, Roosendaal en Sprundel.
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Aantallen boerderijen in 1660 per gehucht

Ginneken: totaal 211 bedrijven (zonder Ginneken-dorp)

Gils: totaal 211 bedrijven(zonder Gilze-dorp)

Alphen: totaal 147 bedrijven (zonder Alphen-dorp)

Baerle: totaal 188 bedrijven (zonder Baarle-dorp)

Chaem (zonder Chaam-dorp, Houtgoor en de Leg)

Haege (zonder Hage-dorp en diverse gehuchten)

Rijsbergen: totaal 148 bedrijven(zonder Rijsbergen-dorp)

Sundert (zonder Zundert-dorp en Klein-Zundert)

Etten (zonder Etten-dorp en Leur)
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Ulvenhout 22 Galder 31 Raecken 30 Lyndonck 20
Geertbroeck 12 Strybeeck 21 Bavel 15 Ter voort 9
Overacker 15 Grasen 7 Eyck-Bolberch 29

Den Rijen 76 Haansberg, Nerhoven 15 Molenschot 25
Hoelten 29 Vossenberch 15 Verhoven 51

Oosterwyck, Druytsdyck 50 Quaelborch 28 Ter Over 50 Boschoven 19

Ulecoten 60 Castel 31 Cleyn en groot Bedaff 16
Boschoven 16 Eyckelenbosch 15 Ordel 32
Reuth,Heesboom 18

Snyders Chaem 20 Dasmus 14 Ginderdoor 14

De Beeck ? Emer 30 Overvelt 60 Overa 14

Groot en Cleijn Oeckel 38 Haseldoncq 20 Caerschot 30 Tichelt 60

Stuyven Sande 16 Ter Eyck ? Wildert, Maerberg 50 Achtmael 59

Hooch-en leechdonck ? Bremberch ? Clappenberch ?
Hille,Vaercant 50 Haensberch 50
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Door hiaten in de gegevens is het moeilijk een vergelijking te maken. Het is
daarom onduidelijk hoeveel boerderijen er in de ‘hoofdplaats’ stonden en hoeveel er
in de ontbrekende gehuchten stonden. Alleen Alphen, Baarle, Ginneken, Gilze en
Rijsbergen kunnen goed met elkaar vergeleken worden: ze hadden respectievelijk
147, 188, 211, 211 en 148 bedrijven. Bij deze getallen moeten nog enkele tientallen
bedrijven worden opgeteld voor de ‘hoofdplaats’. Behalve de dichtheid aan boerde-
rijen speelt bij de bovenstaande getallen uiteraard ook de grootte van de gemeente
en de hoeveelheid cultuurgrond een rol.

Oud kaartmateriaal kan helpen om het aantal bedrijven in een bepaald gebied te
bepalen. Op een kaart uit 1661 staan voor het gehucht de Meerberg onder
Teteringen negen boerderijen getekend.135 Op de kadasterkaart van 1824 staan er nog
maar vijf en op de topografische kaart van1868 zeven.136 Tegenwoordig staan er ook
nog zeven. Bestudering van oud kaartmateriaal, dat overigens nogal schaars is, kan dus
extra informatie over de aantallen boerderijen opleveren. In het geval van de
Meerberg lijkt er in drie eeuwen niet erg veel veranderd te zijn. Gegevens over de
aantallen worden in de 19e eeuw veel talrijker. Bij de invoering van het kadaster wer-
den in de gemeente niet alleen de percelen opgemeten, maar werd ook de kwaliteit
van de bodem bepaald, het aantal stuks vee geteld en de aantallen boerderijen geno-
teerd. Deze cijfers dateren uit ca.1828. De gegevens berusten in de Archieven van het
Provinciaal bestuur in het Rijksarchief te Den Bosch. Zie voor de aantallen en groot-
te van de bedrijven de tabel onder de paragraaf ‘Grootte van de boerderijen’.
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20. Boerderijen bij Hoboken (1563).
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Nog een andere, wat eenvoudiger te raadplegen bron, vormen de aantekenin-
gen, die vermeld staan op topografische kaarten uit het jaar 1840. Hier treft men, ge-
ordend per dorp of gehucht, lijsten aan van het aantal boerderijen met schuur, het
aantal ovens (onduidelijk is die in bakhuizen daarbij gerekend zijn), het aantal paar-
den en ossen, het aantal paardenstallen en het aantal karren.
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21. Kaart van de grenzen van Teteringen (1661). De stippellijn geeft de grens aan. Linksboven het gehucht
Meerberg met de Abtshoeve.
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Aantal boerderijen met schuur, aantal ovens, aantal paardenstallen en aantal
koeien en veebezetting in de Baronie, anno 1840.137

Boerderij Ovens Paardenstal Koebeesten Veebezetting
met schuur

Breda 80 52 36 147 1,8
Princenhage 107 116 143 1185 11,0
Beek 91 94 47 530 5,8
Ginneken 49 43 56 239 4,9
Ulvenhout 83 90 86 564 6,8
Bavel 57 60 55 ?
Rijsbergen 133 125 13 573 4,3
Teteringen 73 70 35 388 5,3
Dongen 283 265 287 708 2,5
Dorst 26 20 28 165 6,3
Gilze 132 103 137 854 6,5
Rijen 44 54 40 272 6,2
Oosterhout 174 173 180 995 5,7
Den Hout 60 63 60 536 8,9
Terheijden 58 71 67 290 5,0
Wagenberg 87 89 60 301 3,4
Nispen 62 63 64 359 5,8
Groot-Zundert 164 210 146 808 4,9
Klein Zundert 62 83 51 336 5,4
Chaam 70 89 71 427 6,1
Baarle-Nassau 279 165 3(?) 717 2,6
Alphen 124 120 108 536 4,3

Uit de verhouding koebeesten/boerderijen kan gemakkelijk het gemiddelde
aantal stuks vee per bedrijf (veebezetting) worden afgeleid. Deze vertoont een maxi-
mum in Princenhage. De talrijke beemden en de rijke grond van deze gemeente zul-
len wel debet aan dit resultaat zijn. Merkwaardig is het grote verschil tussen
Princenhage (11,0) en het kerkdorp Beek (5,8). Dit kerkdorp lag toch ook dicht bij
de beemden. Was de bodem van Prinsenbeek dan slechter waardoor er minder voer
gewonnen kon worden voor het vee en zaten daar meer keuters? Op de tweede
plaats voor wat betreft de veebezetting komen de boeren uit Den Hout, onder
Oosterhout (8,9). Ook hier zal de ligging van dit dorp veel aan een grote veestapel
bijgedragen hebben. Net ten noorden van Den Hout liggen talrijke beemden bij het
gehucht Steelhoven. Weinig vee per boerderij zien we in gemeenten als Baarle,
Dongen en Alphen. In de meeste dorpen ligt de veedichtheid in de buurt van 4-6
koeien. Het aantal boerderijen in bovenstaande tabel is waarschijnlijk een sterke on-
derschatting van het totaal omdat men alleen de boerderijen met een schuur heeft
geteld, waardoor de veebezetting te hoog geschat is.
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Een ander gegeven uit de lijsten is het verschil tussen gemeenten wat betreft tre-
kossen en paarden (in bovenstaande tabel niet overgenomen). Zo bleek in 1830
Rijsbergen nog over 59 ossen te beschikken, Baarle over 85 en Chaam over 53, ter-
wijl er in Teteringen en Zundert geen enkele meer rond liep. In de gemeenten
Princenhage, Oosterhout en Dongen was het aantal paarden hoog. 

Brand en verval

Boerderijen waren zeer kwetsbaar voor brand, zeker in de periode dat zij nog
geen gemetselde, maar slechts met leem beklede schoorstenen of zelfs helemaal geen
schoorstenen hadden. Het strooien of rieten dak kon door vonken of bliksem mak-
kelijk vlam vatten. Als er flink wat mos op groeide, was dit gevaar wel minder. Niet
voor niets wordt in veel pachtcontracten gestipuleerd dat de pachter voorzichtig
moet zijn met vuur, geen pijp mag roken in stal of schuur en goede lantaarns moet
gebruiken. Toch zijn er in de loop der tijd honderden boerderijen in de as gelegd,
soms door oorlogsgeweld of door brandstichters, maar ook door natuurlijke oorza-
ken (hooibroei, bliksem, vonken van vuur). 

In 1542 had Maarten van Rossem in de aanloop naar de belegering van
Antwerpen een spoor van verwoesting achtergelaten. In de Baronie had hij echter
gelukkig alleen Alphen met een bezoek vereerd. Daar worden rond 1543 dan ook
diverse vermeldingen van verwoeste huysingen genoteerd:

Peter Lodewyck Henricx te Alphen verkocht in 1547 aan Jan Thomasz. vande
Weghen een erfpacht uit:
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22. Dorp bij
Antwerpen
(16e eeuw).
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een hoffstadt ende erve mette toebehoorte, 10 roeden daer op zeker huys te staen plach,
dwelck in de oploop van vyanden in anno 42 in Brabant geboirt zynde, afgebrant is, gele-
gen omtrent der kercken.138

De perioden tussen 1586-1590 en die rond 1624 -1625 zijn vooral berucht
doordat toen tientallen boerderijen in de Baronie ten prooi vielen aan rondtrekken-
de soldaten. Bij belegering van Breda lagen vooral de dorpen Teteringen, Ginneken
en Princenhage in de vuurlinie. In Teteringen stonden in 1590 nog maar enkele
boerderijen overeind.139 In 1627 wordt er bijvoorbeeld over Schoenmakersstede op
de Eikberg onder Bavel gezegd dat deze boerderij bij het beleg van Breda verwoest
is.140 Soms bleven de verbrande hofsteden enkele decennia liggen, zonder dat de
boerderij opnieuw werd opgebouwd. Zo lag Wijtvliets Hoeve onder Teteringen, die
in 1590 verbrand was, vele jaren ledich.141 Een boerderij bij de kapel van
Heusdenhout, die in 1625 geruïneerd was, lag in 1654 nog steeds in puin. Ook ble-
ven de landerijen tijden onbebouwd en overwoekerde het onkruid de akkers.
Gageldonk werd reeds in 1574 door de troepen geteisterd; eerst werd het kasteel ge-
plunderd en korte tijd later de boerderij. Mogelijk werd de boerderij hier pas defini-
tief in 1627 herbouwd.

Het afbranden van boerderijen gebeurde ook wel moedwillig: er werden brand-
brieven gedeponeerd en als men niet op tijd betaalde, ging de hoeve in vlammen op.
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23. Afbeelding van een grote, alleenstaande boerderij. 
Het hele erf is met een soort gelint, een tuin, omgeven.

Jaarboek De Oranjeboom 53 (2000)



Het meest berucht in dit verband is wel Adriaan van Kampen. In 1768 werd een
brandbrief gedeponeerd bij Jenneken Aert Wouters, weduwe van Adriaen van
Arendonck, op het Raakeinde onder Gilze. De schrijver ervan eiste vijfhonderd 
gulden, die Jenneken op zondag 28 februari 1768 onder een heester in de dreef ach-
ter haar schuur zou moeten leggen want als gij dat niet en doet dan sal u huys geleyck tot
eenen ashoep liggen in korten uren of dagen. Verdacht werd in dit geval een zekere Bart
Mercks uit Weelde, die het huis van zijn vader wilde kopen maar niet over genoeg
geld beschikte.142 Bij Jan Peters, wonend in de buurt van de Blauwe Kamer onder
Oosterhout, werd eind 18e eeuw een brandbrief bezorgd. Hij moest 213 gulden er-
gens in de Leysenstraat leggen met de brandbrief erbij, want anders zou hij voor
Oosterhoutse kermis al op zijn rekstroy liggen (opgebaard zijn).143 Eind 18e eeuw werd
onder Oosterhout nog een brandbrief bezorgd bij een zekere Dongenaars. Hij had
een weduwe Van Leysen de raad gegeven niet te reageren op een door haar ontvan-
gen brandbrief (van dezelfde afzender ). Dongenaars moest van de chanteur vierhon-
derd gulden bezorgen op een niet nader genoemde plaats.144

Van een heel ander soort ramp hoort men als men leest een hoffstadt en erve, daer-
op een huysinge plach te staen, een formulering die honderden malen in de oude cijns-
boeken voorkomt. Men zou kunnen denken dat de schrijver in onwetendheid ver-
keerde of er ten tijde dat het cijnsboek hernieuwd werd nog wel een huis stond,
maar dat lijkt niet waarschijnlijk (cijnsboeken werden steeds overgeschreven, daarom
bevatten ze veel archaïsch materiaal ). Men kan als oorzaak voor het verlaten van de
boerderijen eerder denken aan economische achteruitgang.

In de 14e eeuw trad er alom in Europa een ernstige economische depressie op,
in veel landen gepaard gaande met invallen van de pest (vanaf 1348). De pest eiste in
Brabant waarschijnlijk niet zulke grote aantallen slachtoffers als elders in Europa. Na
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24. Boerderij met schuur. Tekening van C. Huysers, na 1837. 
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de bloeitijd van de 12e en 13e eeuw ging het na 1300 bergaf met de economie. Echte
Wüstungen, zoals in Duitsland en Engeland, waar vaak hele dorpen verlaten werden,
kennen we hier niet. Wel zijn er - al voor het einde van de Middeleeuwen - ge-
huchten verplaatst. Enkele voorbeelden zijn: Belcrum (naar Breda?) en Cochum
(naar Gilze-Kerkhof en Verhoven?).

Dat er echter wel eens grote armoede heerste blijkt wel uit quade of vervallen
huizen. In 1680 wordt er op Verhoven onder Gilze gesproken van een quet vervallen
huijs.145 In 1612 was een weduwe uit Gilze hertrouwd met schepen Ghoris Ghoris
Beckers: deze had veel geld besteed om de boerderij, die seer vervallen was, van zijn
nieuwe vrouw op te knappen.146 In Ulekoten wordt in 1698 door de kinderen van
Adriaen Hendrick Dielissen een aenstede metten vervallen huysinge verkocht.147 Echte
armen woonden in lemen hutjes op de heide. Als zo’n hutje gedurende één nacht
gestaan had, mocht het volgens het geldende recht niet meer afgebroken worden.
Deze lemen hutjes kwamen zeker tot begin 19e eeuw voor.

Verdwijning van boerderijen en Vlaamse schuren

De laatste decennia is het aantal boerderijen drastisch afgenomen. Een van de re-
denen is dat de oorspronkelijke gebouwen in de moderne bedrijfsvoering niet meer
goed te gebruiken zijn. Veel oude boerderijen worden bewoond door burgers, die
vaak allerlei ingrijpende verbouwingen aan de boerderij hebben gepleegd. De achte-
loosheid waarmee gemeentebesturen omspringen met het oude cultuurgoed van de
boerderijen is onrustbarend. Zo is er sinds 20 jaar in het centrum van Oosterhout ze-
ker een tiental boerderijen gesloopt, waaronder tenminste één uit de 17e eeuw. Deze
boerderij lag aan de Kruisstraat en had muurankers uit 1619. Met enige moeite had
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25. Boerderij van de familie Princée aan de Bouwlingstraat 50 te Oosterhout. Schuur en stal bevinden zich
onder één dak. Door verwaarlozing in de jaren zestig totaal vervallen en daarna gesloopt. 
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men voor een enkele boerderij ongetwijfeld wel een passende bestemming kunnen
vinden. De binnenstad zou er een eigen kleur door hebben gekregen en niet verval-
len zijn tot een kleurloos geheel dat zovele binnensteden kenmerkt. De inspraak die
eindelijk op gang gekomen is, kwam voor veel oude boerderijen als mosterd na de
maaltijd.

Ook het aantal Vlaamse schuren daalt dramatisch. Elk jaar branden er wel enkele
af, vallen wegens gebrek aan onderhoud in puin of worden gesloopt. Vaak wordt net
gedaan alsof het aantal boerderijen onuitputtelijk is en er geen zorg aan het behoud
behoeft te worden besteed. Er zijn ook positieve ontwikkelingen waar te nemen. Zo
heeft de Boerderijenstichting Noord-Brabant voor het behoud en vakkundige res-
tauratie van tientallen Brabantse hoeven al veel werk verzet. Voor het onderzoek
naar de geschiedenis van de boerderijen, hun bewoners, verbouwingen, aanliggende
landerijen kan de in dit werk genoemde data-base een eerste aanzet worden ge-
noemd. Er moet echter om tot een verantwoorde geschiedschrijving van alle oude
boerderijen te komen nog veel werk verricht worden.

Samenvatting

Uit archiefbronnen zijn enkele duizenden omschrijvingen van boerderijen uit de
Baronie opgediept. Uit die omschrijvingen is het mogelijk de terminologie te ach-
terhalen van de diverse onderdelen van het meerledige gebouw dat de boerderij eeu-
wenlang was. Verschillen tussen benamingen konden opgespoord worden, zowel in
chronologisch als in geografische opzicht. 
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26. Boerderij ‘de Hoge Schuur’, aan het Hoeveneinde te teringen. De boerderij dateert uit de 17e eeuw. In
1763 werd hier een ‘kneghtskamer aangetroffen. 
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De schuur stond vrijwel steeds los van het hoofdgebouw. De afstand in de breed-
te tussen de stijlen van de schuur (en ook die van het hoofdgebouw?) lijkt vaak een
roede (5,6 m.) te zijn. De doorrit (deel, dorsvloer) van de schuur was mogelijk oor-
spronkelijk in de breedte aangelegd, na de 17e eeuw hoofdzakelijk in de lengte. De
Vlaamse schuur lijkt vanuit het zuiden de Baronie bereikt te hebben, misschien vooral
vanaf het Twaalfjarig Bestand, toen er overal veel nieuwe boerderijen en schuren ge-
bouwd werden. Een uit het oosten afkomstige term voor een bijgebouw de schop,
verving in enkele plaatsen het oudere buur. Op het erf (vanaf de 17e eeuw ook werf
genoemd) was plaats voor een mestvaalt, een put, een karkooi, een turfhuis, een
strooiselhoop, een groenkuil en dergelijke. Hooibergen kwamen vrijwel niet voor.

Het hoofdgebouw stond bij de oudere boerderijen, speciaal in open gebieden,
met de lengte-as oost-west, dit om de wind minder kans te geven tot beschadiging
van het dak. Door deze plaatsing lag het erf op het zuiden. De bijkeuken (moos) be-
vond zich in de noordelijke zijbeuk aan de koele noordkant. Boven de kelder was
een opkamer aanwezig. In de keuken werd gekookt en gewoond. Bij het hoofdge-
bouw werd al vanaf de 16e eeuw in navolging van de hoeven van rijke stedelingen
en die van de kloosters een uitkamer aangebouwd, waardoor de boerderij één travee
langer werd. Deze uitkamer diende eerst voor inwonende grootouders of ook wel
voor de voormalige eigenaar. Jan van Amelvoort uit Zundert bedong in 1502 na
verkoop van zijn huis, dat hij een plaats aan het vuur mocht hebben bij de nieuwe
eigenaar en ook dat hij daar zijn pijp mocht roken. De verstening van de boerderij
begon in de 16e eeuw, het eerst bij vermogende eigenaars. Pas in de 19e eeuw was
het versteningsproces voltooid, althans voor het hoofdgebouw.
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De bestuurders van veel dorpen in de Baronie zijn nogal onnadenkend omge-
sprongen met de oude boerderijen. Veel zijn er gesloopt of slecht verbouwd. Het is
de hoogste tijd om de schaarse fraaie hoeven die ons nog resteren te behouden.

ARCHIVALIA

Algemeen Rijksarchief Den Haag (ARA)

NDH Archief van de Nassause Domeinraad na 1581, Ms.Inventaris Hingman
NDV Archief van de Nassause Domeinraad,Vervolg
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Rijksarchief Noord-Brabant in Den Bosch (RANB)

C.v.B. Archief van de Commissie van Breda,Inventaris Zweegers
C.v.V. Collectie Cuypers van Velthoven,Inventaris:Van Litsenburg en Van Dijck

(1978)
P Archieven van de rentmeesters der domeinen van Prins Frederik en hun op-

volgers, Inventaris: Ten Cate(1971)
W Archief van de heerlijkheid Wernhout

Stadsarchief Breda (SAB)

R Rechterlijk Archief van de stad Breda
RG Rechterlijk Archief Ginneken
RH Rechterlijk Archief Princenhage
N Notariëel Archief
NN Notariëel Archief na 1842

Streekarchief Oosterhout

RA Rechterlijk Archief Alphen
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