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De hoeve 'Het goed ter Linden'
in de Stoldiasselt*
Martin de Bruijn**

* Met dank aan Willem van
Heijst en Wim van Hest, met
wie ik in 1983 gegevens en
ideeën over de oudste
generaties Van Heyst heb
uitgewisseld.
" De auteur - die een deel
van zijn doopceel licht In dit
artikel - studeerde rechten in
Tilburg, promoveerde In
Amsterdam en woont sinds
1980 in Utrecht Als
zelfstandig (rechts)historisch
onderzoeker werkt hij onder
meer in opdracht van de
archeologische dienst van de
gemeente
's-Hertogenbosch.
Hij publiceert regelmatig op
het gebied van de
rechtsgeschiedenis,
kerkelijke, economische en
sociale geschiedenis,
historische geogratle en
monumenten, in Tilburg stad
met een levend verleden'
redigeerde hij de
hoofdstukken over de
Vroegmoderne Tijd
(1450-1780).

Tilburg omstreeks 1400^
Wie geluk heeft en over doorzettingsvermoIn de hier behandelde periode - de tweede helft van
gen beschikt, kan zijn familiestamboom
de veertiende en de eerste helft van de vijftiende eeuw
soms tot in de Middeleeuwen terugvoeren. - deden zich in Tilburg belangrijke veranderingen voor
Dat geluk was mij beschoren en mijn op bestuurlijk gebied. Terwijl het dorp meer dan annieuwsgierigheid zorgde vanzelf voor de no- derhalve eeuw rechtstreeks onder het gezag van de
dige volharding. Brabantse hertog had gestaan, werd daar in 1387 een
'smalle' heer tussengeschoven. In dat jaar werden
Uiteindelijk bleek het mogelijk een betrouw- Tilburg, Goirie en Drunen in pand gegeven aan een
bare stamreeks - de rechte lijn van vader op leenman en ambtelijk functionaris van de hertog.
zoon - op te bouwen van negentien genera- Pauwels van Haastrecht. Sindsdien trok deze laatste
ties (zie bijlage A op bIz. 42-43). Tot omst- de 'heerlijke' inkomsten uit de dorpen en oefende hij
er overheidsrechten uit. Hiertoe behoorde de aanstelreeks 1700 woonden deze voorvaderen met
ling van een schout die in de heerlijkheid Tilburg en
hun gezin in het noorden en oosten van Goirie met de gezamenlijke geburen - dit wil zeggen
Tilburg, daarna zochten zij hun heil in het de gegoede mannelijke ingezetenen - bestuur en
aangrenzende gebied van Berkel, Udenhout, rechtspraak uitoefende. Die geburen konden onder
voorzitterschap van de schout regels vaststellen, beHeukelom en Oisterwijk.
sluiten nemen en vonnissen wijzen. De schout droeg
Mijn overgrootvader is weer naar Tilburg daarna namens de heer zorg voor de uitvoering daarverhuisd, waar mijn grootvader en mijn va- van. Nog in 1342 had hertog Jan III de inwoners van
der zijn gaan werken in de toen nog bloeien- Tilburg en Goirie in hun oude rechten bevestigd.^ Het
gerecht was vanouds - dit wil zeggen al minstens
de textielindustrie.
Ik ben geboren in de Reit, langs de spoorlijn tegenover
de Bokhamer, maar opgegroeid in de Hasselt. Hemelsbreed bleek dit nog geen kilometer verwijderd te zijn
geweest van de omgeving waar mijn voorouders in de
mannelijke lijn al in de veertiende eeuw hun levensdagen hebben gesleten. Deze voorvaderen, die toen de
familienaam Van Heyst voerden,' waren in het bezit
van het zogeheten Goed ter Linden of althans delen
daarvan. Dit complex was gelegen tussen het Goirke,
de Stokhasselt en de Heikant. Hier komen nog steeds
twee straatnamen voor die naar Ter Linden verwijzen,
namelijk de Oude Lind en het Lijnsheike.
Bij mijn genealogisch speurwerk heb ik mij niet beperkt tot het verzamelen van de familiegegevens,
maar me ook verdiept in de context waarin mijn voorouders hebben geleefd, met andere woorden in de lokale en regionale geschiedenis. Het spreekt voor zich
dat hiertoe ook de historie behoorde van het Goed ter
Linden. Daar is dit artikel aan gewijd. Tevens wil ik ermee aantonen welke resultaten een combinatie van
genealogie, bezitsreconstructie en nederzettingsgeschiedenis kan opleveren.

sinds de twaalfde eeuw - bevoegd tot het opleggen
van doodstraffen en verminkende straffen, de zogeheten hoge jurisdictie.
Naast zijn aandeel in de organisatie van bestuur en
rechtspraak kreeg de nieuwe heer in 1387 onder meer
het 'cijnsboek'. De 'cijnzen' - jaarlijkse betalingen,
voornamelijk op het grondbezit - werden voortaan niet
meer aan de hertog maar aan hem betaald. De hertog
behield zich overigens het recht voor op de 'beden' een landsbelasting - en de 'klokslag': het recht om de
weerbare mannen op te roepen voor de strijd.
Dat ook de geburen zelf zorg droegen voor de handhaving van hun rechten, blijkt uit verschillende bronnen.
Al in 1329 hadden de inwoners van Tilburg en Goirie
samen het gemeenschappelijk beheer gekregen over
de onontgonnen gronden, de 'gemeint'. Hiertoe konden ze zeven 'gezworenen' benoemen die het beheer
over die gronden voerden." Kort nadat de Tilburgers en
Goirlenaren in 1387 onder een 'smalle' heer waren
geplaatst, in 1395, werden hun oude rechten, vryheiden ende heerbrenghen, onverbroekelic ais si die
heerbracht hebben, tot ewigen dagen emmermeer
door hertogin Johanna van Brabant gegarandeerd.
Tevens werden zij bij die gelegenheid vrijgesteld van
belasting op bier en van 'maaldwang', dit wil zeggen

dat zij voortaan tiun koren mochten laten malen waar
ze wilden, zowel in als buiten Tilburg.^
In deze tijd leefde het grootste deel van de Tilburgse
bevolking van de landbouw. Het bouwland bevond zich
hoofdzakelijk in het oostelijk deel van de gemeente. In
het westen bevonden zich vooral uitgestrekte gemeenschappelijke gronden. Maar ook tussen het ontgonnen gedeelte lagen nog veel stukken gemeint.
Verreweg het voornaamste product was rogge.
Hiernaast werden ook wel andere granen, zoals haver,
gerst, boekweit, en verder nog vlas geteeld. Iedere
boer bezat wel een paar runderen; er kwam ook schapenteelt voor en er werden hoenderen gehouden.
Behalve voor melk, boter, kaas, vlees, eieren, leer en
wol, zorgde het vee ook voor de noodzakelijke bemesting van de schrale zandgrond.^ Groot zullen de meeste boerenbedrijven niet geweest zijn. Zo bestond de
veestapel van Gerit Ymmen (of d'Ym), die grond bezat
in de Stokhasselt, in de directe omgeving van Ter
Linden, in 1398 uit twee koeien, twee jonge stieren en
44 schapen.^

Deze anonieme
liopergravure van omstreei<s
1560 geeft een beeld van
hoe boerderijen en hun
bijgebouwen er In de Late
Middeleeuwen op de
zandgronden hebben
uitgezien.

De eerste decennia van de vijftiende eeuw vormden
voor het hertogdom Brabant onder de eerste Bourgondiërs een periode van relatieve welvaart. Rond 1430
werd in Tilburg de parochiekerk aanmerkelijk vergroot.^ Problemen juist in deze tijd over het gebruik
van de gemene gronden wijzen inderdaad op groei en
bevolkingsdruk in de voorafgaande periode.^ In 1437
telde het dorp samen met Goirie 542 'haardsteden',
wat wijst op een inwoneraantal van ongeveer 2500
personen, waarvan ruim 2000 in Tilburg.'"

Bronnen
Historici willen graag ontwikkelingen vanaf hun oorsprong beschrijven. Dat is ten aanzien van het Goed
ter Linden niet mogelijk, omdat we niet over gegevens
betreffende dat ontstaan beschikken. In de oudste
bronnen, daterend uit het eind van de veertiende en

het begin van de vijftiende eeuw, zien we het complex
in ontbinding. Bij deze bronnen gaat het om de cijnsregistersen schepenakten.
In het cijnsboek werden de bedragen genoteerd die de
cijnsplichtigen jaarlijks moesten betalen ter erkenning
van het recht van de grondheer, in dit geval de hertog
van Brabant en na 1387 de pandheer. Deze cijnzen
werden in de 'cijnskring' Tilburg geïnd op de feestdag
van Sint-Steven, 26 december. In de registers staan
de namen alfabetisch op voornaam, terwijl de ligging
van de goederen waaruit de cijnzen betaald werden
nauwelijks gespecificeerd is." Helaas zijn uit de periode na 1387 voor Tilburg geen cijnsregisters bewaard gebleven. Wél treffen we het Goed ter Linden in
1450 aan in het cijnsregister van Oisterwijk.'^ Ik kom
daar nog op terug.
In de literatuur vindt men doorgaans vermeld dat degene die een onroerend goed ten jaarlijkse en erfelijke
cijns (tegen een jaarlijks geldbedrag) of ten jaarlijkse
en erfelijke pacht (tegen een jaarlijkse betaling in natura) uitgaf, beschouwd kan worden als de 'blooteigenaar' en de degene die dat goed ontving als de 'economisch eigenaar'.'^ Dat is een anachronistische benadering die uitgaat van het moderne eigendomsbegrip. In werkelijkheid behield de uitgever na de uitgifte
van een goed alleen nog het recht op jaarlijkse betaling van de cijns of pacht en kon de verkrijger met dit
goed doen wat hij of zij wilde. Het kon zonder toestemming van de vroegere uitgever worden verkocht of bezwaard, bij testament worden vermaakt of nagelaten
aan de wettige erfgenamen. Alleen wanneer de cijns
of pacht niet op tijd betaald werd, kon een cijns- of
pachtheffer het goed via een zogeheten uitwinningsof evictieprocedure weer in bezit krijgen.''' De gebruikers van de grond hadden aldus een recht dat veel
dichter bij het moderne eigendomsrecht stond dan het
recht van de uitgevers. Deze cijns- of pachtheffers
waren overigens niet alleen degenen die een goed ten
erfelijke pacht of cijns hadden uitgegeven, maar ook
degenen die, zoals zeer gebruikelijk was, op een andere wijze een cijns of pacht uit een goed hadden verkregen. Het zou overigens te ver voeren daar in dit artikel verder op in te gaan.'5
De schepenakten bevatten transacties met betrekking
tot de rechten op onroerend goed. Deze rechtshandelingen vonden plaats ten overstaan van de schepenen
en ze werden opgetekend in registers, zogeheten
schepenprotocollen. Tilburg kende in die tijd nog geen
schepenen en er werd ook geen protocol gehouden.
Als er al iets voor of door het Tilburgs burengerecht op
schrift is gesteld, dan is daar niets van overgebleven.
Om hun rechtshandelingen te laten vastleggen, maakten de Tilburgers vooral gebruik van de schepenen van
's-Hertogenbosch en van Oisterwijk. Het befaamde
'Bossche protocol', waarin veel akten over Tilburg
staan, begint al in 1367 en het schepenprotocol van
Oisterwijk, dat eveneens transacties met betrekking
tot Tilburgse goederen bevat, in 1415.'^ Helaas zijn
van het Bosch' protocol van vóór 1400 slechts fragmenten overgeleverd; na dat jaar is het vrijwel volledig
bewaard gebleven.'''

hoeve verworven, waardoor zijn afstand van het hier
behandelde complex kan worden verklaard.
Het ging dus bij de hoeve die eertijds van Reinier van
Mechelen was geweest - en die gezien de lasten die
eruit gingen een behoorlijke omvang moet hebben gehad - niet om Ter Linden zelf maar om een hoeve bij
Ter Linden. Het is niet duidelijk of deze hoeve eerder
w é l deel heeft uitgemaakt van het Goed ter Linden.
Ondenkbaar is het echter niet, omdat ook de andere
gegevens wijzen op het uiteenvallen van dit goed al in
de veertiende eeuw, zoals uit het hierna volgende zal
blijken.

De hoeve Ter Linden van Goiart
Pauwelsz. van Heyst de oude
(bijlage B:L1)
In het begin van de vijftiende eeuw is de zojuist genoemde Willem van Heyst, zoon van Goiart van Heyst,
bezig om delen van het Goed ter Linden te verwerven.
't dorp Tilburg In de Meljerlj'. Na deze introductie wordt in het hiernavolgende eerst

Het eerste hiervan overgeleverde gegeven is een

Sepialekening van NIcolaas

het desintegratieproces van het Goed ter Linden be-

Bossche schepenakte van 12 juli 1407, toen Willem

Wlcad(1748-1815).Het

handeld, zoals zich dat, zij het fragmentarisch, in de

een vierde deel in bezit bleekte hebben van de hoeve

laat zich voorstellen dat liet

bronnen aan ons voordoet. Pas daarna zal een poging

van wijlen zijn vader.^^ ^oals uit de context van de an-

worden gewaagd iets naders over de oorsprong en be-

dere gegevens blijkt, waren de drie andere delen

Goed ter Linden In een

vergelijkbaar landschap heeft tekenis van dit goederencomplex te zeggen.

geërtd door respectievelijk zijn broers Pauwels, Goiart
en Hendrik.

gelegen (coii. RHC Tilburg).

Een hoeve Ter Linden - of bijier Linden van Reiniervan IVIechelen

Willem in het bezit te zijn van drie vierde parten." Zes

Het vroegste gegeven betreffende het Goed ter Linden

dagen later verkreeg hij van zijn broer Pauwels het

is een Bossche schepenakte van 12 juni 1367 waarin

resterende vierde deel ten erfelijke pacht, met uitzon-

Peter zoon van wijlen Reinier van Mechelen een aantal

dering van enkele stukken land die Pauwels tevoren

goederen overdraagt aan Wouter Clemensz. van der

had verkocht.^" Hieruit blijkt dat het om afgedeelde

Nog geen twee jaar later, op 22 maart 1409, blijkt

Amervoort. Hiertoe behoorde een erfelijke pacht van

parten ging. Uit het laatstgenoemde vierde deel ging

één mud en vijf lopen rogge, die Wouter aan Reinier

jaarlijks onder meer een cijns aan de Brabantse hertog

van Mechelen beloofd had 'uit de hoeve geheten Ter

en een 'mengel' - twee pinten, ongeveer een liter -

Linden, die van wijlen Reinier was geweest, gelegen in

wijn aan de kerk van Tilburg.

Tilburg'.'^ Mogelijk had Reinier van Mechelen die hoe-

Men zou verwacht hebben dat Willem hiermee de hele

ve voor deze betaling in natura, die heel gebruikelijk

hoeve in zijn bezit had gekregen, maar dit was niet het

was, aan Wouter van der Amervoort ten erfelijke pacht

geval. Op 29 mei 1410 droeg de weduwe van Willems

gegeven. Door de afkoop op 12 juni 1367 hoefde

broer Hendnk, Liesbet, al haar recht op die hoeve over

Wouter die pacht daarna niet meer te betalen.

aan haar zwager." Op dezelfde dag verkochten

De hoeve van Wouter Clemensz. van der Amervoort is

Katelijn, de weduwe, en de kinderen van zijn broer

vererfd op zijn twee dochters. Op 4 november 1390

Goiart aan hem 'het derde deel dat aan genoemde wij-

gaven Tielman zoon van wijlen Willem Woutersz. en

len Goiart toebehoorde in een zekere hoeve van wijlen

Jan zoon van wijlen Gozewijn uten Breec, als echtge-

Goiart van Heyst de oude, geheten het Goed ter

noten van respectievelijk Katelijn en Liesbet, dochters

Linden'." Dat het hierbij ging om een derde deel van

van wijlen Wouter van der Amervoort, de hoeve vervol-

het vierde deel in Ter Linden dat Hendrik in zijn bezit

gens ten erfelijke pacht aan Willem zoon van Goiart

had, blijkt uit een schepenakte van 25 april 1409,

van Heyst (bijlage B: 1.1.C). Het complex werd hierbij

waarin de gebroeders Willem, Goiart en Pauwels elk

omschreven als 'een zekere hoeve, die van wijlen

een derde deel in een stuk beemd in de Blootbeemden

Reinier van Mechelen was, gelegen in de parochie van

in Tilburg verkochten aan Jan van Aarle.^^ De drie

West-Tilburg bij de goederen geheten gewoonlijk Ter

broers hebben dus elk een derde deel verkregen in de

Linden, met alle toebehoren van die hoeve afzonderlijk

nalatenschap van hun broer Hendrik. Dit vinden we

en tezamen'.'3 De lasten waren 3 schellingen en 9

bevestigd in een akte van 15 januari 1412, waarbij

penningen oude cijns aan de hertog van Brabant, een

Willem zijn rechten op Ter Linden overdroeg aan de

erfelijke pacht van een mud rogge Bossche maat aan

Bossche schepen Gerit Schilder. In deze akte wordt

Jan van den Dijk, de gebuurcijnzen^" en een erfelijke

gesproken van:

pacht van 3 mud rogge aan Tielman en een van 3 mud

-

het vierde deel dat zijn broer Pauwels van zijn ou-

rogge aan Jan. Op 4 maart 1413 gaf Willem van Heyst

ders had geërtd met uitzondering van enkele eer-

de hoeve op zijn beurt ten erfelijke pacht aan Jan

der verkochte stukken land, en dat Willem van

Jansz. Stert.2' Zoals we dadelijk zullen zien, had

hem ten erfelijke pacht had gekregen (zie akte van

Willem enkele jaren tevoren de rechten op een andere

28 maart 1409P;

-

het derde deel (van een vierde deel) afkomstig van

-

-

te zijn."" Willem zal dus, om wat voor reden ook, ge-

Goiart de oude, dat Willem van de kinderen van

dwongen geweest zijn eeuwigdurende, erfelijke rech-

Goiart Goiartsz. had verkregen (zie akte van 29

ten van de hand te doen, maar hij is kennelijk als tijd-

mei 1410)29;

of lijfpachter op de hoeve kunnen blijven wonen.

het recht dat hij van Liesbet weduwe van Hendrik

Opmerkelijk is dat Reinier Krillart op 30 januari 1423

van Heyst had verkregen (zie andere akte van 29

stukken grond die hoogstwaarschijnlijk tot het Goed

mei 1410)3";

ter Linden hebben behoord op zijn beurt ten erfelijke

het vierde deel van het hele goed dat hij zelf

pacht uitgaf aan Jan Jansz. van Heyst, Daneel Jansz.

geërfd had (zie akte van 12 juli 1408)^';

van Heyst en aan zijn broer Gerit Krillart."' De gebroe-

het derde deel van een vierde deel van de hoeve,

ders Jan en Daneel waren op dat moment gerechtigd

welk derde deel hij van zijn broer Hendrik had

in een hoeve Ter Linden die nu aan de orde komt

geërfd (hiervan is geen voorakte overgeleverd).
Op 27 april 1415 droegen Katelijn de weduwe van
Goiart, 'zoon van wijlen Goiart van Heyst Pauwelsz. de

De hoeve Ter Linden van Jan Pauwelsz.
van Heyst de oude (bijlage B: 1.2)

oude', en haar kinderen nog het recht dat zij nog beza-

Men zou mogen veronderstellen dat met het boven-

ten in de hoeve Ter Linden van wijlen Goiart van Heyst

staande alle delen in Ter Linden wel behandeld zijn,

Pauwelsz. de oude, met hun recht in een beemd, over

maar dit is niet het geval. Er heeft hiernaast ook nog

aan Gerit Schilder.^^ De akte is ook van belang omdat

een hoeve Ter Linden bestaan die op een zeker ogen-

hierin de naam van de vader van Goiart van Heyst de

blik in vijven verdeeld is. Hiervan vernemen we voor

oude wordt genoemd. Die vader. Pauwels geheten, is

het eerst op 27 maart 1413. Op die datum droegen

de eerste voorvader in mijn stamreeks (bijlage A).^''

Jan Polslouwer en zijn echtgenote Liesbet, een doch-

Dit alles overziende laat de deling in deze hoeve Ter

ter van wijlen Jan van Heyst - mijn voorvader (bijlage

Linden zich als volgt reconstrueren:

A:ll) - , aan Hendrik zoon van wijlen Meus van

-

Goiart Pauwels van Heyst de oude bezat de hele

Wickevoirt onder andere het vijfde deel over van alle

hoeve;

goederen, met onder meer het woonhuis, die zij geërfd

zij vererfde in vier delen aan zijn zoons Pauwels,

hadden van Jan van Heyst, de vader van Liesbet. Ook

Goiart, Willem en Hendrik;

de goederen die de weduwe van Jan, eveneens

-

-

Willem verwierf de delen van zijn broers Pauwels

Liesbet geheten, zou nalaten, droegen zij aan Hendrik

en Goiart;

van Wickevoirt over.''^

het aan Hendrik toebehorende vierde deel vererfde

Dat het hierbij om delen van het Goed ter Linden ging,

aan Willem en aan zijn broers Pauwels en Goiart,

blijkt uit een schepenakte van 5 mei 1419, waarin Jan

het laatste derde deel althans aan diens weduwe

van Heyst, zoon van wijlen Pauwels van Heyst, een

en kinderen; zij verkregen dus elk een derde van

vijfde deel aan Hendrik overdroeg van de hoeve gehe-

een vierde;

ten het Goed ter Linden, dat hij van zijn grootouders

Willem verwierf ten slotte de resterende twee der-

Jan van Heyst en Liesbet had geërfd."^ Deze laatste,

de delen van zijn broer Pauwels en van de wedu-

zijn grootmoeder, die op 27 maart 1413 nog leefde,

we en kinderen van zijn broer Goiart.

was dus inmiddels ook overleden.
De verkrijger

van

het vijfde

deel, Hendrik van

Op 15 januari 1412 droeg Willem, zoals gezegd, al

Wickevoirt, zal zelf ook erfgenaam zijn geweest. Hij

deze parten over aan de Bossche schepen Gerit

was namelijk in 1403 getrouwd met een andere doch-

Schilder. Deze laatste had tevoren al verschillende erf-

ter van Jan van Heyst de oude, Mechteld. Dat weten

pachten uit het goed en uit delen van het goed

we uit een schepenakte van 29 maart van dat jaar,

gekocht" en ten slotte heeft hij zelfs alle goederen

waarin het aanstaande echtpaar van hun vader en

van wijlen Goiart van Heyst, zoon van wijlen Pauwels

schoonvader een erfelijke pacht als huwelijksgift ont-

van Heyst, door koop verkregen bij schepenvonnis van

vangt.""

Oisterwijk, wat blijkt uit een akte van 30 april 1415.^6
Op die datum verkocht hij hieruit een stuk grond in de

Hiermee zijn drie van de vijf delen getraceerd. Er wa-

Stokhasselt aan Mechteld weduwe van mijn voorvader

ren dus nog twee andere vijfde delen. Een ander deel

Jan van Heyst en haar kinderen Jan en Daneel (de

is mogelijk geërfd door Katelijn dochter van een Jan

laatste ook mijn voorvader; zie bijlage A:lll, en bijlage

van Heyst en gehuwd met Aart Aart Emmen."^ Zeker is

B:I,2,B).3^ Kort tevoren, op 2 maart van hetzelfde jaar,

dat niet, want ik heb geen overdracht van dat vijfde

had Gerit Schilder al een pacht verkocht 'uit de hoeve

deel aangetroffen en evenmin zeker is dat de hier ge-

geheten het Goed ter Linden, gelegen in de parochie

noemde Jan van Heyst dezelfde is als de bezitter van

Tilburg ter plaatse West-Tilburg bij de plek geheten de

de hoeve. Jan van Heyst de oude.

Stokhasselt bij erven van wijlen Jan van Heyst'."

Ook geen overdracht heb ik aangetroffen van het erf-

Op 27 oktober 1414 heeft Willem van Heyst zijn hele

deel van mijn voorvader Jan zoon van Jan van Heyst

veestapel in Tilburg aan Gerit Schilder overgedra-

de oude, althans van zijn nakomelingen, want hij is al

gen.39 Kennelijk heeft hij hierna de hoeve ten tijd- of

vóór zijn vader overleden. Zijn weduwe, Mechteld

lijfpacht gekregen, want op 8 november 1421 gaf Gerit

dochter van Lange Daneel, wordt op 27 oktober 1407

de hoeve met een aantal andere goederen ten erfelijke

voor het eerst als zodanig vermeld, samen met haar

pacht aan Reinier zoon van wijlen Gerit Krillart. Op dat

kinderen Jan, Daneel en Pauwels. Hun grootvader Jan

tijdstip bleek Willem van Heyst pachter van de hoeve

van Heyst de oude leefde op die datum nog; hij was bij

de transactie aanwezig."^ Dit vijfde deel is vrijwel ze-

ten het Goed ter Linden'.5' Er stond dus op deze 'helft'

ker in handen van de familie gebleven.

inmiddels een boerderij.

Opmerkelijk is dat men niet overgegaan is tot volledige

Zeker is intussen dat behalve Hendrik van Wickevoirt

scheiding en deling van de erfenis van Jan van Heyst

en zijn zoon Meus ook Mechteld, de weduwe, en de

de oude. Veel later nog treft men delen in dit Goed ter

kinderen van Jan Jansz. van Heyst ter plaatse gegoed

Linden in de akten aan. Op 31 maart 1433 verklaarde

zijn gebleven. Zoals hiervóór al is vermeld, verkregen

Meus van Wickevoirt, zoon van wijlen Hendrik, dat de

Jan en Daneel, zonen van Jan Jansz. van Heyst, in

helft (!) van zekere hoeve geheten het Goed ter Linden

1423 van Gerit Krillart stukken grond die hoogstwaar-

van wijlen Jan van Heyst, gelegen in de parochie

schijnlijk afkomstig waren van het Goed ter Linden van

Tilburg aan de Heidzijde (Heikant), en een huis, erf en

Goiart Pauwelsz. van Heyst. Maar ook al eerder waren

tuin in 's-Hertogenbosch op de Vughterdijk aan hem

delen van deze hoeve in hun bezit gekomen. Op 17

toebehoorden."'' Volgens het cijnsregister van 1448

maart 1408 verkochten de gebroeders Pauwels en

betaalde Meus 9 nieuwe penningen cijns aan de her-

Goiart zonen van wijlen Goiart van Heyst de oude hun

tog 'voor Hendrik zoon van Meus van Wickevoirt van-

helft in een stuk land geheten den Boghart aan de

wege Jan zoon van Pauwels van Heyst uit het Goed ter

Stokhasselt aan Mechteld en haar kinderen. De ande-

Linden'."8

re helft was van hun broers Hendrik en Willem." Toen

f\log op 12 mei 1447 droeg Pauwels Polslouwer, zoon

Pauwels van Heyst op 28 maart 1409 het vierde deel

van wijlen Jan Polslouwer, zijn rechten op de hoeve

van die hoeve ten erfelijke pacht gaf aan zijn broer

Ter Linden van wijlen Jan van Heyst over aan Pauwels

Willem, werden daarbij uitgezonderd een halve bunder

van Haastrecht, zoon van wijlen Roelof."" Klaar-

beemd, die genoemde Pauwels tevoren had verkocht

blijkelijk had Pauwels' grootvader Jan Peter Pols-

aan Wouter Truden, en een stuk land dat Mechteld van

In het midden op dit

louwer, die gehuwd was met Liesbet dochter van Jan

Pauwels had verkregen." Deze uitzondering werd op-

fmgment van een

van Heyst de oude, met de overdracht van zijn vijfde

nieuw gemaakt toen Willem van Heyst op 15 januari

plattegrond uit 1880 bevindt

deel in 1419 nog niet alle recht op Ter Linden overge-

1412 alle door hem verworven delen in de hoeve van

zich van boven naar beneden

dragen. En op 14 oktober 1452 droeg Meus zoon van

zijn vader overdroeg aan Gerit Schilder.^" Zoals we ge-

het Lijnsheike en de Oude

wijlen Hendrik van Wickevoirt onder meer de helft in

zien hebben, verkochten op 30 april 1415 Mechteld en

Lind tot aan hel Goirke, het de hoeve geheten het Goed ter Linden over aan de

haar kinderen Jan en Daneel - Pauwels zal inmiddels

tegenwoordige Jullanapark. Bossche stadssecretaris

dus overleden zijn - de helft in den Boghart mer aan

Lambrecht van Doren,

Het Wllhelminakanaal was waarschijnlijk ten behoeve van Willem van Oisterwijk.
nog niet gegraven. Het Goed Een kanttekening in de marge van het protocol ver-

Gerit Schilder die blijkens de daarvan gemaakte akte

meldt namelijk dat de oorkonde aan deze laatste ge-

kend omdat die deel uitmaakte van de door hem ver-

dit wil zeggen ten zuiden van geven moest worden en op 2 december 1471 ver- de plaats waar op de kochten de kinderen van Willem een pacht uit onder

kregen delen van de hoeve Ter Linden van Goiart van

ter Linden lag juist onder -

plattegrond lindshoek'staat
(coii. RHC Tilburg).

de andere 'verdeelde' helft in bezit had, vanzelfspre-

Heyst de oude. Op dezelfde datum droeg Gerit Schilder

andere 'huis, huiserf en een daaraan liggende tuin en

een ander stuk grond in de Stokhasselt over aan de

erf, drie lopenzaad of daaromtrent omvattende, gehe-

weduwe en haar kinderen. Zij was in 1423 nog in lev e n . O p 30 januari van dat jaar verkregen, zoals eerder gezegd. Jan en Daneel Jansz. van Heyst en Gerit
Geritsz. Krillart verschillende stukken land 'ter plaatse
geheten Ter Linden' ten erfelijke pacht van Reinier
Geritsz. Knilarf. In 1429 droegen erfgenamen van de
inmiddels overleden Jan Jansz. van Heyst en zijn
eveneens overleden vrouw Liesbet Jan Weeldmans,
die kennelijk kindertoos waren gestorven, hun erfdeel
uit onder meer delen van Ter Linden over aan Jans
broer, mijn voorvader, Daneel.^^ Van deze laatste zijn
verschillende transacties bewaard gebleven die betrekking hebben op het Goed ter Linden of onderdelen
daarvan. Zo vestigde hij op 3 maart 1456 een pacht
van een mud rogge op 'huis, huiserf en daaraan liggende tuin en erven, twee mudzaad land omvattende,
geheten het Goed ter Linden'.^'

Van Ter Linden naar Oude Lind en
Lijnsheike
Met bovenstaande gegevens mag het desintegratieproces van Ter Linden als hoeve voldoende behandeld
heten. Uit deze gegevens blijkt dat er aan het eind van
de veertiende eeuw twee hoeven waren die het Goed
ter Linden werden genoemd. Zij waren in het bezit van
de gebroeders Goiart en Jan van Heyst, zonen van
Pauwels van Heyst. Waarschijnlijk ging het in oorsprong om één complex. Beide hoeven zijn in de loop
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Het begin van een al<te in hetvan de vijftiende eeuw versnipperd geraal<t. Een andeOistem/ïjiis schepenprotocol re tioeve die wel Ter Linden werd genoemd, behoorde
van 28 oktober!429Jn
toe aan Reinier van Mechelen. Waarschijnlijk ging het
deze akte kreeg Daneel hier echter om een hoeve ö/yhet Goed ter Linden.
Jansz. van Heyst onder meer In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd de
rechten 'In enen hof gelegen boerderij van Daneel Jansz. van Heyst nog wel aangeInden goede geheyten ter duid als het Goed ter Linden, maar dit was ook het geLijnden tusschen die val met de nabijgelegen boerderij van Willem van
Stochasselt ende die Oisterwijk. Bij beide ging het slechts om delen van een
Hore vod al om ende om ouder geheel. Waarschijnlijk zijn ook delen van de
Inder gemeynten en in een vroegere hoeve Ter Linden van Goiart Pauwelsz. van
stuc lands geheyten den Heyst in de beide 'nieuwe' hoeven opgegaan.
Lijndacker met sijnre De benaming bleef verder als plaatsaanduiding toebehoden aen die lijnde'. doorgaans ad locum dictum ter Lijnden ('ter plaatse
Zie voorde tekst van deze geheten Ter Linden') - overigens nog tot in de zestienakte noot 56 (coll. RHC de eeuw bestaan. In later tijd was er nog sprake van
Tilburg).
de Lindse akkers, de Lindshoek en de Lindse waterleiding.
Tegenwoordig herinneren alleen de straatnamen Oude
Lind en Lijnsheike nog aan het vroegere complex.^''

Het Goed ter Linden en liet hoevebegrip
Al eerder is opgemerkt dat we het Goed ter Linden pas
tegenkomen op een tijdstip dat de desintegratie al begonnen was. Ontstaan en ontwikkeling kunnen slechts
vanuit dat latere perspectief bekeken worden. Wellicht
is het mogelijk dat vergelijkbare goederencomplexen
hierbij enigszins behulpzaam kunnen zijn, zij het dat
een vergelijking slechts voorzichtig mag worden gemaakt.
Het begrip 'hoeve' komen we in onze streken het eerst
tegen in de achtste eeuw, en wel in de schenkingsoorkonden van Frankische groten aan de missionaris
Willibrord uit het begin van de achtste eeuw. Er is dan
sprake van complexen van grootgrondbezit, domeinen, die bestaan uit een hoofdhoeve en een aantal
daarvan afhankelijke hoeven.^" Op deze laatste hoeven woonden onvrijen, die er een afzonderlijk boerenbedrijf uitoefenden, maar daarnaast verplicht waren
diensten te verrichten voor de domeinheer van wie ze
de hoeve en het land hielden. In dit geval was dat de
benedictijnenabdij van Echternach, die in de rechten
van Willibrord, haar eerste abt, was getreden. Ook
moesten die onvrijen verschillende leveringen aan het
domein doen. Deze onvrijheid heeft tot minstens in de

-

twaalfde eeuw in onze streken bestaan, zoals ons een
oorkonde uit het begin van die eeuw leert, die betrekking heeft op de domeinen van de abdij in Waaire,
Deurne en Diessen.^"
Anders dan de wereldlijke groten hielden kerkelijke instellingen, zoals kapittels en kloosters, al vroeg een
administratie bij, die zij ook nog hebben gearchiveerd.
Het gevolg is dat we vrijwel alleen van de domeinen
van deze instellingen over gegevens beschikken. Van
de abdijen van Berne en van Echternach zijn bijvoorbeeld lijsten van hun bezittingen bewaard gebleven
die uit het eerste kwart van de dertiende eeuw dateren.^' De twintig hoevenaars van Echternach in
Diessen betaalden jaarlijks elk 5 schellingen aan de
proviandkamer van de abdij minus een penning voor
de proost, en bij de visitatie 10 schellingen minus 2
penningen. Naast deze hoevenaars waren er ook nog
personen die cijns betaalden (censuaies), sommigen
7V2 penning, anderen 2 penningen. Bij de laatsten
ging het om zogenaamde wascijnsplichtigen (censuaies ceré), die oorspronkelijk een hoeveelheid bijenwas moesten betalen. Deze betaling in natura zal later
omgezet zijn in het genoemde bedrag van 2 penningen. Of het domaniale stelsel toen nog functioneerde,
blijkt uit deze opgave overigens niet.
Maar ook wereldlijke heren hebben hun domeinen gehad. Helaas dateert hun administratie pas van de tijd
dat die domeinen al ontbonden waren. In het algemeen vond deze ontbinding plaats doordat de op die
domeinen werkzame boeren vrij werden en hun diensten werden omgezet in betalingen. Zo is aannemelijk
dat de cijnzen die voorkomen in de cijnsregisters van
de Brabantse hertogen voor een deel nog cijnzen van
domaniale herkomst zijn geweest. Andere hebben betrekking op vrije uitgiften. Een voorbeeld van dergelijke vrije uitgiften vinden we in de acht hoeven die de
hertog in november 1290 in het nabijgelegen Udenhout uitgaf aan de abdij Tongerio tegen een cijns van
12 schellingen per h o e v e . D a t ook lekenheren op
deze wijze hoeven uitgegeven kregen, blijkt uit een
oorkonde van 14 december 1299 waarbij de hertog
vier hoeven aldaar uitgaf aan twee gebroeders. Gillis
uten Lyeminghe en Jan Blancart, poorter van respectievelijk Mechelen en Leuven, tegen een cijns van 12
penningen per bunder.^^ En dat het hierbij om vrije uit-

goederen aan wie dan ook mochten vervreemden, on-

Was Ter Linden in oorsprong een vrije
hoeve?

der voorbehoud van de jaarlijkse cijns aan de hertog.""

Hoe is dit nu in zijn werk gegaan bij het Goed ter

Op 18 november 1306 verklaarden de broers voor

Linden? Is dit goed voortgekomen uit een domein of

giften ging, l<an worden afgeleid uit het feit dat zij deze

schepenen van Waalwijk dat zij de betreffende hoeven

heeft er pas later een 'vrije' uitgifte plaatsgevonden?

hadden verkocht aan Jan Blonden."^

Zekerheid zal hierover wel nooit meer te verkrijgen

Al in de tijd van de domeinen hadden de boeren erfelij-

zijn, maar ik neig naar de laatste mogelijkheid, en wel

ke rechten verkregen op hun hoeve, dit wil zeggen op

om de volgende redenen. Het Goed ter Linden was ge-

het woonhuis, de bedrijfsgebouwen en de grond die zij

legen in een omgeving die omstreeks 1400 nog maar

bewerkten. Maar de regel hierbij was dat die hoeve in

zeer ten dele ontgonnen was. Sommige stukken grond

één hand bleef; de oudste zoon - en bij het ontbreken

lagen temidden van de wilde gemeenschappelijke

van zoons de oudste dochter - volgde de vader op.""

gronden. Zo werden de bezittingen in Ter Linden van

Zo mogelijk kregen jongere zonen een nieuw stuk

Goiart van Heyst de oude gesitueerd 'ter plaatse gehe-

grond ter bewerking, waarop zij een nieuw woonhuis

ten de Stokhasselt tussen erf van Gerit d'Ym aan de

konden bouwen. Was dit niet mogelijk, dan moesten

ene en tussen erf van Jan van Heyst aan de andere zij-

zij hun leven slijten op de hoeve van de ouders of als

de, strekkend met beide einden aan de gemeint'."' In

knecht op de hoofdhoeve van het domein. Bij de ont-

1414 is er sprake van 'een stuk erf, deels heide en

binding van de domeinen kregen de boeren vaak niet

deels akkerland, gelegen in de parochie Tilburg bij de

alleen het recht om hun hoeven bij leven te verkopen

goederen geheten Ter Linden tussen erf van wijlen Jan

ofte splitsen, maar gingen zij ook onder een ander re-

van Heyst aan de ene en tussen de gemeint geheten

gime van erfrecht vallen, namelijk dat van de allodiale

de Horevoort aan de andere zijde'."^ De Horevoort was

goederen. Dit waren goederen en rechten die niet van

gelegen aan het verlengde van de Oude Lind - een

iemand 'gehouden' werden, bijvoorbeeld in leen of in

schepenakte uit 1535 spreekt van d'Ou Lijndt-,^^ ten

cijns. In dit stelsel erfden alle erfgenamen, zowel zo-

noorden van de huidige brug over het Wllhelminaka-

nen als dochters, van hun ouders een deel in de hoe-

naal. Op die plek kruiste de weg van de Veldhoven en

ve. Soms vond er daarna een erfdeling plaats, waarbij

het Goirke naar de Heikant de beek en was er een

de goederen werden gescheiden. In de praktijk zien

'voorde' of 'voort', dit wil zeggen een doorwaadbare

we dat één zoon hierna het woonhuis en de voor het

plaats. Nog in 1429 is er sprake van enen hof gelegen

boerenbedrijf benodigde gronden wist te verwerven.

inden goede geheyten

De overige erfgenamen verkochten hun aandeel of de

Stochasselt ende die Horevort ai om ende om in der

hun toegescheiden goederen, of ruilden ze voor in-

gemeynten"^

komsten uit die goederen.

Heydacl<erJ^ Heidrieschecl<er en Hogenbrem''^ wijzen
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Een fragment van de
plattegrond van de
heerlijkheid Tilburg en Goirie
getekend door de landmeter
Dlederik Zijnen in 1760. Het
noorden ligt hier rechts. Het
Goed ter Linden bevond zich
waar op de plattegrond lijns
Helke'staat (coll. RHC
Tilburg).
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Ter Lijnden

tusschen

die

en ook toponiemen als Boschacl<.er,

op land dat nog maar recent ontgonnen was.
Mogelijk verwijzen ook de gerechtigden in die goederen naar een betrekkelijk late uitgifte. De naam Van
Heyst duidt op een herkomst uit het kerngebied van
Brabant, te weten het huidige Heist-op-den-Berg.
Denkbaar is dat het ging om 'kolonisten' in het spoor
van de Brabantse hertog, die zoals bekend in de
twaalfde en dertiende eeuw het gezag in grote delen
van de Kempen hebben weten te verwerven."
Wellicht hebben ook Reinier van Mechelen, die gerechtigd was in het Goed ter Linden, of zijn voorzaten
tot deze kolonisten behoord.'" Er zijn hertogelijke
cijnsregisters bewaard gebleven van 1340 en 1380. In
het eerste betaalt Heilwig weduwe van Arnoud van
Heyst en haar kinderen een oude cijns van 8 schellingen en een van Vli schelling. Mogelijk is deze Arnoud
de vader van de in de genealogie vermelde Pauwels.

Beek of boom?
In hun boek over de Tilburgse toponiemen in de zestiende eeuw stellen J.R.0. en M.P.E. Trommelen dat
de naam Ter Linden is afgeleid van een waterloop, die
ontsprong in de Lindse akkers en in noordelijke richting stroomde. In de negentiende eeuw heette deze de
Lindsche waterleiding."
Inderdaad was 'lijnde' of 'linde' in het Nederlandse
taalgebied een niet ongebruikelijke naam voor een
waterloop. Toch acht ik deze naamsverklaring uiterst
onwaarschijnlijk. Dat een waterloop van die naam in
middeleeuwse bronnen niet voorkomt, wat hier het
geval is, hoeft op zich nog niet te betekenen dat hij
niet bestaan heeft. Maar hier staan positieve aanwijzingen tegenover dat Ter Linden op een lindeboom betrekking heeft. In een Bossche schepenakte van 24
maart 1412 wordt gesproken van het aan Jan
Polslouwer, zoon van wijlen Peter Polslouwer, toebehorende 'vijfde deel van een zekere hoeve met haar
toebehoren van wijlen Jan van Heyst, gelegen in de
parochie Tilburg (doorgehaald: 'ter plaatse geheten de
linde') bij de linde geheten die lijndboem'.^^ Deze vijfde delen worden elders delen in de hoeve genaamd
het Goed ter Linden genoemd. Zo spreekt een schepenakte van 5 mei 1419 van het aan Jan zoon van wijlen
Pauwels van Heyst toebehorende 'vijfde deel met zijn
toebehoren van de hoeve geheten het Goed ter Linden,
gelegen in de parochie Tilburg'.'' Het verband tussen
beide delen is hierboven uiteengezet Het lijkt er dus
alleszins op dat Ter Linden en de huidige namen Oude
Lind en Lijnsheike hun naam ontlenen aan een lindeboom en niet aan een beek.

een derde deel aan Reinier van Mechelen.
In de loop van de vijftiende eeuw is het complex verder
uiteengevallen, zodat op den duur slechts de benaming is blijven voortleven. Thans herinneren alleen de
straatnamen Oude Lind en Lijnsheike nog aan het
Goed ter Linden, waarvan de naam niet afkomstig is
van een waterloop maar van een lindeboom.

Bijlage A:
Beknopte stamreeks van de auteur
afkortingen:
begr.

begraven

geb.

geboren

ged.

gedoopt

omstr.

omstreeks

overl.

overleden

tr.

trouvtft

(1)

eerste huwelijk

(2)

tweede huwelijk

(3)

derde huwelijk

I. PAUWELS van Heyst, geb. omstr. 1290, overl. na 1340, tr.
omstr. 1320 mogelijk een dochter van Amijs van der
Hasselt; hieruit:
II. JAN van Heyst, geb. omstr. 1325, overl. na 11.2.1406, tr.
omstr. 1350 Liesbet; hieruit:
III. JAN van Heyst, geb. omstr. 1355, overl. omstr. 1405, tr.
omstr. 1385 Mechteld Lang Daneels; hieruit:
IV. DANEEL van Heyst, geb. omstr. 1390, overl. omstr. 1474,
tr. omstr. 1425 Heilwig dochter van Simon Hermansz. die
Heerde; hieruit:
V. HERMAN van Heyst, geb. omstr. 1430, overl. omstr. 1503,
tr. omstr. 1455 Liesbet; hieruit:
VI. CORNELIS Hermans (van Heyst), geb. omstr. 1460, overl.
1528 of 1529, tr. omstr. 1490 Peterke Wouter Verschueren;
hieruit:
VII. PAUWELS Comelis Hermans, geb. omstr. 1495, overl.
omstr. 1550, tr. (1) omstr. 1520 Hendrikske Peter Pulskens;
tr. (2) omstr, 1542 Cecilia Cornelis Jan Pauwels: uit (1):
VIII. PETER Pauwels Cornelis Hermans, geb. omstr. 1530,
begr. Tilburg 17.7.1618, tr. omstr. 1555 Adriana Marten
Anthonis Willem Zegers: hieruit:
IX. PAUWELS Peter Pauwels, geb. omstr. 1565, overl. vóór

Tot besluit
Gezien het vorenstaande mag vooralsnog worden aangenomen dat de hoeve het Goed ter Linden - gelegen
in Tilburg tussen de Stokhasselt, de Heikant en het
Goirke - in oorsprong als vrije hoeve is uitgegeven
door de hertog van Brabant aan een uit Heist-op-denBerg afkomstige ontginner, Pauwels van Heyst, of een
van zijn voorvaders. Al in de veertiende eeuw is het
goed gesplitst in twee of drie boerenbedrijven van
Pauwels' zonen Goiart van Heyst de oude en mijn
voorvader Jan van Heyst de oude. Mogelijk behoorde

24.4.1609, tr. omstr. 1595 Anna Cornelis Hendrik Gerit
Smolders: hieruit:
X. JAN Pauwels Peters, geb. omstr. 1600, begr. Tilburg
17.7.1659, tr. Tilburg 22.1.1628 Maria Joost Deckers: hieruit:
XI. BARTEL Jan Paulus, ged. Tilburg 8.9.1632, begr. Tilburg
25.2.1684, tr. Tilburg 8.2.1665 Maaike Jan Dielis; hieruit:
XII. MARTEN Bartels de Bruijn, landbouwer, ged. Tilburg
30.11.1673, overl. vóór 7.8.1733, tr. (1) Oisterwijk ?.2.1704
Marie Jan van Buel; tr. (2) Oisterwijk 21.10.1708 Cornelia

Thomas van Beurden; uit (2):
XIII. THOMAS Bartels de Bruijn, landbouvi/er, ged. Oisterwijk
1.10.1710, begr. Oisterwijk 16.7,1779, tr. (1) Oisterwijk
24,11.1737 Maria Willem van Roessel; tr. (2) Oisterwijk
5.8.1742 Huberdina Jan Schoenmakers; tr. (3) Haaren
17.1.1751 Jenneke Dielis Heijms; uit (3):
XIV. HENDRIK de Bruijn, landbouwer, geb. Berkel, ged.
Udenhout 25.10.1757,

overl. Heukelom 18.5.1846, tr.

Oisterwijk 20.4.1789 Maria Joost Burgers; hieruit:
XV. JUSTUS (Joost) de Bruijn, landbouwer, voerman, ged.
Oisterwijk 14.3.1792, overl. Oisterwijk 30.12.1852, tr. (1)
Berkel 3.4.1814 Janna Margareta Reintsen; tr. (2) Oisterwijk
3.4.1845 Maria Elisabeth Brabers; uit (2):
XVI. JOHANNES (Jan) de Bruijn, landbouwer, geb. Oisterwijk
20.2.1846,

overl. Tilburg

31.12.1925;

tr,

Oisterwijk

15.4.1875 Gerardina de Brouwer; hieruit:
XVII. MARTINUS (Tinus) de Bruijn, landbouwer, stoker, geb.
Berkel 1.2.1879, overl. Tilburg 20,1.1957, tr. Tilburg
15.1.1913 Dingena Koks; hieruit:
XVIII. JOANNES JOSEPHUS (Jan) de Bruijn, wever, geb.
Tilburg 1.10,1917, overl. Tilburg 17.9.1993, tr. Tilburg
12.2.1947 Maria Antonetta (Riet) Mutsaers; hieruit:
XIX. MARTINUS WILHELMUS JOSEPHUS (Martin) de Bruijn,
(rechts)historisch onderzoeker, geb. Tilburg 7.2.1948, tr.
Oirschot 25.3.1971 Hendrina Taetske Lamberta Catharina
(Ineke) Strouken (huw. ontbonden 22.1.1992), partner van
Charlotte Jeanine Christine (Lotty) Broer.

Aspecten van het
boerenleven In de Late
Middeleeuwen. Miniatuur uil
een Parijs'handschrift van
omstreeks 1376 (coll.
Koninklijke Bibliotheek
Brussel).

Bijlage B:
De eerste generaties Van Heyst, bezitters van Ter Linden
I. PAUWELS VAN HEYST, geb. omstr. 1290, overl. na 1340, tr. omstr. 1320 mogelijk een dochter van Amijs van der Hasselt. Uit dit
huwelijk:
1. GOIART VAN HEYST (DE OUDE), geb. omstr. 1325, overl. na 1400, tr. omstr. 1350 n.n. Uit dit huwelijk:
A. PAUWELS, overl. na 1411, tr. in 1389 Liesbet Peter Plaatmaker.
B. GOIART, overl. vóór 1411, tr. (1) omstr. 1385 Jut Peter Leyndonc, tr. (2) omstr. 1390 Katelijn, overl. na 1414.
Uit het eerste huwelijk:
JAN DE OUDE en HERMAN.
Uit het tweede huwelijk:
GOIART, JACOB, BEATRIJS, GUDELD, WILLEM, PETER, AMIJS, JAN DE JONGE, ZANNA en LIESBET.
C. WILLEM, overl. na 1421, tr. vóór 1406 Liesbet dochter van Jan Langbont, overl. na 1420.
D. HENDRIK, overl. vóór 1410, tr. Liesbet, overl. na 1411.
2. JAN VAN HEYST (DE OUDE), geb. omstr. 1325, overl. tussen 1406 en 1410, tr. Liesbet, overl. vóór 1410. Uit dit huwelijk:
A. PAUWELS, overl. vóór 1420, tr. omstr. 1385 n.n. Uit dit huwelijk:
JAN.
B. JAN, overl. vóór 1407, tr. omstr. 1385 Mechteld Lang Daneels, overl. na 1421. Uit dit huwelijk:
JAN, DANEEL en PAUWELS.
C. LIESBET, overl. na 1412, tr. omstr. 1390 Jan Peter Polslouwer van Venloon, overl. na 1412. Uit dit huwelijk een zoon
Jan.
D. MECHTELD, tr. in 1403 Hendrik Meusz. van Wickevoirt, overl. vóór 1424. Hieruit een zoon Meus.
E. KATELIJN, tr. omstr. 1400 Aart Aart Emmen, overl. na 1419. Hieruit een zoon Jan.
3. mogelijk een DOCHTER N.N., overl. vóór 1391.

Reyneri, sito in Tilborch.

Noten
1.

19.

Mechelen, situm in parochia de Westilborch contigue iuxta bona dicta

eerste helft van de zestiende eeuw. Mogelijk is dit te wijten aan de

communiter ter Lijnden, cum attinentiis eiusdem mansi singulis et

omstandigheid dat er te veel familieleden met dezelfde voornaam waren. Ter onderscheiding was het dan gemakkelijker om iemand met

universis.
20.

de naam van zijn vader en grootvader aan te duiden. En dat was precies wat er gebeurde. Mijn voorvaderen hebben het met deze 'patro-

2.

4.

5.

komende erfelijke pacht van drie mud rogge verkocht en overgedra-

kregen mijn voorvader Marten Bartel Jansz. en zijn broer Joost Bartel

gen aan Jan van Bladel. Ook in de hiervan opgemaakte akte (R. 1180,

Jansz. in Oistenwijk de geslachtsnaam De Bruijn. Al hun afstammelin-

bIz, 251) en in twee akten uit 1420 (R, 1191, f, 284v, nw. (3 en 5 janu-

gen hebben sindsdien deze familienaam gedragen, sommige takken

ari 1420)) kwam de genoemde omschrijving voor. Nog op 12 augustus

als De Bruijn, andere als De Bruin.

1472 was er sprake van deze pacht, nog steeds gaande 'uit zekere

Behalve naar de hieronder genoemde literatuur, tevens bronnenpubli-

hoeve die van Reinier van Mechelen was, gelegen in de parochie

caties, kan verwezen worden naar de betreffende hoofdstukken in het

Tilburg bij het goed geheten Ter Linden' (R. 1241, f. 271 v.: exquodam

nieuwe standaardwerk over de Tilburgse geschiedenis: Tilburg stad

manso qui fuerat Reyneri de IVIechelen, sito in parochia de Westilborch

Zie M,Vi/.J. de Bruijn, 'Het ontstaan van de Tilburgse schepenbank',

iuxta bona dicta ter Lijnden).
22.

R. 1185, f. 400: ex quarta parte ad dictum venditorem spectante cui-

Historische Bijdragen. Orgaan van de Heemltundekring 'Tilborgh' 2

usdam mansi dicti tGoet ter Lijnden dicti quondam Godefridi, siti in pa-

(1971)5-12,

rochia de Tilborch ad locum dictum die Stochasselt inter hereditatem

Oorkonde afgedrukt in D.Th. Enklaar, Gemeene gronden in Noord-

Gerardi dVm ex uno et inter hereditatem lohannis de Heyst ex allo, ten-

Sraten({Utrecht 1941) 235-237.

dentis cum utroque fine ad communitatem, atque ex attinentiis eius-

Oorkonde van 6 februari 1395. opgenomen in een vidimus van 2 de-

dem quarte partis singulis et universis, quocumque locorum consistentibus

len als: RHCTj, Collectie Lambert de W/ijs). De heffing op de gruit - een

23.

R.1186,f. 115-115V.

kruidenmengsel voor de bereiding van bier - werd op dat moment van

24.

R. 1186, f. 121: exceptis dimidio bonario pratj quod dictus Paulus pri-

de hertogin in leen gehouden door de Bosschenaar Jan de Joede

dem vendiderat Waltere Truden, et pecia terre, quam Mechtildis

Petersz. Op 2 februari 1395 was dit recht voor 400 gulden door de

7.

R, 1188, f, 119-119v. Op 24 december 1394 had Tielman de hem toe-

niemen' in Tilburg gedaan tot het begin van de achttiende eeuw. Toen

cember 1400 (Regionaal Historisch Centrum Tilburg [hierna aan te ha-

6.

Deze cijnzen werden collectief aan de hertog betaald voor het gebruik
van de gemeint.

21.

meteen levend verleden (Tilburg 2001),
3.

R. 1178, f, 165: mansum quemdam, qui fuerat quondam Reyneri de

Deze familienaam is in de tak waar ik van afstam verdwenen in de

Danels erga predictum Paulum acquisieraL

Tilburgers afgekocht (Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Rechterlijk

25.

archief, Bosch'protocol [hierna steeds aangeduid als: R,] 1180, bIz.

26.

R. 1186,1.401.

294).

27.

R. 1186, f,142.

L, Adriaenssen, 'Ontginningen en domeinen. Ontwikkeling van land-

28.

R. 1186, f. 121.

bouw en nijverheid', in: Tilburg stad met een levend verleden. 49-59.

29.

R. 1181. f. 97v.. bIz. 192: Gerardus dictus Ymmen duas vaccas et duo
iuvencos dictos stier (et) XLIIII oves consistentes in domo eiusdem

R. 1186. f. 401 v.

R. 1186, f. 401. In margine bij deze akten driemaal: Tradatur Gerardo
Scilder

30.

Gerardi sita in parochia de Tilborch ad locum dictum op die Stoc has- 31.

R. 1186, f. 401 v.
R. 1185,1.400.

selt. Een aantal pachtcontracten uit de Meierij is afgedrukt en behan-

32.

R. 1187, f,300.

deld door H.P.H, Jansen, Landbouwpacht in Brabant in de veertiende

33.

R. 1189, f. 120v.: Katherina relicta quondam Godefridi de Heyst, filii

en vijftiende eeuw (Assen 1955).

quondam Godefridi de Heyst Pauwels soen senioris, etZanna eius filia,

8.

L. Adriaenssen, 'De eerste duizend jaar van Gods rijk in Tilburg. Kerk,

cum tutore. lacobus et Willelmus fralres, liberi quondam Godefridi de

parochie en godsdienst', in: Tilburg stad met een levend verleden, 84.

Heyst primodicti, totam partem et omne lus eis competentes in manso

9.

Zie Enklaar, Gemeene gronden, 237-241,

dicto ter Lijnden cum suis attinentiis quondam Godefridi de Heyst

10.

M,W,J. de Bruijn, 'Natuur, arbeid, kapitaal. Economisch leven 1450-

Pauwels soen senioris, sito in parochia de Tilborch ad locum dictum

1780', in: Tilburg stad met een levend verleden, 101.

Westilborch ad locum dictum Stochasselt iuxta hereditates quondam
lohannis de Heyst; insuper in uno bonario prati dicti die

11. Algemeen Rijksarchief [hierna: ARA] Brussel, Rekenkamers 45038

NuwenbeempL sita in parochia predicta in dicto loco Westilborch vo-

(1340), 45039 (1342) en 45072 (1380),

cato inter hereditatem lohannis Henrix soen van Holten ex uno et inter

12. ARA Brussel, Rekenkamers 45073 (1448) en 45074 (1450).
13.

MH.M. Spierings, Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-

communitatem de Westilborch ex alio, ut dicebanf hereditarie sup-

/400(Tilburg 1984) 169-224.

portaverunt Gerardo Scilder. promittentes cum tutore indivisi super

14. Voor deze procedure zie M.J.H.A. Lijten, Het burgerlijk proces in stad

15.

omnia et habenda ratum servare et obligationem et impetitionem ex

en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811 (Assen-Maastricht 1988)

parte eorum deponere, et quod ipsi Godefridum,

119-149.

Guedeldem, Petrum, Amisium, lohannem et Elizabeth, liberos quon-

Beatricem,

Fundamenteel over deze problematiek nog steeds P.W.A. Immink,

dam Godefridi de Heyst primodicti, quam cito ad annorum pubertatem

'"Eigendom" en "heerlijkheid". Exponenten van tweeërlei maatschap-

pervenerint, super premissis manso cum suis attinentiis et prato et
super iure ad opus dicti Gerardi Scilder hereditarie facient renuntiare

pelijke structuur', Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 27 (1959) 3674: ook opgenomen in Verspreide geschriften (Groningen 1967) 55-

34.

83,

De eerste vijf generaties zijn ook te vinden in Nederland's PatriciaatTi
(1989) 108-109 (geslacht Van Heijst).

16.

Bewaard in het RHCT

17.

Over dit protocol, dat bewaard wordt in het Stadsarchief van 's-

f. 213): op 22 maart 1409 2 mud rogge van Willem van Heyst (R. 1186,

Hertogenbosch, zie men Spierings, Hef schepenprotocol van 's-

f. 115-115v.); op 1 april 1409 14 lopen rogge van Pauwels van Heyst

18.

35.

Op 29 september 1407 V2 mud rogge van W/illem van Heyst (R. 1185,

Hertogenbosch

(R. 1186, f. 121); op 5 juni 1410 2 mud en 7 sester rogge van Willem

R. 1175, f, 76v,: ex manso dicto Ter Lijnden gul fuerat dicti quondam

van Heyst (R. 1186, f. 104v,): op 11 januari 1411 6 sester rogge van

Willem van Heyst (R. 1187, f. 51v.); op 4 juni 1411 1 mud rogge van

36.

moeder dochter Jans van Heyst. ut dixit vendidit legitime Aert Aert

Hendrik Bac, die hij van Willem van Heyst had verkregen (R. 1187, f.

Emmen zoen. suo patri prescripto. Op 1 februari 1448 treedt een Jan

153).

van Heyst, zoon van wijlen Aart Emmen, op in een Bossche schepen-

Ik sluit niet uit dat hier sprake was van levering bij schepenvonnis in

akte (R, 1218, f, 327v.): lohannes de Heyst filius quondam Arnoldi

het jaargeding. Een dergelijke gerechtelijke levering zal de verkrijger

Emmen. Het was niet ongebruikelijk dat personen naar voorouders in

zekerheid hebben gegeven tegen eventuele aanspraken van derden

de vrouwelijke lijn werden vernoemd.

(zie bv. A.S. de Blécourt, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk

46.

R. 1185, f. 224v.: Godefridus Stevens soen de Amerfoirt hereditarie

recht, bew. door H.F.W.D. Fischer (7* druk; rephnt Groningen 1967)

vendidit Mechtildi relicte quondam lohannis van Heyst ad opus sul et

158-159).

ad opus lohannis. Danyelis et Pauli fratrum. liberorum dicte

37.

R.1189,f. 122-122V.

IVIechtildis, ab ipsa et dicti quondam lohannis pariter genitorum, he-

38.

R. 1189, f. 88v.: ex manso dicto tGoet ter Lijnden, sito in parochia de

reditariam pactionem unius modii siliginis mensure de Buscoducis,

Tilborch ad locum Westilborch iuxta locum dictum die Stochasselt iux-

solvendam hereditarie Purificationis et in Udenhout tradendam ex

39.

40.

ta hereditates quondam lohannis van Heyst atque ex attinentiis dicti

quodam prato. duo bonaria continente. sito in parochia de Oesterwijc

mansi singulis et universis

ad locum dictum Udenhout in loco dicto die Groetdonc inter heredita-

R. 1189. f. 14v.: Willelmus van Heyst omnes et singulas suas bestias

tem lohannis Betten soen ex uno et inter hereditatem dicti Dyesmans

ac bona pecoralia dicta varendegoeöe.

horst ex alio, tendente cum uno fine ad hereditatem Walteri Gobelans^,

ubicumque locorum infra pa-

rochia de Tilborch consistentia, ut dicebaf legitime supportavit

ut dicebat

Gerardo Scilder

proxime futurorum semper dicto spacio pendente cum XL nuwe gul-

R, 1192. f. 430. Gerardus Scilder mansum quendam dictum tGuet ter

den, scilicet XIII aude vlems pro quolibet gulden, et cum uno modio si-

Lijnden, situm in parochia de Tilborch. cum suis attinentiis universis.

liginis tune semel solvendo et cum arrestadiis, si qua fuerint Et si non

prout ad quondam Godefridum de Heyst pertinere consueverat et ipse

redimerit, tune dicta Mechtildis solvet dicto Godefrido decem nuwe

in eodem decesserat. prout Willelmus de Heyst eundem mansum cum

gulden ultra pecuniam predictam, prout dicta Mechtildis pro se et pro

suis attinentiis ad presens tamquam colonus possidet —

suis liberis predictis fide prestita et sub obligatione omnium bonorum

dedit ad

.Et poterit redimere ad spacium quatuor annorum

hereditarium pactum Reynero filio quondam Gerardi Krillart.

habitorum et habendorum promisit ad manum meam. Actum in came-

41.

R. 1193, f. 301-302v.

ra anno CCCC""' septimo, in vigilia Symonis et lude, presentibus

42.

R. 1188, f. 138v.: lohannes Polslauwer et Elizabet eius uxor, filia

iacobo de Gheei lohanne van Heyst avo dictorum liberorum, Arnoldo

quondam lohannis van Heyst. cum dicto lohanne suo marito tamquam

Jans soen vander Amerfoirt et Sophia Mots. Volgens de index op het

cum tutore. medietatem prati dicti communiter die Langbeemt. siti in

Bosch' protocol van Smulders/Spierings zou Mechteld al in 1405 als

parochia de Tilborch ad locum dictum op Qualenwyel inter heredita-

weduwe vermeld zijn. Ik heb de betreffende akte echter niet op de

tem investiti de Tilborch ex uno et inter hereditatem Henrici Wijten ex

aangegeven vindplaats, R. 1184. f. 199. teruggevonden.

alio, tendente ab hereditate Thome Pelokers ad hereditatem investiti 47.

R. 1203, f. 175v, nw.: Dictus Bartholomeus de Wickenvoirt. filius

de Tilborch; item quandam domum dictam een boersine eius fundo,

quondam Henrici. palam recognovit quod medietas cuiusdam mansi

sitam ibidem in hereditate dicti quondam lohannis; item quintam om-

dicti tGuet ter Lijnden quondam lohannis de Heyst siti in parochia de

nium bonorum hereditariorum et cuiusdam domus mansionis que sibi

Tilborch ad locum dictum die Heysyde, et medietas attinentium eius-

et dicte sue uxori ac aliis suis coheredibus dicti quondam lohannis van

dem mansii singularium et universium. atque domum. aream et or-

Heyst de morte eiusdem quondam lohannis successione advoluta

tum. sitos in Buscoducis super aggerem Vuchtensem ---ad eundem

sunt, ubicumque locorum infra parochia de Tilborch consistentium ut

Bartholomeum pertinent et sibi pro presenti attinent omni dolo seclu-

dicebat ac solvendarum; insuper quintam partem ad se spectantem in

so Dit is de eerste keer dat Ter Linden in de Heikant gesitueerd werd.

hereditaria pactione quindecim lopinorum siliginis mensure de

Later werd deze omgeving de West-Heikant genoemd.

Buscoducis. quam dictus lohannes habuit solvendam ex quibusdam

43.

48. ARA Brussel, Rekenkamers 45073. f. 43 (onder de cijnskring

hereditatibus sitis in parochia de Alphen ad locum dictum Aesvoert; in-

Oistenwijk): Bartholomeus Wickenvoert pro Henrico filio Bartholomei

super quintam partem omnium et singulorum bonorum hereditariorum

de Wickevoert ex parte lohannis filii Pauli de Heyst de bono ter Lijnden

que Elizabet relicta dicti quondam iohannis van Heyst post se in sua

IX denarios novos. Daneel van Heyst betaalde 2 nieuwe penningen uit

morte reliquet, que bona hereditaria ipsa Elizabet ad presens possidet,

Ter Linden en voor Gerit Schilder vanwege Willem van Heyst 21 nieu-

ut dicebat, hereditarie vendiderunt Henrico filio quondam Bartholomei

we penningen (f. 45): Daniël filius lohannis de Heyst pro lohanni filio

dicti Meeus de Wickenvoert.

lohannis de Heyst iuniore ex parte lohannis de Heyst de bono ter

R. 1191. f. 121.: lohannes de Heyst filius quondam Pauli de Heyst

Lijnden pro parte sua II denarios novos. Idem pro Gerardo Scilder ex

quintam partem cum suis attinentiis mansi dicti tGoet ter Lijnden, siti

parte Willelmi de HeystXXI denarios novos.

in parochia de Tylborch, que quinta pars dicto lohanni de Heyst de 49.

R. 1217,f.323v.

morte quondam lohannis de Heyst avi ac de morte quondam Elizabet 50.

R.1223,f.4v.

avie primodicti iohannis successione advoluta est; insuper omnia et

R. 1241.f. 172v.

51.

singula bona hereditaria et parata, sibi de morte predictorum quon- 52.

R.1185,f.308-308v.

dam lohannis et quondam Elizabet avi et avie eius successione advo-

53.

R,1186,f.l21.

luta, ubicumque locorum consistentia sive sita et dicta, hereditarie

54.

R. 1187, f. 300.

vendidit Henrico ti/leeus soen de Wickenvoirt.

55.

R. Oisterwijk 144, f,73 nw,

44.

R. 1183, f. 284.

56.

R, Oistenwijk 146, f. 36: Anthonijs meester Rutgheers zoen van

45.

RHCT, Rechterlijk archief Oisterwijk [hierna aangeduid als: R.

Woensel als momboir Jueten sijns wijfs, Matheeus soen Wouter Bax,

Oisterwijk] 143, f. 62v. (2 juli 1420): Jan zoen Aert Aert Emmen zoens

Willem Tymmermans soen als momber Dynghen dochter Jan

de predicto' thoro een stuc lands hem toe behorende, gelegen after

Weeldmans soen, Willem Jan Weeldmans zoen. voer hen ende voer

den Hovel van Tilborch, gelegen aen Aert Aert Emmen zoens erve ab

Jan ende voer Hubrecht sonen Jan Weeldmans voerscreven ende voer

uno et inter communem plateam ab altero, ab utroque fine ad pla-

Heylwyghen Jan Weeldmans dochter die nyet voer oeghen en waren,

team, dat welc hem in deel gevallen is na der doet Kathelinen synre

daer si voer geloefden, allen recht ende gedeelte hen toebehorende

inden erfenissen ende goede tiier nae gescreven, gelegen in

65. ONBI, nr. 732. Zie ook nr. 796 (22 oktober 1309) betreffende de kwij-

Westilborcti: inden irsten in enen hof gelegen inden goede geheyten

ting van de koopsom.

ter Lijnden tusschen die Stochasselt ende die Horevort al om ende om

66.

inder gemeynten; item in een stuc lands geheyten den Lijndacker met

67.

sijnre toebehorten aen die lijnde, gelegen inter hereditates Gherits

R. 1185, f. 400 (12 juli 1408): ad locum dictum die Stochasselt inter
hereditatem Gerardi dYm ex uno et inter hereditatem lohannis de

Crillarts ab utraque parte, streckende vander erfenis Reyneer Crillarts
totter ghemeynten toe aen die lijnde: item een stuc lands geheyten die

Zie bv. De Blécourt-Fischer, Kort begrip, ^^0.

Heyst ex alio, tendentis cum utroque fine ad communitatem.
68.

R. 1188, f. 328v.: pecia hereditatis, partim terre mericalis et partim

Streep inter hereditatem Danel Jans soen van Heyst ab utraque parte

arabilis, sita in parochia de Tilborch iuxta bona dicta ter Lijnden inter

et eciam cum uno fine aen Danel vorscreven, cum alio fine ad commu-

hereditatem quondam lohannis van Heyst ex uno et inter communita-

nitatem; item in een stuc iants geheyten den Hoghen Brem inter Danel

tem dictam die Horenvoert ex alio.

vorscreven ab uno et inter Meeus Wickenvoert ab alio; item in een stuc
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Linksonder op deze iuchtfoto
uit 1959, genomen naar het
noorden toe, de
openstaande brug over het
Wiihelminakanaal en In het
verlengde daan/an het
Lijnsheike. Rechtsboven de
kerk van de Heikant De
rechte lijn In de akkers van
linksonder schuin rechts naar
het midden van de foto is de
Lindse waterleiding. Waar
deze het Lijnsheike kruiste
bevond zich de Horevood.
Ten noorden hiervan - dus
enkele tientallen meters
voorbij de brug over het
Wllhelminakanaal - lag Het
Goed ter Linden (colt RHC
Tilburg).

Tilburg, stad met
een agrarisch verleden
Rob van Putten *

'Ir. Rob van Putten Is
voorzitter van de Stichting tot
Behoud van Tilburgs
Cultuurgoed. Hljlspadtlme
werkzaam bij BILAN, Bureau
voor Interdisciplinaire
Landschapsanalyse van
Fontys Hogescholen te
Tilburg. Daarnaast heett hij
een eigen adviesbureau. Hij
publiceerde eerder In dit
tijdschrift o.a. over de
Tilburgse brandweer (1985)
en waterlopen In Tilburg
(2000).

Terwijl Tilburg zich - al dan niet terecht - afficheert als 'moderne industriestad', als 'onderwijsstad' en als 'wijnstad', mogen we
niet vergeten dat Tilburg in de vroege
Middeleeuwen is ontstaan als agrarische
nederzetting. In de zeventiende eeuw was
Tilburg nog voor een groot deel agrarisch.^
Bovendien: de wollenstoffenindustrie die
Tilburg groot maakte, had zijn wortels in de
landbouw. Immers, de huisnijverheid die aan
het eind van de achttiende eeuw culmineerde in de industriële productie van wollen
stoffen, begon ooit als nevenactiviteit van de
landbouw.

BoerJ.H. Verhoeven, die
een boerderij had op het
Hasseltplein 6, ploegt hier
zijn akker aan de Reltse
Hoevenstraat. Op de
achtergrond de eerste flats
van Tilburg aan de Ringbaan
West Foto 1959 (coll RHC
Tilburg).

De schapen die op de heide graasden, leverden niet
alleen wol, de uitwerpselen waren, vermengd met heideplaggen, onontbeerlijk voor de bemesting van de
schrale akkers. Hoewel de wol voor de prille industrie
al snel van elders werd aangevoerd, en de grote
schaapskudden met de heidevelden verdwenen, bleef
het boerenbedrijf nog heel lang een bron van bestaan
voor veel Tilburgers. Tot in de twintigste eeuw kende

Tilburg een aanzienlijke boerenstand, en nog zijn de
sporen daarvan in het stadsbeeld te zien.
Zelfs binnen de ringbanen zijn boerderijen nog de stille
getuigen van ons agrarisch verleden. Zij vertegenwoordigen niet alleen een grote cultuurhistorische
waarde, ze kunnen ook uit architectuurhistorisch oogpunt van belang zijn. Vooral in het buitengebied van
Tilburg^ kunnen we nu nog tal van boerderijen aantreffen, waarvan er een aantal nog steeds in bedrijf is.
Maar omdat Tilburg tot aan het begin van de twintigste
eeuw een zeer diffuse bebouwing kende, zijn ook in de
bebouwde kom nog veel relicten van agrarische activiteiten aanwezig. Soms is de vroegere functie nog duidelijk herkenbaar, dikwijls echter blijft deze verborgen
voor het ongeoefend oog.
Onder meer door de uitvoering van het Algemeen
Uitbreidingsplan van Rückert uit 1917 raakten na
1920 veel open ruimten tussen de oude woonkernen
snel volgebouwd, waardoor tal van boerenbedrijven
ingesloten raakten.^ Toen het voeren van een landbouwbedrijf in de bebouwde kom onmogelijk werd,
maakten sommige landbouwers van de nood een
deugd, en begonnen een transportbedrijf of een handel in steenkolen. Zij beschikten immers gewoonlijk
over grote percelen achter hun huis, terwijl stal en
schuur dienst konden doen voor de opslag van allerlei
goederen. Factoren die hierbij ongetwijfeld mede een
rol hebben gespeeld, zijn de opkomst van de vrachtauto als transportmiddel en het gereedkomen van het
Wllhelminakanaal in 1923, waardoor de behoefte aan
lokaal vervoer sterk toenam."
In dit artikel willen we de lezer een blik gunnen in het
agrarisch verleden van onze stad. We beginnen daarom met een schets van Tilburg als agrarische gemeenschap. Hierbij schenken we ook aandacht aan de
bouw van boerderijen. Vervolgens geven we een korte
beschrijving van een aantal boerderijen in Tilburg die
vanwege hun bijzondere cultuurhistorische of architectuurhistorische waarde aangewezen zijn (of worden) als monument. Daarnaast schenken we enige
aandacht aan enkele bijzondere boerderijen die helaas
gesloopt zijn. We besluiten tenslotte met een overzicht
van alle boerderijen of restanten daarvan die we nog
binnen de ringbanen kunnen aantreffen, alsmede van
alle binnen de ringbanen gelegen boerderijen die sinds
1945 zijn gesloopt.
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Lintbebouwing aan de
Tilburg als agrarisch dorp
Hoeven (ttians Reitse Uit tal van archeologische vondsten blijkt dat het geHoevenstraat) op een bied waarin Tilburg ligt reeds tijdens het Mesolithicum
manuscripti<aadje van de (de middensteentijd, ca. 5000-6000 v.C.) bewoond
iandmeter Diederii< Zijnen uit was. Voorts zijn bewoningssporen gevonden uit de
1759. De weg die vanuit
ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen.
mlddenonder naarbo ven De eerste landbouwers die zich in onze streken vestigloopt komt uit bij de
den, gebruikten de hogergelegen gronden langs de
Tongerlose Hoef (coll. RHC beekdalen voor akkerbouw; de vochtige beekdalen
Tilburg).
dienden voor het weiden van vee.
In de late Middeleeuwen (1050-1500 A.D.) was de bevolking van Tilburg in hoofdzaak geconcentreerd in
een aantal bewoningskernen ('herdgangen') zoals
[Kerk &] Heuvel (het latere bestuurlijk en kerkelijk centrum). Veldhoven, Hasselt, Reit, Korvel, Oerie en
Loven." Tussen de bewoonde kernen lagen open akkercomplexen en woeste grond. Daarnaast was er enige bewoning langs de verbindingswegen tussen de
bewoningskernen en langs de wegen die leidden naar
de verder afgelegen akkercomplexen en beemden.
Voorbeelden van deze 'straatnederzettingen' zijn de
(Reitse) Hoeven, Stokhasselt, Kraaiven, Rugdijk,
Quirijnstoken Berkdijk.
Vanaf omstreeks het jaar 1000 werden door kloosters
en adellijke grootgrondbezitters geïsoleerd gelegen
hoeven gebouwd, die als basis dienden voor de ontginning van woeste gronden. Deze hoeven duidt men
aan met de term Einzelhöfe.^ Door latere splitsing konden hieruit kleine nederzettingen ontstaan. (Mogelijke)
voorbeelden in Tilburg zijn de gehuchten Enthoven, de
Kouwenberg, Vijfhuizen en Broekhoven.

De boerderij
Het in onze streken meest voorkomende type boerderij
Van boven naar beneden is de langgevelboerderij. Bij dit type zijn zowel de inrespectievelijk zadeldak gang van het woongedeelte als de toegangen tot het
voorzien van een wolf(s)eind, bedrijfsgedeelte aangebracht in een van beide lange
en een mansardekap zijgevels. De langgevelboerderij heeft zich in de loop
(tekening Rob van Putten). der eeuwen geleidelijk aan ontwikkeld uit het liallen-

huis, waarvan het Twentse 'los hoes' als oervorm
wordt beschouwd.
Kenmerkend voor het hallenhuis is dat woon- en bedrijfsgedeelte zich onder één dak bevinden, en dat het
dak niet door de muren gedragen wordt, maar door
een houtskelet, bestaande uit een aantal gebinten.
Een gebint, gewoonlijk gemaakt van zware eiken balken, bestaat in principe uit twee verticale stijlen die
onderting verbonden zijn door een horizontale balk.
Naar de wijze van bevestiging spreekt men wel van
een ankerbalkgebint. De stijlen steunden op 'poeren'
die waren gemetseld of waarvoor veldkeien werden
gebruikt. Via de koppen van de stijlen waren de gebinten onderting met elkaar verbonden door 'gebintplaten'. Op het gebint werd vervolgens de kap geplaatst.
Van de gebintplaten naar de nok liepen dunne houten
balken, de 'sporen'. Deze sporen, die in de nok samenkwamen, waren twee aan twee met elkaar verbonden door een dwarbalk, de 'hanenbalk'. Hierdoor
ontstond er een spant in de vorm van de letter 'A'. Aan
de sporen werden vervolgens horizontale latten bevestigd die de dakbedekking moesten ondersteunen.
Het meest voorkomende type dak was het zadeldak,
gewoonlijk voorzien van een wolf(s)eind (zie figuur).
Als dakbedekking gebruikte men riet, soms ook het
goedkopere roggestro. Later zien we dikwijls daken
waarvan het onderste deel van het dakvlak met pannen is gedekt (zie foto boerderij Oud-Lovenstraat 2).
Nadat het dak gereed was, werden tot slot de wanden
aangebracht Deze bestonden uit een raamwerk ('vakwerk') van horizontale en verticale latten, waartussen
een vlechtwerk ('vitselstek') van wilgentenen werd
aangebracht, aan weerszijden bestreken met een
mengsel van leem, fijngehakt stro en soms ook koemest. Ook werden er van leem stenen gevormd, die
men in de zon liet drogen. Deze zogeheten 'zonnestenen' werden met kalkzandspecie gemetseld.

rij'. Een fraai voorbeeld hiervan is de 'Tongerlose Hoef'
aan de Reitse Hoevenstraat."
Later vond er een verdere uitbreiding plaats door verlenging van het woongedeelte met een travee'" aan de
voorzijde. De 'voordeur' en het raam van de herd verhuisden toen naar de zijgevel.
Het woongedeelte van een boerderij bestond in het algemeen uit de herd met de schouw, de geut (spoelkeuken), de 'opkamer' met daaronder de kelder, de
'goei' kamer, soms nog een andere vertrek en enkele
alkoven. Woon- en bedrijfsgedeelte waren van elkaar
gescheiden door een zogeheten brandmuur. Het bedrijfsgedeelte bestond in het algemeen uit de stal, de
deel (dorsvloer) en de tas (opslag van hooi en graan).
Daarnaast beschikte de boerderij meestal nog over
een karschop. De boeren bakten hun eigen brood;
aanvankelijk binnenshuis, later gebeurde dat in een
speciaal bakhuis op het erf.

Oud Lovenstraat 2-2a, Hoewel de toepassing van gebakken klei als bouwmanjksmonument, jaren teriaal reeds bij de Romeinen bekend was, ging deze
zeventig (coii. RHC Tiiburgj. techniek na het vertrek van de Romeinen uit ons land
rond het jaar 400 verloren. Pas omstreeks de dertiende eeuw werden er in ons land weer stenen gebakken,
waarschijnlijk het eerst weer door kloosterorden. Het
bakken van stenen geschiedde eeuwenlang in zogeheten 'veldovens'.' De fabrieksmatige productie van
bakstenen kwam - althans in onze streken - pas in de
loop van de negentiende eeuw op gang.^
Als gevolg van bovengenoemde constructiewijze ontstond er een in de lengterichting driebeukig gebouw,
met een brede middenbeuk tussen de verticale gebintstijlen en twee smalle zijbeuken tussen de stijlen
en de buitenwanden. Aanvankelijk bevonden de voorDe Tengeriose Hoef aan de deur en het raam van 'den herd' (het voornaamste
Reitse Hoevenstraat 129, woonvertrek, waarin de schouw) zich in de voorgevel.
rijksmonument 2003 (foto Toen er behoefte ontstond aan meer woonruimte,
gemeente Tiiburg, vond vergroting van het woongedeelte in eerste inBeieidsontwikkeiing, team stantie plaats door een (tweebeukige) uitbouw aan de
ABC, IVI. Lemmers). voorzijde. We spreken dan van een 'hoekgevelboerde-

Vanaf omstreeks het midden van de achttiende eeuw
is er een geleidelijke toename in het gebruik van baksteen." De hoge kosten ervan belemmerden echter
een snelle invoering op grotere schaal; de verstening
zette pas goed door toen machinaal vervaardigde bakstenen goedkoop beschikbaar kwamen. Bovendien
betekende het gebruik van baksteen voor muren niet
dat men het voortaan zonder gebinten kon stellen.
Zeker voor het bedrijfsgedeelte bleven de gebinten
noodzakelijk omdat de overspanning te groot was, en
binnenmuren om praktische redenen niet toegepast
konden worden.'^ Pas toen de toepassing van baksteen gemeengoed was geworden, ging men ertoe
over om dragende muren te construeren. Door het verdwijnen van de zijbeuken werden de boerderijen
smaller, maar ook aanzienlijk hoger. We kunnen dit
verschil duidelijk waarnemen wanneer we boerderijen
uit de achttiende eeuw vergelijken met die uit het eind
van de negentiende eeuw.

Schuren
Omdat de ruimte op de boerderij vaak beperkt was,
bouwde men losse schuren voor de opslag van graan
en hooi, waarin ook gedorst kon worden. Aanvankelijk
hadden deze schuren een deel die haaks stond op de
lengterichting ('dwarsdeelschuur'). Later verschijnt er
in onze streken meer en meer een schuurtype met de
deel aan een van de lange zijden van de schuur, de zogeheten 'Vlaamse schuur'. Dit schuurtype komt nog
veelvuldig voor op het Brabantse platteland. De tiendschuur van de Tongerlose Hoef is een fraai voorbeeld
van een Vlaamse schuur.

De potstal
Volgens de gangbare opvatting werd vanaf de late
Middeleeuwen in Brabant potstalbemesting toegepast
om de vruchtbaarheid van de schrale zandgronden te
vergroten. In de uitgediepte (ca. 1 meter) potstal stonden de koeien in hun eigen (dunvloeibare) mest.
Dagelijks werden hieraan stro, heideplaggen en ander
plantaardig materiaal toegevoegd. Als gevolg van het
vertrappen door het vee ontstond hieruit een compac-

te massa, die enkele malen per jaar op het land werd
gebracht. Dit beeld is echter aan herziening toe, zoals
blijkt uit een recent verschenen artikel in Brabants
Heem}'^ De auteur somt hierin een aantal argumenten
op die aannemelijk maken dat het gebruik van de potstal mogelijk pas dateert van omstreeks het midden
van de achttiende eeuw.'" Ook de ophoging van de esdekken, die gewoonlijk in nauwe relatie wordt gebracht met eeuwenlange potstalbemesting, zou vooral
in de negentiende eeuw hebben plaatsgevonden. Dit
alles laat onverlet, dat mest een noodzakelijk ingrediënt was om tot een redelijke opbrengst aan veldvruchten te komen.

indeling die niet of nauwelijks afweek van die van de
omliggende woningen, zodat het vanaf de straatzijde
niet onmiddellijk als boerenbedrijf herkend werd.
Alleen de aanwezigheid van een brede poort verraadde dikwijls de bijzondere functie. Dikwijls waren deze
huizen voorzien van een mansardekap (zie figuur), een
dakvorm die vanaf het eind van de negentiende eeuw
veel werd toegepast. Ook worden langgevelboerderijen gebouwd met een mansardekap.
Omdat boerderijen primair bedrijfsgebouwen waren
(en zijn), hadden ze in het algemeen een vrij sobere
uitstraling. Vanaf het eind van de negentiende eeuw
treden echter allerlei decoratieve elementen op onder
invloed van de bouwstijl die men aanduidt als het
eclecticisme, een stijl waarin vormen van vroegere
bouwstijlen met elkaar gecombineerd worden tot een
nieuw geheel. Ongetwijfeld heeft het feit dat de overgang van akkerbouw naar veeteelt de boeren wat kapitaalkrachtiger maakte, hierbij een rol gespeeld. De
boer wordt nu ondernemer die representatief wil wonen en werken.

Van akkerbouw naar veeteelt
De boeren in onze streken oefenden een gemengd bedrijf uit, waarbij de veeteelt - in verband met de mestproductie - noodzakelijkerwijs in dienst stond van de
akkerbouw. Aan het eind van de negentiende eeuw
trad er echter een belangrijke accentverschuiving op
door de overschakeling van akkerbouw naar veeteelt.
De oorzaak hiervan was gelegen in de landbouwcrisis
die rond 1870 ontstond als gevolg van de massale import van goedkoop graan uit de Verenigde Staten. In

Boerderijen krijgen fraai uitgevoerde gootlijsten, gevels met gepleisterde plint (stootlijst aan de onderzijde
van een gevel) en fries (horizontale band aan de bovenzijde van een muurvlak) en hardstenen lekdorpels
onderdo kozijnen.

plaats van rogge, aardappelen, haver en boekweit,
werden daardoor melk, en in het bijzonder boter, de
voornaamste handelsproducten. Een deel van de akkers kwam toen in gebruik voor de teelt van voedergewassen zoals voederbieten ('mangelpeeën'), rode klaver en spurrie.

Soms zijn de gevels versierd met gekleurde banden
(wit, geel) van strengperssteen ('verblendsteen') (zie
bijvoorbeeld Oude Hilvarenbeekseweg 38).

Een tweede belangrijke verandering in de wijze van
bedrijfsvoering was het gevolg van de introductie van
kunstmest aan het begin van de twintigste eeuw. Het
'oppotten' van mest werd daardoor minder belangrijk,
en de potstal maakte plaats voor de 'grupstal'. In dit
staltype wordt de mest opgevangen in een goot
('grup'). Een bijkomend voordeel was dat in de grupstal de hygiënische omstandigheden stukken beter
waren dan in de potstal. Tijdens het melken werd de
kans op verontreiniging met mest aanzienlijk verkleind, hetgeen weer ten goede kwam aan de kwaliteit
van de melken de boter.

Landgebruik en omvang van de
boerenbevolking

De moderne boerderij
Vanaf het eind van de negentiende eeuw zien we
steeds vaker langgevelboerderijen gebouwd worden
met een met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels. Zadeldaken met een wolfeind die zo karakteristiek zijn voor boerderijen, worden vanaf die tijd steeds
minder toegepast. Ook het gebruik van riet als dakbedekking neemt sterk af, ten gunste van dakpannen.
Tegelijkertijd ontstaat er ook een ander boerderijtype,
bestaande uit een afzonderlijk woonhuis met daarachter (al dan niet vrijstaand) een stal en een of meer
schuren. Het woonhuis had daarbij meestal een gevel-

In 1832 bedroeg de totale oppervlakte van Tilburg
7704 ha. Hiervan was 1923 ha bouwland en 838 ha
wei- en hooiland (samen bijna 36% van het totaal).
Aan heide was er nog 3729 ha (48% van het totaal).'"
In 1879 telde Tilburg 28.390 inwoners; het oppervlak
bedroeg ruim 7950 ha, waarvan 1975 ha bouwland en
1282 ha wei- en hooiland.'" Volgens het adresboek
waren er in dat jaar 262 landbouwers en 18 'landbouwsters' (die na het overlijden van hun echtgenoot
het bedrijf hadden voortgezet). Sommige landbouwers
oefenden tevens een ander (hoofd- of neven-) beroep
uit: steenfabrikant (drie maal), steenbakker (twee
maal), herbergier (vijf maal) en koopman in steenkolen
(twee maal). Eén landbouwster oefende tevens het beroep van 'voerman' uit.
In 1900 waren er in Tilburg 290 landbouwers die samen over 666 paarden en 1836 runderen beschikten.
Het oppervlak aan bouwland en wei- en hooiland bedroeg in dat jaar respectievelijk 2297 ha en 1375 ha.
Uit nevenstaande tabel op bIz. 51 blijkt dat de meeste
boeren tussen de 5 en 10 ha aan bouw- en weiland in
gebruik hadden."

Aantal landbouwers in Tilburg tussen 1879 en 1958'"
1879

1900

1911

1919

1934

1948

1958

280

290

286

316

360

332

309

van de Tilburgse architect Jos Donders.^^ Het linkerdeel van het pand omvat het woonhuis, in het rechterdeel bevond zich de koestal. Rechts van de voordeur
bevindt zich een gevelsteen met opschrift 'Ant.
Paulusse / 23-2-1912'. Het zadeldak is gedekt met
zwarte kruispannen, met uitzondering van een deel
van het dak van de stal dat aan de voorzijde is gedekt
met romaanse pannen.
Bij het complex behoren verder een varkensstal annex
schuur met bakhuis (1912), waarvan de inpandige
oven thans verdwenen is, en een uit de tweede helft
van de negentiende eeuw daterende karnmolen. Deze
karnmolen die diende voor het karnen van melk tot boter, behoorde bij de boerderij die vroeger op dezelfde
locatie stond en die in verband met de nieuwbouw
werd gesloopt. Uniek voor ons land is dat deze karnmolen werd aangedreven door een koe, en niet - zoals
gebruikelijk - door een paard of hond. Een dergelijk
Oude Hilvarenbeekseweg Zoals uit nevenstaande tabel op bIz 50 blijkt, bleef het

type karnmolen is slechts bekend uit West-Vlaande-

38. rijksmonument. 1985. aantal landbouwers tussen 1879 en 1911 redelijk con-

ren. De achtkantige gecementeerde en gewitte bak-

stant. Vervolgens zien we tussen 1911 en 1934 een

stenen karnmolen heeft een kegelvormig rieten dak

negentlende-eeuwse

sterke toename. Na de Tweede Wereldoorlog neemt

met een gecementeerde top. Vanaf ca. 1920 was de

karnmolen (coll. RHC

het aantal weer geleidelijk af.

karnmolen in gebruik als paardenstal.

Na 1958 vermindert het aantal landbouwers in rap

Reitse Hoevenstraat 129. Rijksmonument

Rechts van de boerderij de

Tilburg).
tempo.'" Dit is voornamelijk het gevolg van de voort-

De Tongerlose Hoef is een voormalige boerderij van de

durende stadsuitbreidingen tussen 1955 en 1970:

abdij van Tongerio, die vanaf het begin van de dertien-

Berkdijk, 'tZand, de Reit, industrieterrein Kraaiven, in-

de eeuw het patronaatsrecht van de kerk van Tilburg

dustrieterrein Loven, Heikant, Stokhasselt en Quirijn-

had. De betalingen aan de abdij geschiedden in natu-

stok. Na 1970 komen daar nog bij: Groenewoud, in-

ra: een tiende deel van de oogst was voor de abdij. De

dustrieterrein het Laar en de Blaak. Door de onteige-

'tienden' werden opgeslagen in een zogeheten 'tiend-

ning van hun grond waren de boeren gedwongen om

schuur' of 'spijker' (van Latijn spicarium = voorraad-

hun bedrijf te staken of elders opnieuw te beginnen.

schuur).2"

Sommigen van hen verplaatsten hun bedrijf naar de

De Tongerlose Hoef wordt voor het eerst vermeld in

buitengebieden van de stad, maar de meesten trokken

1334;

naar andere gemeenten zoals Goirie, Hilvarenbeek,

eeuw. Bij het complex behoorden een tiendschuur,

Berkel-Enschot en Udenhout.

de huidige hoeve dateert uit de zeventiende

een karschop, een bakhuis en een schaapskooi^".
Vanwege de bijzondere functie beschikte de hoeve

Anno 2003 telt Tilburg (zonder Berkel-Enschot, Uden-

over een kamer voor de vertegenwoordiger van de ab-

hout en Huiten) nog een tiental volwaardige landbouw-

dij (zie noot 8).

bedrijven met daarnaast enkele tientallen bedrijven

De hoeve bleef in het bezit van de abdij tot de op-

die in de afbouwfase zitten, of in deeltijd werkzaam

heffing ervan in 1795. Norbert Schoffers werd toen de
nieuwe eigenaar. In 1802 was Nicolaas Kolen pachter

zijn.2°

van de hoeve, en in 1838 kwam de hoeve in het bezit

Boerderijen als monument

van de familie Kolen. In 1955 werd het complex van de

Onderstaande boerderijen komen voor op de rijks- of

Tongerlose Hoef door de gemeente Tilburg gekocht in

gemeentelijke monumentenlijst, of zullen daar bin-

verband met de voorgenomen sloop. Na de koop bleek

nenkort op geplaatst worden.

de boerderij echter op de voorlopige monumentenlijst
te staan, zodat voor sloop een speciale ministeriële

Oude Hilvarenbeekseweg 38. Rijksmonument

toestemming vereist was. Men besloot daarop tot res-

Deze langgevelboerderij op de hoek van de Oude

t a u r a t i e . N a veel geharrewar werd het complex uit-

Hilvarenbeekseweg^' en de Duifstraat werd in 1912

eindelijk in 1969 gerestaureerd op inititatief van het

gebouwd voor de familie Paulusse naar een ontwerp

Tilburgs studentencorps 'St Olof' en prof. dr. H.F.J.M.
van den Eerenbeemd.^" Thans is het complex in gebruik als activiteitencentrum van de Zwijsenstichting,

grondbezit

eigenaren

pacliters

totaal

1-5 ha

34

33

67

een instelling voor verstandelijk gehandicapten.

5-10 ha

142

42

184

10-15 ha

24

10

34

Deze haaks op de rooilijn staande langgevelboerderij

15-20 ha

5

5

met bijgebouwen dateert van vóór 1737. (zie foto op

205

85

290

Hasseltstraat 256 (Kastee 1 hoeve). Rijksmonument

bIz. 69) In de jaren 1973/74 is het in zeer bouwvallige
staat verkerende

complex

geheel gerestaureerd;

sindsdien fungeert het als wijkcentrum. De boerderij
heeft een rieten zadeldak tussen puntgevels. Dat de
bouwheer (in casu de heer vanTilburg en Goirie) van
dit complex een vermogend man was, blijkt wel uit het
feit dat de boerderij geheel uit baksteen is opgetrokken, en dat de kapconstructie niet van inlands eikenhout is, maar van grenenhout, dat geïmporteerd moest
worden uit Scandinavië. Bijzonder is verder dat de
boerderij reeds dragende muren heeft. Hierop liggen
zware grenen moerbinten van 40 bij 50 centimeter die
de kap dragen."
Het grootste deel van de boerderij werd in beslag genomen door de stal. Tot omstreeks 1915 was dit een
potstal, waarin het vee haaks op de gevel stond. In
beide langgevels bevonden zich staldeuren, waardoor
het in- en uitrijden van de mestkar aanzienlijk vergemakkelijkt werd.
Op de plaats van de vroegere schuur is een nieuwe
schuur gebouwd met gebinten van inlands eikenhout.
De wanden bestaan uit gepotdekselde houten delen
op bakstenen voet. De schuur is gedekt door een hoog
rieten schilddak.
Bij het complex behoren verder nog een bakhuisje en
een waterput. In verband met de gewijzigde functie
van de boerderij is de oostzijde voorzien van een aanbouw, waarvan het dak is gedekt met pannen.
Reitse Hoevenstraat 32. Rijksmonument
Het complex dat thans bekendstaat als 'de Oliemolen'
is gebouwd omstreeks 1770 door de president-schepen van Tilburg, Cornelis Bles.^"
Dit langgerekte bedrijfspand met pannen schilddak is
tot omstreeks 1880 in gebruik geweest als rosoliemolen.2^ De oudst bekende olieslager was Jan van Pelt^°.
Omdat het slaan van olie geen dagtaak was, oefende
hij daarnaast het beroep van landbouwer uit. Vanaf
1824 werd de molen bewoond door olieslager en landbouwer Jan Teurlings. In 1880 vraagt Francis Antonie
Teurlings een hinderwetvergunning aan voor de oprichting van een windmolen ten behoeve van een olieslagerij."' Het gedeelte waar de rosoliemolen stond,
werd toen verbouwd tot afzonderlijk woonhuis, het andere deel bleef in gebruik als boerderij."^ Na 1920
werd het gebouw verkocht aan de congregatie van Mill
Hill."" In 1979 werd de Oliemolen gerstaureerd, waarna het pand in gebruik werd genomen als oudheidkundig centrum. Thans is er een reptielenhuis in gevestigd.
Oud-Lovenstraat 2-2a. Rijksmonument
Langgevelboerderij met een met riet en pannen gedekt wolfdak, gebouwd omstreeks 1735. Tot circa
1980 is ze in het bezit geweest van de landbouwersfamilie Van lersel. Bij de boerderij behoort nog een 19^eeuws stenen bakhuis onder een pannen wolfdak (genummerd Oud-Lovenstraat 2a; zie foto op bIz. 49).""
Rugdijl( 5. Rijksmonument
Langgevelboerderij met een rieten wolfdak uit het begin van de negentiende eeuw. Rugdijk 12 is een met
riet gedekte boerderij met jaarankers uit 1736.

Bokliamerstraat 13. Rijksmonument
Dit pand wordt omschreven als een 18''-eeuwse boerderij. Het pand heeft een rieten wolfdak en een gepleisterde voorgevel. De achterwand is van hout. De
schuur heeft nog een schouw.
Waarschijnlijk betreft het hier geen boerderij, maar
een voormalig wevershuis, waar ook enkele stuks vee
werden gehouden."" (Hetzelfde geldt overigens voor
het pand Moerstraat 7-9 dat eveneens als boerderij
voorkomt op de monumentenlijst.)

Linksv.b.n.b.: De
Oliemeulen Reitse
Hoevenstraat 32 (1979. coii.
RHCT), Rugdijk 5 (2003
foto Rob van Putten), St
Joseptistraat 51 (1976, coii.
RHCT). Boven:
Bokhamerstraatl3(1986,
coii RHCT), aiien
rijksmonumenten en onder
Broekstraat 6-8 (2003 foto
Rob van Putten), toekomstig
respectievelijk gemeentelijken rijksmonument.

St. Joseptistraat 51. Rijksmonument
Deze langgevelboerderij is gebouwd in 1871 ter vervanging van een oudere hoeve. Het is de enige boerderij binnen de ringbanen die nog in bedrijf is, hoewel
het ingevolge de hinderwet niet meer is toegestaan
om hier vee te houden. In 1912 vond er een verbouwing plaats, waarbij aan de achterzijde een 'melkkamer' (een ruimte waar de melk tijdelijk gekoeld kon
worden opgeslagen) werd aangebouwd. Tevens vonden er inwendig enkele wijzigingen plaats. De gevels
zijn opgetrokken uit handgevormde stenen en op het
zadeldak liggen zwarte Oudhollandse pannen. Rechts
van de deur is een hardstenen gevelsteen ingemetseld
met de tekst: 'H. v. Roessel 1871'.
Bij de boerderij behoren nog een bakhuis annex koetshuis en een gemetselde waterput. De oorspronkelijke
schuur ging bij een brand in 1975 verloren.

Broekstraat 6. Toekomstig gemeentelijk monument
Vrijstaande boerderij met rieten wolfdak daterend uit
de achttiende eeuw. Op beide zijgevels bevinden zich
muurankers; op de linkergevel o.a. in de vorm van het
jaartal '1747'. De bijgebouwen, die van latere datum
zijn, hebben vrijwel alle een zadeldak, gedekt met
pannen. Dit pand is een gaaf voorbeeld van een achttiende-eeuwse boerderij. Bijzonder is verder dat het is
gelegen aan een klein driehoekig plein nabij een kruising van wegen. De combinatie met de boerderij
Broekstraat 8 (een toekomstig rijksmonument) geeft
de boerderij ensemblewaarde.
Broekstraat 8. Toekomstig rijksmonument
Deze met riet gedekte boerderij is gebouwd in 1711.
Mogelijk is de boerderij van nog ouder datum, want de
fundering (de poeren van de gebinten) bestaat uit grote stenen, die gemetseld zijn met een specie van kalk
en roggemeel.
Dussenpad 1-3. Rijksmonument
Landhuis 'de Blaak' werd in 1907 gebouwd voor de
Tilburgse fabrikant A.A.H. Pollet naar een ontwerp van
Jan van der Valk. Het bestond uit een buitenverblijf annex boerderij. De gepleisterde en van vakwerk voorziene gevels verraden de invloed van de Engelse
Tudorstijl.
Op dezelfde plaats stond eerder een boerderij (gebouwd in 1869) die ten behoeve van de nieuwbouw
werd gesloopt. De jachtkamer in het buitenverblijf is
nog een restant van deze vroegere hofstede. Het gebouw is thans in gebruik als wijkcentrum en restaurant met bovenwoning.
Generaal Winkelmanstraat 2. Gemeentelijk monument
Boerderijcomplex met diverse opstallen waaronder
een bakhuis, gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het pand heeft een zadeldak oorspronkelijk tussen twee eindgevels met aan de rechterzijde een in hout uitgevoerde onderbouw waarboven de dakverlenging eindigt in een schilddak. Dit deel
is zonder goot uitgevoerd. Het dak is bedekt met oudHollandse pannen. Helaas wordt het pand ontsierd
door twee grote dakkapellen die enkele jaren geleden
zijn aangebracht.
Hoevenseweg 72. Gemeentelijk monument
Deze langgevelboerderij is in 1905 gebouwd voor de
familie Pijnenburg. Architect was Jos Donders. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen, gemet-

ten. De middelste stijl van het gebint staat excentrisch, zodat er een brede tas en een smalle deel is gevormd. Aan de kopkanten van de deel zijn grote inrijpoorten. De wanden van de schuur zijn met verticaal
aangebrachte planken beschoten."'' Voor het woonhuis staan nog twee leilindes, terwijl achter het huis
een boomgaard ligt met een tiental hoogstamfruitbomen en aan weerszijden vele oude knotwilgen.
Kommerstraat 2. Toekomstig gemeentelijk monument
Langgevelboerderij met zadeldak. De voordeur heeft
een enkelruits bovenlicht met daarin het opschrift '"t
Hooge Huys 1832". Achter de boerderij staat een grote
houten Vlaamse schuur met pannendak en een bakstenen front. Deze boerderij is nog in bedrijf.
Trouwlaan 188. Toekomstig gemeentelijk monument
Langgevelboerderij, gebouwd omstreeks 1900. Het
pand heeft een mansardedak, met de nok evenwijdig
aan de straat. Het is door een stoep gescheiden van de
straat. Voor het huis staan vier grote linden.
Boven: Dussenpad 1-3 seld in kruisverband. Het pand heeft een zadeldak, ge(1977). onder: Gen.
dekt met zwarte Hollandse pannen. Achter het woonWinkelmanstraat 2 (1982); gedeelte bevindt zich een uitbouw, waarin zich het
rechts v.b.n.b.: washok, het bakhuis en de wc bevonden.
Hoevenseweg 72 (1985),
fvloerenburgseweg 2 (1978) Moerenburgseweg 2. Gemeentelijk monument
en Oude Langstraat 66 Deze achttiende-eeuwse boerderij met bijgebouwen
(1982) (coll RHC Tilburg). staat pal tegenover de plaats waar vroeger Huize
Moerenburg gelegen was."" De boerderij heeft een
zadeldak, belegd met rode pannen. De gevels zijn opgetrokken uit ijsselsteen, gemetseld in kruisverband.
De boerderij bestaat uit een klein woonhuis met een
groot eenbeukig bedrijfsgedeelte. Twee grote dubbele
staldeuren, de ene in de voorgevel, de andere in de
kopgevel, verschaffen toegang tot deze ruimte. In de
achtergevel bevinden zich nog twee smalle staldeuren
met rondbogen voor het vee. Aan de noordkant van de
boerderij staat een tweebeukige schuur met vijf gebin-

Oude Langstraat 66. Toekomstig gemeentelijk monument
Reeds in 1832 was er sprake van een huis met schuur
en erf aan een pad dat van de Veldhoven naar het centrum liep. In 1879 was het complex eigendom van de
landbouwer Jacobus van Esch, Langepad K 466. In
1905 werd op dezelfde plaats een nieuwe boerderij
gebouwd naar een ontwerp van Jos Donders.
Opdrachtgeefster was de wed. J. van Esch. De boerderij bestaat uit een vrijstaand woonhuis met mansardekap met daarachter een stal en een karloods. In
1922 werd de aanbouw achter het huis verlengd
waarbij de karloods plaatsmaakte voor een grotere
stal, en in 1943 werd op het erf nog een bakstenen
schuur met een wolfdak gebouwd.
De boerderij is nog tot omstreeks 1960 in bedrijf geweest"". Ze is nog een van de weinige gave boerderijen in de stad. Vanwege vorm en uitvoering heeft het
pand architectuurhistorische waarde. Stedenbouwkundig gezien is het van waarde doordat het omringd
wordt door een flink stuk grond, dat nog herinnert aan
de vroegere functie.
Pijlijserstraat 103. Toekomstig gemeentelijk monument
Deze vrijstaande, met riet gedekte langgevelboerderij
met puntgevels, is omstreeks 1890 gebouwd ter vervanging van een boerderij die vroeger al op deze
plaats stond. In een notariële akte van 24 februari
1820 is sprake van Eene bouwmans huizinge met annexe stal, drie schuuren en aangelegen Teel en grasland, groot omtrend agt en een tialf lopenzaad, staande en gelegen te Tilburg ter plaatse genaamd de
Leenhouwers. De kaart van Dlederik Zijnen uit 1760
heeft ter plaatse de aanduiding Alleen Houders,\.em\\\
op de kadasterkaart van 1832 de naam 'Leenhouders'
voorkomt"" In 1855 werd Johannes Hendrikszoon
Wijters eigenaar van deze hoeve en in 1884 verkocht
hij de boerderij aan Adrianus van Roessel (1845-

1900), die l<ort daarop de thans nog bestaande boerderij liet bouwen.
Kamerikstraat 5. Toekomstig gemeentelijk monument
Langgevelboerderij met zadeldak, uit het eind van de
negentiende eeuw. Voorheen Reeshofweg 15.
Bredaseweg
Naast de hierboven genoemde panden staan er in
Tilburg nog enkele boerderijen die vanwege hun bijzondere bouwstijl beslist de moeite van het bekijken
waard zijn. Ze staan alle aan de Bredaseweg:
Bredaseweg 343 hoek Academielaan. Boerderij met
bijgebouwen (1924).
Bredaseweg 530. 'Sparrenhof'.

Geheel vrijstaand

pand met stallen en schuur (ca. 1900) in bosrijke omgeving.
Bredaseweg 546. Buitenverblijf annex boerderij (1884).
Bredaseweg 602. Koffiehuis annex boerderij 'Dongewijk' (tweede helft negentiende eeuw), gelegen langs
het riviertje de Donge.'"'

Verdwenen boerderijen
Geheel in de geest van de toen heersende tijd werd er
in Tilburg in de naoorlogse periode met grote voortvarendheid gesloopt. Gelukkig keerde het tij na (het
Monumentenjaar) 1975, maar helaas waren toen al
veel waardevolle panden, waaronder een aantal boerderijen, verloren gegaan. Nog in 1981 werd er een
uniek complex gesloopt namelijk het molenaarshuis
annex boerderij aan de Molenstraat 1-3-5, dat omstreeks 1550 gebouwd moet zijn."'
Vanzelfsprekend kan niet alles wat oud is (en mogelijk
waardevol) bewaard worden, maar het minste dat men
kan doen is toch documenteren. Het valt, gezien de
ouderdom van deze boerderijen, zeer te betreuren dat
tijdens de sloop van bijvoorbeeld de Waterhoef (1960)
en de boerderij van Fouchier aan het Hasseltplein
(1964), geen bouwhistorisch onderzoek is uitgevoerd.
Enthovenseweg

2-4-6

Zoals we al in de inleiding zagen, wordt E(ij)nthoven
beschouwd als een Einzelhof. Ter plaatse lag het Goet
int Hout, later aangeduid als Eynthoven. Dit goed, dat
voor het eerst voorkomt in een leenregister uit 1312,
en dat wordt beschouwd als de kern van de herdgang
Loven,"2 was door de hertog van Brabant in leen gegeven aan Arnoldus Bertout Back de Tilborgh. Het had
een oppervlakte van ca. 24 ha. Het belang van Enthoven als nederzetting wordt nog onderstreept door
het feit dat er al aan het begin van de veertiende eeuw
aan het tegenwoordige Rosmolenplein een korenmolen stond, die in nauwe relatie stond met het Goet int
Hout."" Een groot gebied ten oosten van Enthoven,
aangeduid als die Loven Acker^" was in de zestiende
eeuw reeds ontgonnen. Het gebied tussen Enthoven
en de Heuvel bestond toen nog voornamelijk uit woeste grond.
Op de kadasterkaart van 1832 is te zien dat het gehucht Enthoven gelegen was ter hoogte van de huidige
Enthovenseweg en het zuidelijke deel van de Loven-

tevens in 1905 de eerste Tilburgsche Coöperatieve
Boerenleenbank gevestigd. De laatste jaren werd de
boerderij bewoond door de glazenier Jan van Stiphout.
Uit een bouwkundig onderzoek bleek dat de verdiepingsvloer bestond uit leem op sparren (dunne houten
latten) en dat mogelijk enkele kruisvensters uit het
voormalig kasteel afkomstig waren. Verder was het erf
bedekt met veldkeien. Desondanks adviseerde de monumentencommissie de boerderij niet op de monumentenlijst te plaatsen omdat de boerderij te geïsoleerd lag en men verder van mening was "dat de stedebouwkundige ontwikkelingen niet tegengehouden
moeten worden."

Boven: Pijlijserstraat 103 sestraat. Door de aanleg van de Bosscheweg en later
(ca. 1990. RHCT): onder
de spoorlijnen naar Boxtel en Nijmegen werd de neKamerikstraat 5 (2003 foto
Heemkundekring Tllborch).
Rechts vb.n.b.: De Waterhoef (1960, coll RHCT).
Telegraafstraatll (1978,
coll RHCT) en De Postelse
Hoeve (coll. RHCT).

derzetting in t w e e ë n gesplitst.
In 1902 stonden er nog drie boerderijen aan de oostzijde van de Enthovenseweg, genummerd Enthovenseweg 2, 4, en 6. Het pand Enthovenseweg 2 is waarschijnlijk al voor 1920 gesloopt.""
De boerderijen Enthovenseweg 4 en 6 waren beide in
het bezit van de familie Ketelaars. De boerderij
Enthovenseweg 6 (bouwjaar onbekend), gelegen ten
zuiden van het Pelgrimspad, werd gesloopt in 1970.
De houten schuur die met de lange zijde langs de
Nieuwe Bosscheweg stond, is nog jaren in gebruik geweest als fietsenstalling van het St. Elisabethziekenhuis.
De boerderij Enthovenseweg 4 (bouwjaar 1866 of
1871) werd gesloopt in 1983. In deze boerderij werd

Telegraafstraatll
Deze boerderij, gelegen midden in het centrum van
Tilburg, was eigendom van de familie Vermelis. De
boerderij is vermoedelijk gebouwd omstreeks 1900. In
1914 werd een hinderwetvergunning verleend voor
het aanbouwen van een machinekamer (voor het malen van graan) en het maken van een melkkamer. De
grotendeels uit hout opgetrokken graanschuur die gelegen was achter de boerderij, werd op 9 november
1932 door brand verwoest. Een vergunning voor de
bouw van een nieuwe schuur werd echter niet verleend, waarbij het gemeentebestuur zich beriep op de
bepalingen in de bouwverordening. Op 24 februari
1933 besloot de gemeenteraad echter om een ontheffing te verlenen, zodat de nieuwe schuur alsnog
gebouwd kon worden. Tot 1962 werd op dit bedrijf
nog 'geboerd'; het bedrijf werd daarna voortgezet aan
de Kommerstraat. In 1977 kwam de boerderij onder
de slopershamer.
De Waterhoef
Deze hoeve, gelegen aan de Herstalsestraat, was in
1487 reeds in het bezit van Henricus Pijlijseren."" In
1522 verpacht de weduwe van Willem Pijlijser de
Pijlijsers hoeve voor acht jaar aan Wouter Cornelis
Canters. In de tweede helft van de zestiende eeuw
komt de hoeve in handen van de heer van Tilburg en
Goirie, Carel van Malsen. De hoeve wordt daarmee
een van de vijf kasteelhoeven, waarvan alleen de
Kasteelhoeve aan de Hasseltstraat bewaard is gebleven."'' De hoeve komt in oude bronnen ook voor onder
de benaming Hoeve aan de He(e)rstal.
Op de kaart van Dlederik Zijnen uit 1760 is te zien dat
de boerderij omgracht is. De gracht werd gevoed door
een waterloop die ook de kasteelgracht voedde, en die
nabij de Heikant uitmondde in de bovenloop van de
Zandleij. Vanwege deze gracht werd de boerderij in de
volksmond de Waterhoef genoemd. De gracht werd
omstreeks 1913 gedempt. De Waterhoef werd in 1960
gesloopt. Laatste bewoner was de landbouwer P.C.
Bastiaansen. Bij de sloop was het adres Hendrik de
Keijserstraat 51.
De Postelse Hoeve
In de zestiende eeuw was er sprake van een
'Postelsche hoeve'."" Deze hoeve was gelegen ter
hoogte van de tegenwoordige IJpelareweg. Het huidige hotel-restaurant de Postelse Hoeve aan de Dr.

Deelenlaan 10 dat in december 1963 werd geopend,
ontleent zijn naam echter niet aan deze hoeve, maar
komt voort uit de boerderij annex café van Cees
Fouchier aan het Hasseltplein 5 (later: Dr. Deelenlaan
9). De boerderij stamde uit 1608, zoals te zien was
aan de jaarankers in de oostelijke zijgevel. Vanwege
deze jaarankers stond de boerderij op de Voorlopige
lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis
en kunst (Koninklijk Besluit 1918). In 1934 werd echter aan de boerderij een feestzaal gebouwd, waarbij
helaas de gevel met de jaarankers sneuvelde.
In verband met de bouw van het Maria-ziekenhuis
(thans: Tweesteden ziekenhuis) moest de boerderij
worden gesloopt. In 1962 werd hiervoor toestemming
gevraagd aan de staatssecretaris van Onderwijs,
Kunsten & Wetenschappen. Omdat de boerderij door
het verlies van de jaarankers haar monumentale waarde had verloren, werd deze toestemming verleend. De
sloop volgde in 1964, samen met de naastgelegen
boerderij van Van lersel.
De Noteboom
Boerderij 'de Noteboom' was sinds de negentiende
eeuw in het bezit van de familie De Brouwer. De hoeve
stond aan de President Steijnstraat 30, hoek Paul
Krugerstraat (vóór 1929 Vogelstraat 1). De boerderij
dankt haar naam aan de enorme notenboom die op het
erf stond.
De laatste bewoner van de boerderij was J.L.H. de
Brouwer. Hij verkocht de boerderij in 1976 aan de gemeente; zijn bedrijf zette hij voort in Hilvarenbeek. In
hetzelfde jaar nog werd de boerderij gesloopt.

Intermezzo: Boerenfamilies
Uit adresboeken blijkt dat er in Tilburg enkele grote
boerenfamilies voorkwamen die soms wel meer dan
tien boerderijen bezaten. Vaak waren deze families via
huwelijken ook weer gelieerd aan andere boerenfamilies.
Tussen 1911 en 1958 komen de volgende namen het
meest voor (tussen haakjes zijn respectievelijk de
aantallen van 1911,1934 en 1958 aangegeven):
lVlutsaers(13,15,13)
Priems (5,10,11)
Kolen (8,14, 8)
Van Roessel (9,8,10)
De Brouwer (6,10,7)
Pijnenburg (4,6,9)
Vermeer (6,9,8)
In 1879 was Vermeer de meest voorkomende naam
(13 keer), gevolgd door Mutsaers (9 keer), Mallens (9
keer) en Van Roessel (8 keer). De namen Priems,
Kolen, De Brouwer en Pijnenburg komen slechts een
(Priems) of twee keer voor. Opvallend is dat de naam
Mallens in 1911 nog maar één keer voorkomt, en
daarna niet meer.

Boerderijen of restanten daarvan, gelegen binnen de ringbanen (in veel gevallen is
alleen het woonhuis nog aanwezig)
straat

Huisnummer

Bouwjaar

Akkerstraat

104b

1900

Berkdijksestraat

21

Berkdijksestraat

75

Bisschop Zwijsenstraat

103

1890

Broekhovenseweg

111-111a

ca. 1900

Capucijnenstraat

61

Diepenstraat

50-50a

Elzenstraat

13

Generaal Winkelmanstraat

1

Generaal Winkelmanstraat

2

ca. 1880

Groeseindstraat

27

1908

Groeseindstraat

49

Groeseindstraat

109

Hasseltstraat

256

Hasseltstraat
Hoefakkerstraat

301
27

Hoefstraat

45

Hoefstraat

256

Hoevenseweg

72

1905

Houtstraat

88

ca. 1900

Jullanapark

24

ca. 1870/1932

Jullanapark

28

ca. 1860/03.1925

Kruisvaardersstraat

29

1928

Kuiperstraat

34

Laarstraat
Nieuwstraat

51
174

ca. 1865

Nijverstraat

1

ca. 1900

Oerlesestraat

79

ca. 1902

Oude Kapelstraat

38-40

Oude Langstraat

66

1905

Pijlijserstraat

ca. 1890

St. Annastraat

103
57

St. Josephstraat

50

St. Josephstraat

51
43

1871

Trouwlaan

188

1898

Veestraat

78

1885

Watertorenplein

10

Weverstraat

19
134

1924

Wilhelminapark
Wittebollestraat

45-47

ca. 1900

Trompstraat

1878

ca. 1750

1910

Sinds 1945 gesloopte boerderijen of restanten daarvan, gelegen binnen de ringbanen

Adres

Jaar van sloop

Gasthuisstraat 60
Pijlijserstraat 75
Nieuwe Goirleseweg 26
Vogelstraat 11

1949
1949
1952
1954

Groenstraat 210 ('de Polk')
Hasseltstraat 29
Hogendorpstraat, Van 55
Tongerlose Hoefstraat 84

1956
1957
1957
1957

Veldhovenstraat9
Oerlesestraat 129
Hendrik de Keijserstraat ('de Waterhoef')
St. Josephstraat 65
Jullanapark 21
Stevenzandsestraat17

1958
1959
1960
1960

Hasseltstraat 59
Laurierstraat 25
Alleenhouderstraat 83
Hoefstraat 78
Oerlesestraat 117
Nieuwe Goirleseweg 24
Goirkestraate
Havendijk9
Oerlesestraat 103
Korvelseweg 233
Enthovenseweg 6
Broekhovenseweg 57
President Steijnstraat 30
Telegraafstraat 11
Voltstraat 40
Molenstraat 3
De Noteboom, President
Steijnstraat 30 in 1972 (coii.
RHC Tiiburg).

Enthovenseweg 4
Boomstraat 140

Bouwjaar

16e eeuw

>1960
>1960
1963
1963
1964

1926

1965
1965
1966
1967
1967

1880
1881
1911

1967

1910
1881

1968
1970
1971

19e eeuw
1885

1976
1977
1980

ca. 1900
ca. 1900
1911

1981
1983
>1985

19e eeuw
1891

Noot van de redactie: Door de Stads- VW is een boerderijenfietsroute gemaald die langs boerderijen In Udenhout BerkelEnschot en Moerenburg gaat (en daarna vla de SlntJosephstraat door de voormalige Heuvelse Akkers naar de
Hasseltstraat en Reltse Hoevenstraat). Deze fietsroute Is op 11
september 2003 gepresenteerd.
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nummer 32 was in gebruik als boerderij. Beide panden waren in gebruik bij het SL-Joseph-studiehuis van de congregatie van Mill HUI
(woningkaarten 1920-1950).
33.

De boerderij is daarna lange tijd bewoond geweest door priester.

(Deze gegevens zijn ontleend aan Becx 1977.)
48.

Trommelen en Trommelen, p. 384,385.

Bewonen, veranderen,
herinneren en bewaren

Over de omgang met Brabantse boerder
Renate van de Weijer

* Drs. Renate van de Weijer
is werl<zaam in het
Nederlands
Openluchtmuseum te
Arnhem
en doet onderzoek naar
veranderingen in
wooncultuur op het
platteland vanat
1850.

In 1794 wordt een Noord-Brabantse boer gekenschetst als 'een Mensch gaande met
Zonnen-opgang uitzijn Leeme hut'/ anno
2003 is er veel gebeurd met de Brabantse
boeren en huizingen. Hoewel vrijwel iedereen in zijn stamboom slechts enkele generaties terug hoeft te grijpen om bij zijn voorvaders een landbouwer aan te treffen, is er nu
nog slechts een handvol mensen werkzaam
in de agrarische sector. Oude, vaak schilderachtige boerderijen vormen de meest zichtbare getuigen van ons agrarische verleden.
Ongeveer 60% van cJe historische boerderijen heeft inmiddels wel een andere functie gekregen, bijvoorbeeld als woonboerderij. Het Jaar van de Boerderij
vraagt in 2003 expliciet aandacht voor dit culturele
erfgoed, waarvan in Noord-Brabant sinds 1988 maar
liefst 37,4% is afgebroken en 22,6% werd aangetast.^
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de
twee hoofdtypen in agrarische gebouwen in het midden en oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant.
Vervolgens komen veranderingen in wooncultuur aan
bod en de acties tot behoud van een paar befaamde
Tilburgse boerderijen.

Streekeigen bouwtradities
Vroeger meenden onderzoekers dat de verschillende
typen boerderijen rechtstreeks te herleiden waren tot
oude Nederlandse volksstammen, zoals de Friezen,
Saksen en Franken. Door het onderzoek van onder
meer Klaas Uilkema (1873-1944) bleek deze opvatting
onhoudbaar." De geschiedenis van het bouwen van
boerderijen was meer onderhevig aan allerlei maatschappelijke veranderingen dan men voorheen had
aangenomen. Van groot belang voor de vorm van
boerderijen is de aard van de agrarische bedrijvigheid
en de evolutie daarvan. Zo bleek de Brabantse langgevelboerderij geen oude Frankische uitvinding te zijn,
maar een vrij recente boerderijvorm uit de achttiende
eeuw die voortvloeide uit agrarische moderniseringen.
Uiteraard spelen streekgebonden aspecten in bouwtradities een grote rol, maar ze gaan lang niet altijd tot
het verre verleden terug.

Dwarsdoorsnede van het
stalgedeelte van een
tiallenhulsboerdehj aan de
hand van de tekeningen van
Klaas Uilkema, 1923. De
middenbeuk van de boerderij
vormt een zelfstandige
constructie, waadegen de
zijbeuken aanleunen. Uit: £
van Olst, Uilkema, Een
historisch boerderijonderzoek. Boerderijonderzoek in Nederland
1914-1934 (Arnhem
1991).
Tegenwoordig worden boerderijen verdeeld in vier

verschillende categorieën, namelijk de bouwtraditie
van het noordelijke kustgebied, de hallenhuisgroep in
het centrale en oostelijke binnenland, de zuidwestelijke huisgroep in het Zeeuwse kustgebied en de zuidelijke huisgroep in Zuid-Limburg. Ten grondslag aan
deze indeling liggen verschillen in basisstructuur en
gebintconstructie, in de vertrekkenindeling van het
woonhuis en in de plaatsing van de koestal. De locatie
van dorsvloer en oogstopslag vormen eveneens belangrijke criteria.
Het hallenhuis
Binnen de vier basisgroepen bestaan diverse varianten. De hallenhuisgroep in het centrale en oostelijke
binnenland vormt de meest verbreide bouwtraditie in
Nederland. De boerderijen in Drenthe, Overijssel,
Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en
Noord-Limburg zijn onderling erg verschillend. Toch
horen ze allemaal tot deze huisgroep die teruggaat tot
in de Middeleeuwen. Dit boerderijtype wordt gekenmerkt door een grote middenbeuk die een zelfstandige
constructie vormt en waartegen een of twee zijbeuken
aanleunen.
We kunnen niet met zekerheid beschrijven hoe de
middeleeuwse Brabantse hallenhuizen er uitzagen.
Terwijl veel oude stadshuizen nog vaak een middeleeuwse kern bezitten, is dit met Brabantse boerderijen
slechts bij hoge uitzondering het geval. Mogelijkerwijs
bestonden de hallenhuizen aanvankelijk uit één groot
vertrek zonder een scheiding tussen het woon- en het
bedrijfsgedeelte. Hierbij lijkt een verwijzing naar de
gereconstueerde prehistorische eenkamerboerderijen
in het Prehistorisch Openluchtmuseum in Eindhoven
en in het Archeon in Alphen aan den Rijn voor de hand
te liggen. Deze prehistorische boerderijen hebben

De samenstelling van het
ankerbalkgebint de meest
voorkomende
gebintconstructie in NoordBrabant Uit: G. Berends,
Historische houtconstructies
In Nederland (Arnhem
1996),

strooisel en plaggen. Dit mengsel maakte de koeienstront goed verteerbaar en geschikt als mest voor de
bouw- en weilanden. Ook over de ouderdom van de
potstal bestaat discussie; hoogstwaarschijnlijk dateert
dit karakteristieke element van na de Middeleeuwen."

vaak een driedelige opzet. Maar van een echt hallenhuis is geen sprake, omdat de middenbeuk geen zelfstandige dragende constructie vormt. Op grond van dit
essentiële constructieve verschil gaan historici en archeologen uit van een belangrijke breuk in de bouwgeschiedenis van boerderijen in plaats van een continue bouwtraditie vanaf de prehistorie."
In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem zijn
enkele voorbeelden te zien uit de vroegmoderne tijd. In
de Oost-Nederlandse hallenhuizen van het type los
hoes leefden bewoners en vee zonder scheidingswand
vlak naast elkaar. De grote ruimte werd verwarmd
door een open vuur. Er was geen sprake van een
schouw of schoorsteen. De rook van het vuur kon vrij
door de ruimte trekken - en de oogst conserveren voordat hij het huis verliet via een rookgat of rookluik
in het dak of via een uilengat in de gevel. Nadat de huizen in de steden in de Middeleeuwen steeds meer
werden uitgerust met schoorstenen om brandgevaar
te weren, werd dit ook op het platteland gebruikelijk.
Er zijn veel aanwijzingen dat de Brabantse boerderijen
vanaf de vijftiende en zestiende eeuw in toenemende
mate van een schoorsteen werden voorzien.
Aanvankelijk werden ze vervaardigd van allerlei materialen zoals hout en een enkele keer zelfs van vlechtwerk. Steen had natuurlijk de voorkeur, maar dat was
op het Brabantse platteland kostbaar. Het was niet direct in de natuur voorhanden en moest aangevoerd
(natuursteen) of lokaal geproduceerd worden (baksteen). Een stenen schouw was relatief zwaar en had
een goede fundering nodig. Deze werd dan ook gebouwd tegen een brandmuur die voortaan voorhuis en
bedrijfsgedeelte in de boerderij van elkaar scheidde.
In Brabantse hallenhuizen bood de middenbeuk plaats
aan het centrale woonvertrek in het voorhuis (d'n herd)

De doop van de klok
genoemd naar Jan Becx,
een van de voorvechters van
de restauratie van de en aan een voorstal met potstal in het bedrijfsgedeelTongerlose Hoef, 29 te. In de smalle zijbeuken werden bedsteden en nevenvertrekken gerealiseerd zoals een gieüf (spoelkeudecember 1970. Op deze
ken) en een goeikamer. De potstal was overigens een
foto Is de
ankerbalkconstruclle van de verlaagde stal waarin de koeien stonden. De beesten
boerderij overigens duidelijk kwamen steeds hoger te staan doordat ze mest produte zien (coll RHC Tilburg). ceerden die door de boeren werd vermengd met

Gebinten en muren
Omdat Noord-Brabant nauwelijks natuursteen kende
en baksteen in de regel te kostbaar was voor boerderijen, was hout tot ver na de zestiende eeuw het belangrijkste bouwmateriaal. Het dak werd niet gedragen door muren maar door een houten geraamte. Zo'n
constructie werd samengesteld uit achter elkaar geplaatste gebinten die door middel van horizontale gebintplaten met elkaar verbonden werden.
Elk gebint werd opgebouwd uit twee verticale stijlen of
posten en een horizontale gebintbalk. De hoeken werden verstevigd met schoren. In principe bestonden er
verschillende manieren om de gebinten aan elkaar te
voegen. In Noord-Brabant is het ankerbalkgebint de
meest voorkomende variant. In stallen van oude boerderijen kan men deze gebinten vaak goed zien.
Tussen de stijlen van de constructie werden horizontale regels en verticale latten aangebracht. De latten
dienden als de schering voor het vlechtwerk van twijgen en tenen waarmee de wanden werden opgevuld.
Vooral wilgen- en berkentenen werden hiervoor gebruikt. Vervolgens werd het vlechtwerk aan beide zijden diverse keren besmeerd met een mengsel van
leem, water, koemest, stro, kaf, hooi en koehaar. De
vaste bestanddelen verleenden aan het leem een goede structuur. De exacte samenstelling van het mengsel kon variëren en was afhankelijk van ervaringskennis.
In Noord-Brabant werd het vlechtwerk in
vanaf de zeventiende eeuw in toenemende
drongen door baksteen. Er werd toen veel
steen geïmporteerd uit het IJsselgebied en

de gevels
mate vergele bakdaarnaast

verdragen. Waarschijnlijk was de kleur van (binnen)wanden indertijd al sterk afhankelijk van mode. In diverse streken - en met name in Zuid-Limburg - gebruikte men in de negentiende eeuw naast blauwsel
immers ook andere kleuren, zoals rode en gele oker.
Een soortgelijk modeverschijnsel - uit de tweede helft
van de negentiende eeuw - betrof het cementeren van
de muren. Waarschijnlijk gebeurde dit met het doel
om lelijke reparaties en ongelijkmatigheden in de gevels weg te werken. Het woonhuis van de Tongerlose
Hoef werd bijvoorbeeld besmeerd met een laag cementplelster en voorzien van imitatievoegwerk, zodat
het leek alsof de boerderij van natuursteen was gebouwd.'
Langgevelboerderijen en bijgebouwen
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In 1923 fotografeerde Klaas
Uilkema een detail van een
Vlaamse schuur In GllzeRljen. Hier waren de panelen
tussen de spijlen In hun
geheel gevlochten en
ven/olgens werden deze
zogenaamde wigten
vastgespijkerd op de
horizontale, verzonken
regels, (coll. Stichting
Historisch BoerderijOnderzoek. Arnhem).
De gevels en muren van de
Tongerlose Hoeve zijn
voorzien van cementplelster
metlmltatlevoegen, 1955.
Hierdoor ontstond het effect
van natuursteen (coll. RHC
Tilburg).

nam de productie van Brabantse, voornamelijl< rode
baksteen toe. Vooral in de achttiende eeuw 'versteenden' de boerderijen steeds meer. Ondanks het oprukken van baksteenwanden hebben oude boerderijen
soms tot op de dag van vandaag stukjes en hoekjes
die uit vlechtwerk bestaan. Vaak werd namelijk niet de
hele boerderij ineens van stenen wanden voorzien.
Men begon doorgaans met het voorhuis; het bedrijfsgedeelte kon dan nog geruime tijd zijn houten en gevlochten wanden behouden."
De beleemde en de bakstenen wanden werden vanaf
de zestiende eeuw aan binnen- en buitenzijde vaak afgewerkt met kalk. Dit vormde een vettig laagje op de
wanden dat water afstootte en na verloop van tijd hard
werd. In diverse gebieden in Nederland werd er wat
blauwsel door de kalk gemengd. Hierdoor oogde de
kalklaag - net als wasgoed - witter dan wit. Soms
was de hoeveelheid blauw zo groot dat het doorsloeg
in de kalk. Deels moet dit de bedoeling zijn geweest.
Naar verluidt werd blauwsel vooral toegepast om vliegen te weren, die deze kleur slecht zouden kunnen

Een relatief recent type Brabantse boerderij is de zogeheten langgevelboerderij. Vanaf de achttiende eeuw
werden er in het oosten en in het midden van de provincie in toenemende mate boerderijen gebouwd
waarin alle functies van het boerenbedrijf onder één
dak werden ondergebracht In deze boerderijen zijn
vanaf de kopse voorgevel van de boerderij achtereenvolgens niet alleen het woonhuis en een voorstal met
koeienstal te vinden, maar ook een dwarsdeel en een
hooiopslag.
Bij de meeste nog bestaande hallenhuizen zitten de
staldeuren in de korte kopse achtergevel van de boerderij. Bij de langgevelboerderij was die plaats natuurlijk niet te handhaven. De staldeuren verhuisden naar
een zijgevel. Om de aanvoer van hoog opgetaste
oogstwagens naar de hooitas mogelijk te maken werd
die lange zijgevel (plaatselijk) verhoogd en voorzien
van hoge inrijdeuren. Ook de deuren van het woongedeelte werden doorgaans verplaatst van de korte kopse voorgevel naar de lange zijgevel, zodat de hele
boerderij vanaf één zijde toegankelijk was voor mens
en dier. De nieuwe boerderijvorm ontstond deels uit
oudere hallenhuizen die in de loop der tijd werden
aangepast. Om die reden vertonen veel Brabantse
boerderijen op het eerste gezicht het uiterlijk van een
langgevelboerderij, terwijl ze in feite de constructieve
kenmerken van een hallenhuis verbergen."
Met het oog op de verschillen tussen de twee typen
boerderijen in oostelijk Noord-Brabant zal het geen
verwondering wekken dat de meeste bijgebouwen op
de erven van hallenhuizen stonden. Door het aanbouwen van een hooitas aan het hoofdgebouw zijn losstaande graanschuren een zeldzaamheid geworden.
Een goed voorbeeld hiervan vormt de zogeheten
Vlaamse schuur, een schuurtype dat diende voor de
opslag van oogstgewassen en eventueel ook van
werktuigen. Erg zeldzaam is de 'spijker' of 'spieker',
een graanschuur die als tiendschuur dienst kan hebben gedaan en waarvan een exemplaar te vinden is op
het erf van de Tongerlose Hoef. Het boerderijencomplex van de Tongerlose Hoef omvatte ook een bakhuis.
Vrijstaande bakhuizen kwamen in de negentiende en
twintigste eeuw veel voor en ze vormden een veilig alternatief voor inpandige ovens. Die leverden meer
brandgevaar op en namen hinderlijk veel binnenruimte
in beslag. In sommige streken werden bakhuizen en

Ook in de jaren zeventig
zwierven er aiieriei
onderdelen van rosmolens In
de antiekhandel. In 1978
kon bijvoorbeeld een
achttlende-eeuws rondsel
(spijlenrad) gekocht worden
(Foto Gerard Rooljakkers).

ovens gezamenlijk met een paar buren gebruikt. In
Tilburg zal dit omstreeks 1837 nauwelijks het geval
zijn geweest. Bij de invoering van het kadaster werden
er namelijk 232 bakovens geteld op een totaalbestand
van 290 boerderijen."
Hoewel langgevelboerderijen in principe alle functies
onder één dak bijeenbrachten, kwamen omstreeks
1900 ook bij dit type boerderij bijgebouwen voor. Dit
gold met name voor de varkensstal, al dan niet gecombineerd met een plee (huuske), en een kippenkooi. Vanaf het einde van de negentiende eeuw zouden de kleine varkensstallen en kippenkooien in aantal en omvang sterk groeien door de toenemende intensivering van de landbouw.
Terwijl rosmolens gebruikelijke attributen vormden in
Noordnederlandse boerderijen, waar ze meestal dien-

Een goed voorbeeld van een
jonge langgevelboerderij te
LIempdein 1981. De
opeenvolging van woonhuis,
stal met dichtgemetselde
staldeuren en hoge
schuurdeuren van de hooitas
is goed zichtbaar (foto
Gerard Rooljakkers).

den voor de aandrijving van een karntoestel, waren ze
in Noord-Brabant relatief weinig in gebruik. Bovendien
hadden rosmolens hier meestal geen functie in de zuivelverwerking. Dichtbij de Tongerlose Hoef, van de
thans onder de naam Oliemeulen bekend staande
boerderij, werd de rosmolen in de negentiende eeuw
ingezet om olie te winnen.'" Terwijl het molenwerk in
deze boerderij aan het einde van de negentiende eeuw
alweer plaatsmaakte voor woonmogelijkheden, bleef
in Riel een rosmolen behouden. Daar bemaalde de
molenaarsfamilie De Werd omstreeks 1884 niet alleen
een stenen windmolen maar ook een door paardenkracht aangedreven molen in een boerderij aan de
Dorpsstraat. Deze rosmolen had een maalinrichting
voor het pletten van boekweit. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog verkocht de toenmalige eigenaar de eiken spil van de molen aan een Tilburgse antiquair.
Uitzonderlijk is het feit dat de rest van de rosmolen intact is gebleven. De boerderij kwam in 1980 in handen
van een particulier die de moleninstallatie - in weerwil
van de gangbare verbouwingen van boerderijen - restaureerde en in het interieur van zijn woonboerderij integreerde."

Modernisering van wooncultuur
Alhoewel boerderijen in eerste instantie werden gebouwd als bedrijfsgebouwen, dienden ze ook als huisvesting van een familie. In de negentiende eeuw werd
dit laatste van secundair belang geacht. Illustratief
hiervoor is de onderlinge verhouding van leef- en werkruimten. In doorsneelanggevelboerderijen - die als
het moderne Brabantse boerderijtype gezien mogen
worden - nam het achterhuis gemiddeld twee of drie
keer zoveel ruimte in beslag als het voorhuis.
Belangrijker is echter het feit dat alles en iedereen op
het boerenbedrijf tot ver in de twintigste eeuw werd

Henri Berssenbrugge maakte
in het begin van de twintigste
eeuw een uitgebreide
fotoserie van de Tongerlose
Hoef en zijn bewoners. De
foto van de herd Is
Informatief met betrekking tot
de wooncultuur (coll. RHC
Tilburg).

ingezet om het voortbestaan zeker te stellen. Veel
boerinnen hebben nu een eigen baan buiten het agrarische bedrijf, maar vroeger was dat ondenkbaar. De
kinderen werden met twaalf jaar uitbesteed als dienstbode of knecht en konden zo bijvoorbeeld de kosten
van een dorsmachine terugverdienen. Geld en energie
werden in Noord-Brabant doorgaans eerst ingezet om
het bedrijf te moderniseren en vervolgens pas het
woonhuis. Veel boerderijen hielden om die reden lange tijd hetzelfde, traditionele uiterlijk.
Romantisch?
Oude, relatief weinig-gemoderniseerde boerderijen
werden in de negentiende en twintigste eeuw door
schilders en fotografen sterk gewaardeerd.
Kunstenaars uit heel Nederland vonden de weg naar
het Brabantse platteland om de landelijke levensstijl te
vereeuwigen, die in hun ogen onveranderlijk was gebleven. Representanten van de Haagse School zoals
Anton Mauve, Albert Neuhuys en Paul Gabriël, maar
ook Vincent van Gogh en Piet Mondriaan zochten naar
de meest archaïsche en armelijke exemplaren onder
de Brabantse boeren en boerderijen.
Een soortgelijke drijfveer bewoog de Tilburgse fotograaf Henri Berssenbrugge (1873-1959). Zijn opnamen van de Tongerlose Hoeve omstreeks 1905 tonen
het boerderijcomplex in verstilde glorie. Vooral de interieurfoto van de herd met schouw is interessant.
Deze was voor Brabantse begrippen relatief ruim bemeten. Het dambordpatroon van witte tegels en exemplaren met schildpad-motief is kenmerkend voor de

negentiende-eeuwse interieurafwerking van schouwen in Midden-Brabant. In dit geval is er tevens een
tegeltableau in verwerkt met een bekende voorstelling
van boer met paard. Het gedeelte van de schouwwand
waar daadwerkelijk werd gestookt, bestond uit bakstenen en was vermoedelijk zwart geverfd of geteerd.
De meid - Anna Cornelia Brosens (1888-1944) stookt het vuur in een vuurpot. Vlak daarboven hangt
de waterketel aan een draaihaal die bevestigd is aan
een draaiboom. In de meeste boerderijen gebruikte
men in de negentiende eeuw geen draaihaal maar een
ketting- of zaaghaal. Dit huishouden gaf kennelijk de
voorkeur aan een zware vuurhaal die ook geschikt
was om een omvangrijke sopketel met koeienvoer boven het vuur te hangen. Een ouderwetse situatie aangezien de meeste vuurbalen in onbruik waren geraakt
door de snelle opkomst van de plattebuis sinds het
midden van de negentiende eeuw.'" Wel dienen we
ons hierbij te realiseren dat kachels 's zomers doorgaans werden opgeruimd omdat ze dan voor te veel
warmte en ruimtebeslag zorgden. Schouwen met een
ruime schoorsteen bleven bovendien nog tot ver in de
twintigste eeuw in trek voor het roken van hammen en
spek; eveneens een reden om de stap naar een permanente kachel of fornuis uit te stellen. Voorts bestaat
er ook de mogelijkheid dat de boerin haar huishouden
tijdelijk bewust archaïsch heeft ingericht op voorstel of
aandringen van de fotograaf. Onder het tafeltje naast
de koffiemalende boerin Cornelia Adriana Kolen-Van
de Pas (1872-1911) is overigens nog net een petroleumstel zichtbaar, dat omstreeks 1905 tamelijk mo-

dern was. Ten slotte wijzen we op het lampegat of vizierhool in de schouwwand. Door dit venstertje kon
men vanuit de luie stoel in de herd op eenvoudige wijze een oogje houden op de beesten in de stal achter de
brandmuur en op een veilige manier de voorstal verlichten door er een lamp in te plaatsen.
Wat boerin en meid van het wonen op de Tongerlose
Hoeve vonden is onbekend, maar hoogstwaarschijnlijk
weken hun opvattingen en ervaringen sterk af van het
romantische enthousiasme van schilders, fotografen
en burgers in het algemeen. In het heemkundige tijdschrift D'n effer reflecteerde een jongere, voormalige
bewoner van de Helena-Hoeve in Lieshout op het leven in een boerderij tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hier hechtte men in het algemeen meer waarde aan
modernisering en comfort dan aan romantiek en nostalgie. De meeste herinneringen betroffen de enorme
kou in de winter. Dit gold met name voor de herd. De
warmte van de plattebuis ging verloren doordat de
voordeur - die zonder gang rechtstreeks naar de herd
voerde - en de vele kamerdeuren een onaangename
koude trek veroorzaakten. Andere herinneringen concentreren zich rond de energievoorziening in de boerderij. Toen de elektriciteitskabel tijdens de oorlogshandelingen was vernield, werd deze aanvankelijk
slechts provisorisch hersteld. Dit betekende dat men
in de winter vaak helemaal verstoken was van electriciteit. Voor het boerengezin dat binnen enkele decennia helemaal gewend was geraakt aan deze modernisering, betekende dit gemis een enorme stap achteruit Stroom kon men nauwelijks meer ontberen. Het
woonhuis werd verlicht met olielantaarns die rode
schaduwen wierpen op de gekalkte muren. Samen
met de bevroren ramen leverde dit volgens de bewoners een 'kerststal-effect' op dat ze - in weerwil van
de gebruikelijke sfeervolle connotaties - bepaald negatief waardeerden.
Wie soortgelijke ervaringen niet daadwerkelijk aan
den lijve heett ondervonden, beschouwt een tijdelijk
gemis van elektrische verlichting makkelijk als 'romantisch en naturel', maar de bewoners moesten zich
echt behelpen. Ze zorgden er overigens wel voor dat
het bedrijf niet zou lijden onder het gebrek aan energie. Terwijl de energievoorziening in het woonhuis op
een laag pitje werd gezet, plaatste men in het achterhuis een robuuste motor: de hekeldorsmachine werd
aangedreven door een Bernardbenzinemotor, later
vervangen door een Dordelektromotor. In de jaren vijftig werd het dorsen vervolgens uitbesteed aan een
loonbedrijf met een enorme dorsmachine van het
merk Wilhelm Fricke en Lang, aangedreven door
Amerikaanse tractoren die met behulp van Marshallhulp waren aangeschatt.'''

Het bakhuisje bij de
Tongedose Hoef in 1955
(coll RHC Tilburg).

Bewuste keuzen
Mede onder invloed van de Marshallhulp kwamen de
agrarische ontwikkelingen in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw in een stroomversnelling. Ook de
woonhuizen begonnen in deze periode sterk te veranderen als gevolg van betere voorlichting en van het
opleiden van boerendochters, met name door de
Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. De be-

schikbaarheid van goedkope, kant-en-klare bouwmaterialen en de ruimere financiële middelen lieten hun
sporen na in de boerderijen. Aanvankelijk bleven verbouwingen in het voorhuis van boerderijen nog relatief
beperkt van omvang, maar in de jaren zestig werden
de woongedeelten uitgebreid met ruimten die voorheen tot de (voor)stal hoorden. Er kwamen nieuwe sanitaire voorzieningen. De herd veranderde in een
woonkamer en de geut werd uitgebouwd tot keuken.
Ook het uiterlijk van veel boerderijen veranderde door
de plaatsing van grote vensters in gevels en dakkapellen op zolders, waar nu aparte slaapkamers voor de
kinderen werden gemaakt. Een indrukwekkend staaltje voorbeelden met foto's van voor en na de verbouwing is afgebeeld in het zwartboek Boerderijen, het zal
ons een zorg zijn van de Commissie van boerderijenzorg in Noord-Brabant. Deze aanpassingen worden in
dit zwartboek beschouwd als aantastingen van het
traditionele boerderij-uiterlijk. Dit is ongetwijfeld het
geval, maar los van allerlei normatieve connotaties,
behoren ook deze ontwikkelingen tot de geschiedenis
van de Brabantse boerderij. Net zoals bij de negentiende- en vroeg-twintigste-eeeuwse kunstenaars en
fotografen het geval was, zien we hier het sterk uiteenlopen van percepties van esthetica en comfort tussen bewoners en liefhebbers.
Sommige mensen kozen er echter voor om op een
oude wijze te blijven wonen en werken. Zo kookte
Sjoke Jansen (1900-1989) in haar boerderij in Chaam
omstreeks 1980 nog boven open vuur. De draaiboom
onder de schouw was nog aanwezig. Van een moderne kachel of fornuis wilde ze niets weten. Volgens
haar was het koken boven open vuur gemakkelijker en
gezonder. Bovendien was ze het gewend en waarom
zou ze dan veranderen?'" In feite leefde ze op dezelfde
wijze als de familie Kolen-Van de Pas dat 75 jaar eer-

met schildpad-tegels in gebruik als boekenkast. Op
zolder is te zien hoe in de loop van de twintigste eeuw
kamers zijn afgeschot waarvan de wanden vervolgens
werden bekleed met kranten en behang. Net als de
bewoner van de boerderij met boekweit-rosmolen in
Riel kiest deze familie ervoor om de karakteristieke
boerderij met respect te behandelen.'" Intussen is het
wonen en werken op deze 'stads'-boerderij, die nog
steeds een agrarische functie heeft, niet eenvoudig.
Wegens de hinderwet kan men er bijvoorbeeld geen
vee meer houden; de stal staat dan ook leeg.

In de langgevelboerderij uit
1871 Inde St Josephstraat
Is de schouw met
schildpadtegels en originele
kasten nog aanwezig. De
schouw dient nu als
boekenkast (foto auteur).

der in de Tongerlose Hoef had gedaan en dat was al
bijna antiek. Sjoke was ongehuwd en bewoonde de
boerderij - het ouderlijk huis - samen met haar broer
en een neef. In veel andere Brabantse dorpen kon men
in de negentiende en twintigste eeuw vergelijkbare
ouderwetse huishoudens vinden van ongetrouwde
broers en zussen. Bij gebrek aan kinderen en dus ook
aan de noodzaak om het bedrijf op tijd te moderniseren voor een volgende generatie konden sommigen
zich de relatieve 'luxe' permitteren om de boerderij te
behouden zoals die was.

Naast mensen die door gebrek aan vernieuwingsimpulsen bijna volledig naast de mainstream\ian modernisering leven, zijn er af en toe ook agrariërs die hun
bedrijf moderniseren en tegelijkertijd zorg besteden
Op zolder waren kamers aan traditionele elementen in hun boerderij. Een voorafgeschot voor de kinderen. beeld hiervan vinden we in de relatief jonge langgevelDe wanden werden met boerderij aan de St. Josephstraat in Tilburg. De boerkranten beplakt en derij heeft een vrij authentieke vertrekkenindeling met
ven/olgens afgewerkt met een tot keuken verbouwde geut, herd en voorkamer en
behang (foto auteur). met originele binnendeuren. In de herd is de schouw

Behoud van boerderijen in Tilburg
Zoals elke moderniseringstendens zijn hardlopers
kent, zo kan er ook een voorhoede ontstaan in het behoud en bewaren van boerderijen. Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd Tilburg in een hoog
tempo gemoderniseerd met onder meer een efficiëntere infrastructuur en modernere woningen.
Burgemeester E.H.J. Baron van Voorst tot Voorst
(1946-1957) zette deze beweging in gang. Onder het
bestuur van burgemeester C.J.G. Becht (1957-1975),
bijgenaamd 'Cees de Sloper' nam de verbouwing van
de stad Tilburg een hoge vlucht. De ingrijpende veranderingen riepen vanaf de jaren zestig echter ook weerstand op. Nadat de Postelse Hoeve in 1964 was afgebroken ondernam prof. dr. H. van den Eerenbeemt,
hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan
de Katholieke Hogeschool in Tilburg, in 1967 een succesvolle actie tot behoud van de zeventiende-eeuwse
Tongerlose Hoef. Deze was in 1955 door de gemeente
aangekocht om plaats te maken voor de stadsuitbreiding 't Zand.'*" Enkele stevige interventies van notabelen en geëngageerde studenten konden sloop voorkomen. In december 1970 werd in de Tongerlose Hoef
een bel 'gedoopt' die - net zoals kerkklokken in vroeger tijd - een opschrift kreeg. Met deze alarmklok
werd een voorvechter tot behoud van de hoeve geëerd
met het opschrift 'Ik heet Jan Becx die de restauratie
van de Tongerlose Hoeve inluidde'.
Ook andere boerderijen konden rekenen op steun van
de Tilburgse elite en burgerij. Nog in hetzelfde jaar
1970 werd boerderij De Oliemolen op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Twee jaar later richtte Harry van
den Eerenbeemt de Stichting Restauratie Kasteelhoeve op tot behoud van de gelijknamige, vervallen
boerderij aan de Hasseltstraat. Het was de enig overgebleven boerderij uit het bezit van het kasteel van de
Hasselt.'" Het geld dat nodig was voor de financiering
van de restauratie werd onder meer ingezameld met
de verkoop van kalenders. De boerderij werd opgemeten door H. van Geffen en A. Drijvers in samenwerking
met de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek te
Arnhem waarna in 1973-1974 de intensieve restauratie plaatsvond.
Eind jaren zestig kreeg men in Tilburg actief interesse
voor de kwetsbaarheid en cultuurhistorische waarde
van boerderijen. Deze belangstelling gold overigens
ook andere gebouwen, zoals karakteristieke fabrieken, woonhuizen en het bekende kerkhof aan de
Bredaseweg. De acties werden weliswaar ingezet
door een elite - de studenten rekenen we dan tot de

Door het verl<open van deze

monumenten voor het eerst wettelijk werd geregeld.

kalender wist de Stichting

Vanuit particulier initiatief bestond er sinds de weder-

Restauratie Kasteelhoeve

opbouw in de jaren vijftig al veel verzet tegen verval en

geld In te zamelen voor de

sloop van beeldbepalende monumenten. De meeste

restauratie (pad coll).

behoud- en restauratieacties kwamen echter tot stand
in de periode 1970-1980. Toen werden de burgers
mondiger ten opzichte van stadsbesturen en wisten zij
hun netwerken op effectieve wijze te bundelen.^" In
Tilburg was de situatie hiertoe beslist gunstig door de
persoonlijke inzet van een hoogleraar die kennis en
gewicht in de schaal legde. Daadwerkelijke zorg voor
het behoud van Brabantse boerderijen zou een interessant vervolg krijgen toen in 1979 te Oirschot en in
het Dommeldal boerderijen werden geïnventariseerd,
hetgeen de opmaat vormde tot het Monumenten Inventarisatie Project.
Cultuurhistoricus Ad de Jong heeft geconstateerd dat

leven & wonen
tiiburg in vroeger tijd

dit proces van musealisering en monumentalisering in
het algemeen dezelfde stadia doorloopt als de fasen
van folklorisering.2' In perioden dat er veel oude gebouwen worden gesloopt, ontstaat er een gevoel van
verlies en verval. Vanuit het besef dat bepaalde objecten zeldzaam worden en daarmee in cultuurhistori-

intellectuele elite - , maar ze werden breed gedragen

De Kasteelhoeve werd In de
jaren 1973-1974
gerestaureerd onder leiding
van de Olstenwljkse architect
P.F. Drijvers. Het gebouw
functloneed sindsdien als
wijkcentrum (1984, coll.
RHC Tilburg).

sche waarde toenemen, ondernemen doorgaans nota-

door de Tilburgse bevolking, die naast alle modernise-

bele personen actie voor het behoud ervan. Men richt

ring kennelijk toch ook behoefte had aan het behoud

een c o m i t é of stichting op dat / die - na een geslaag-

van een kenmerkend stuk gebouwde geschiedenis.'"

de interventie met voldoende maatschappelijk draag-

Met het monumentaliseren van boerderijen - en met

vlak - vaak voortzetting vindt in een bestuur voor de

name met het behoud van de Tongerlose Hoeve in

exploitatie van het object, de tweede fase in de monu-

1967 - sloot Tilburg aan bij een landelijke trend. In de

mentalisering. De derde fase wordt gekenmerkt door

periode 1900-1945 betroffen de meeste restauraties

het presenteren van het behouden object aan het grote

- en bijbehorende budgetten - torens, kerken en kas-

publiek. Dit krijgt door middel van het gerestaureerde

telen. Boerderijen kwamen hieraan niet te pas. Een

gebouw 'waar' voor de bestede belastingcenten.

belangrijke voorwaarde voor de bescherming van

Soms gebeurt dit in de vorm van een museumboerde-

boerderijen was in 1961 tot stand gekomen in de vorm

rij waar het agrarische verleden op een gemuseali-

van de Monumentenwet, waarin de bescherming van

seerde wijze wordt gepresenteerd en een eigen dyna-

wen van de boerderij. In het woonhuis van de Meeshoeve wordt daarnaast het interieur van de voormalige
bewoners van de boerderij op gemusealiseerde wijze
bewaard. Het complex combineert hiermee op een interessante manier het behoud van een cultuurhistorisch waardevol interieur met een nieuwe maatschappelijke functie.

Conclusie: authenticiteit en beleving
In midden- en oostelijk Noord-Brabant komen twee
hoofdtypen aan historische boerderijen voor. De oudste vormt het hallenhuis met een driebeukige constructie, voorzien van een zelfstandige middenbeuk. In
deze boerderij is zowel het woonhuis ondergebracht
als de stallen voor het vee. Deze boerderijvorm dateert
uit de Middeleeuwen: overeenkomsten met prehistorische boerderijtypen zijn slechts oppervlakkig. De missing link tussen beide bouwtradities moet - indien
deze al bestaat - nog gevonden worden.
De opslag van gewassen en de dorsvloer zijn te vinden
De kopse voorgevel van de

miek krijgt.^2 In Tilburg kregen de boerderijen andere

in een afzonderlijke graanschuur, doorgaans van het

Kasteelhoeve aan de

functies: de Tongerlose Hoeve werd een sociale werk-

type Vlaamse schuur. In de achttiende eeuw wordt het

Hasseltstraat 28 januan

plaats, de Kasteelhoeve huisvest een wijkcentrum en

gebruikelijk om de hooi- en graanopslag met de stal-

De Oliemolen een reptielenhuis.

len en het woonhuis onder één dak te brengen. Dit

Wanneer we de foto's van de Kasteelhoeve uit 1955

leidt tot het verbouwen van veel hallenhuizen.

vergelijken met opnamen die na de restauratie zijn ge-

Daarnaast ontstaat er in deze periode een constructief

maakt, valt meteen op hoezeer het gebouw is veran-

nieuw boerderijtype, namelijk de bekende langgevel-

derd. Relatief moderne wijzigingen en uitbreidingen

boerderij.

1972. De boerderij was toen
voorzien van een jonge
aanbouw met toegangsdeur
(coll RHC Tilburg).

aan de boerderij die voortvloeiden uit hogere eisen aan
wooncomfort zijn 'weggerestaureerd'. Dit geldt met

Aanvankelijk vormen houten gebinten de dragende

name voor het portaal met moderne voordeur dat de

constructie van een boerderij. In de loop van de tijd

gevel volgens betrokkenen kennelijk te zeer ontsierde.

worden de vlechtwerkwanden van de 'lemen hutten'

Het verwijderen van recente, 'lelijke' wijzigingen en

vervangen door baksteen. Ook komt er een brandmuur

toevoegingen is gebruikelijk. Toch maken ook deze

die het woongedeelte scheidt van het achterhuis,

elementen deel uit van de geschiedenis van een ge-

waartegen een schouw gemetseld wordt om de rook

bouw. Was het in Brabantse boerderijen daadwerkelijk

op een veilige wijze af te voeren. Zowel beleemde als

gewoon om rechtstreeks met de deur in huis te vallen,

bakstenen wanden worden vaak afgewerkt met een

het was er tevens vaak bar koud. Een tochtportaal zal

kalklaag. Deze dient om vuil af te stoten en het in- of

voor de bewoners een aanmerkelijke verbetering heb-

exterieur van een boerderij te verfraaien. Een andere

ben betekend, die echter niet strookt met de gehan-

en meer ingrijpende manier om het exterieur te ver-

teerde opvattingen rond authenticiteit bij de restaura-

fraaien betreft het cementeren van een gevel. Met de

tie.

cementplelster worden lelijke reparaties in de wanden
weggewerkt. Een enkele keer - bijvoorbeeld bij de

Niet alleen een restauratie kan een gebouw van zijn

Tongerlose Hoeve - laat men uit statusoverwegingen

meest recente geschiedenis ontdoen. Ook herbestem-

de cementplelster door middel van een imitatievoeg

ming kan veranderingen met zich meebrengen of lei-

op natuursteen lijken.

den tot discrepanties tussen behoud en gebruik. De
Tongerlose Hoeve kreeg bijvoorbeeld een nieuwe

Na de Tweede Wereldoorlog raakt het veranderen en

functie als activiteitencentrum van Amarant voor men-

aanpassen van boerderijen in een stroomversnelling.

sen met een verstandelijke handicap. De gebruikers

De moderniseringen worden steeds ingrijpender. In de

van het complex zijn zeer gemotiveerd om geweven

boerderijen met uitgebreide bedrijfsruimten en betrek-

producten voor de verkoop te maken. Wonen en wer-

kelijk kleine woonvertrekken wordt meer en meer

ken in een historisch monument wordt door de meeste

ruimte besteed aan het wonen. Sommigen onttrekken

mensen als iets bijzonders ervaren. Helaas geldt dit

zich aan de algemene tendens tot modernisering, met

niet of nauwelijks voor de gebruikers van de Tonger-

name bij bijzondere gezinsvormen zoals ongetrouwd

lose Hoeve. De cultuurhistorische kwaliteiten van dit

bij elkaar levende broers en zussen. Door het ontbre-

pand zijn op geen enkele wijze geïntegreerd in de hui-

ken van de noodzaak om de boerderij voor een volgen-

dige benutting." Bij zorgboerderij De Meeshoeve in

de generatie levensvatbaar te houden, investeren zij

Oud-Gastel is dit beter in balans. Ook hier worden

doorgaans weinig in aanpassingen. In veel plaatsen

mensen met een verstandelijke handicap begeleid. Zij

zijn dergelijke boerderijen de afgelopen decennia ge-

voeren er agrarische activiteiten uit die zich beperken

transformeerd tot museumboerderijen. Naast deze ca-

tot de - overigens ruime - agrarische bedrijfsgebou-

tegorie van behoudende bewoners zijn er incidenteel

ook mensen - zowel burgers als boeren - die met beide benen in de moderne wereld staan en toch, of juist
daardoor, authentieke elementen in hun (woon)boerderij koesteren. Waar anno 2003 telkens weer wordt
geconstateerd hoezeer het bestand aan historische
boerderijen in Noord-Brabant achteruitholt, vormen zij
een kleine, opmerkelijke groep. IVIensen die op een
bewuste manier in een historische boerderij willen leven, verdienen meer dan een uitgebreid kader aan
wettelijke bepalingen. Kennis en ondersteuning kunnen bijvoorbeeld in het geval van een zeldzame, nog
functionerende stadsboerderij helpen om historisch
verantwoord wonen en werken mogelijk te blijven maken.
In Tilburg ontstaan de eerste acties tot behoud van
boerderijen vanaf 1967 als reactie op de ingrijpende
stadsvernieuwingen. Elite en burgerij luiden letterlijk
de alarmklok en weten cultuurhistorisch waardevolle
boerderijen zoals de Tongerlose Hoeve, de Kasteelhoeve en de Oliemolen te behouden. De restauratiepraktijk van omstreeks 1970 brengt met zich mee dat
recente toevoegingen - verbeteringen in de wooncultuur zoals een tochtportaal - worden 'weggerestaureerd'. Sterk tijdsgebonden opvattingen over authenticiteit spelen overigens tot op de dag van vandaag door
in de restauratiepraktijk. Ook is het - met alle respect
voor de huidige gebruikers van boerderijcomplexen de vraag in hoeverre deze befaamde boerderijen nu
optimaal tot hun recht komen. Het is de kunst om oorspronkelijk doel en karakter van de boerderij, meer
dan tot op heden gebeurt in balans te brengen met
hergebruik. Een traditionele boerderij is meer dan een
rustieke gevel en kent ook een specifieke wooncultuur
die, met alle moderniseringen en aanpassingen aan
hedendaags leefbaar comfort, leesbaar dient te blijven. Zowel de charme als de cultuurhistorische waarde van een historisch object wordt immers sterk bepaald door de mogelijkheid de nagelaten sporen van
vorige bewoners te beleven.
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