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Openingstijden 
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag    
14:00 - 17:00 uur en op verzoek. Op feestdagen aangepaste tijden. 

Het agrarisch bedrijf behoort wereldwijd 
tot de oudste bedrijfstakken. In onze 
bodem zijn nog sporen en overblijfselen te 
vinden van boerderijen en nederzettingen 
die al duizenden jaren geleden verrezen. 
De boerderij blijft door de eeuwen heen 
een woon- en bedrijfsgebouw. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat de 
meeste historische boerderijen nog 
uitgesproken streekeigen kenmerken 
bezitten. 

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door 
samenwerking van Frans Mathijssen en De 
Weeghreyse. 
 
We danken hem hartelijk voor de plezierige 
samenwerking. 

BRABANTS PLATTE LAND 
Charles Luijten (Rijsbergen) maakte in 
1975 de documentaire ‘ Hoe lang nog?’ van 
het wonen, leven en werken op het platte  
land van Noord-Brabant. De beelden van 
toen maken  duidelijk dat de afgelopen 
veertig jaar veel is veranderd.  

Frans Mathijssen uit Rijsbergen voerde 
van 1957 tot 1993 een gemengd 
boerenbedrijf. 
Een van zijn hobby’s is het op schaal 
nabouwen van Brabantse boerderijen die 
voornamelijk te vinden zijn in die delen 
van de provincie waar de 
bodemgesteldheid voor het merendeel uit 
zand bestaat. 



 
 

De langsdeel- en dwarsdeelboerderijen in  het 
westelijk deel van deze  provincie maken deel 
uit van de Zeeuwse en Vlaamse Schuurgroep. 
Hierbij staat de schuur los van het 
woongedeelte van de boerderij. De wanden 
van de schuur zijn vaak van zwart geteerd  
hout maar ze kunnen ook uit baksteen zijn 
vervaardigd. Het dak is gewoonlijk met riet 
bedekt. 

Tot de helft van de 20e eeuw beschikt de 
boerenbevolking over een uit bakstenen 
opgetrokken gebouwtje met daarin een 
oven en een deegkuip voor het bakken 
van het brood voor eigen gebruik. Zo’n 
gebouwtje wordt het bakhuis genoemd en 
aan de buitenkant onder het ovengedeelte 
wordt de mutserd (snoeihout) voor het 
opwarmen van de oven opgeslagen. In 
het ene geval is  er sprake van aanbouw, 
in het andere van losstaand en op enige 
afstand van de boerderij nabij de 
waterput. 

Noord-Brabant kent verschillende types 
boerderijen.  
 
In het oostelijk deel van Brabant zien we 
vaak de langgevelboerderij. Deze wordt 
gekenmerkt door een rechthoekige vorm 
waarbij het voorhuis voor de boer en  zijn 
gezin, de stal voor dieren en de schuur 
voor opslag van producten en werktuigen, 
aan elkaar gebouwd zijn en alle deuren in 
de lange gevels, meestal langs de weg, 
geplaatst zijn. Deze vorm is gewenst als 
de boer gronden bezit aan beide zijden van 
de weg. De dakbedekking bestaat volledig 
uit riet of stro terwijl in de rest van de 
provincie de boerderijen bedekt worden 
met de duurdere klei- of leemgebakken 
pannen. Soms werd om redenen van 
kosten het huis geheel of gedeeltelijk met 
pannen bedekt en de bedrijfsruimten met 
riet of stro. 

De schuren zijn driebeukig met in de 
middenbeuk de tasruimte waar hooi en stro 
wordt opgeslagen. Eén zijbeuk doet dienst als 
opslagruimte voor de landbouwwerktuigen en 
de andere bijvoorbeeld voor het huisvesten 
van varkens. 
 

Ginderdoor 4, Chaam  Toontje Schoen 


