
5.05 Boerderij/café, gemeente Budel, Noord-Brabant 

 

Ter plaatse 
1700 
Waarschijnlijke oorsprong 1700. In 1812 verbouwd naar de huidige 
vorm. 
De boerderij is van het langgeveltype. 
Budel is ontstaan uit een samenstel van agrarische nederzettingen in 

het Beekdal van de Buulder Aa. De markt was van oudsher een 
centrum waaromheen langgevel boerderijen stonden uit de 18e en 19e 
eeuw. 
 
In het museum: 
Opgebouwd in 1957, inrichting als café 1993. De situatie toont een 
Zuid-Nederlands boerderij/café uit 1910. 
 
Bewoning 
In die tijd woonde er mevr. Meeuwsen —Kuijpers met haar grote gezin. 
Aan de wand hangt een prent van de Koninklijke familie. Zaterdags 
werden er in de heerd zandfiguren gemaakt. 
Men kan er ook nu nog bijv. Boerenjongens en koffie verkeerd kopen, 
terwijl als het goed is, de herbergier niet om een praatje verlegen zit. 
In het verleden, begin 20e eeuw, was een huiskamercafé voor veel 
boerinnen een bijverdienste. Men schonk bijvoorbeeld regionaal 
gebrouwen bovengistend bier van uiteenlopende kwaliteit (zie bij 5.8 
Ulvenhout) en soms clandestien een borreltje. Vanaf 1910 werd door 
sommige kasteleins pils van de tap verkocht. 

Een enkel café had een volledige vergunning. De cafés werden 
uitsluitend door mannen bezocht, met uitzondering van de 
kermisdagen. Ook ter plaatse schijnt het café "De Goede Moordenaar" 
geheten, aan een trambaan te hebben gelegen. 
Vaak scheerde de tram erg dicht langs de huizen. Ook in het museum is 



dat nog steeds zo. De tram was een goede voorziening, maar maakte 
ook wel eens slachtoffers! Vandaar de naamgeving. 

 
Beschrijving 
Driebeukig, ankergebinten. De langsgevel langs de weg is geheel van 
steen. Hierin bevinden zich meerdere toegangsdeuren waarachter 
dwarsdelen met o.a. diepe potstallen voor vee en een schapenstal 
waartussen de inrit. 
In de goeikamer, de mooie kamer, bevinden zich enkele bedsteden. 
Hier is ook de geut met toegang naar het opkamertje, waaronder een 
kelder. De heerd tegen de wand van de geut heeft een schouw. Rechts 
hiervan bevinden zich een braadoventje en een aardappelkeldertje. 

Achter een eiken beddeschot zijn nog twee bedsteden. Het bovenste 
deel van het dak bestaat uit riet, het onderste deel uit pannen. 

Na ca.1800 is de indeling gewijzigd en werd het bedrijf kleiner 
(keuterij). Gedurende de 19e eeuw deed men aan landbouw en 
veeteelt. De akkerbouw leverde wat graan voor de markt en groenvoer 
voor de koeien. De mest werd door de schapen en runderen geleverd. 
De gronden waren schraal zoals ook in Oost-Nederland. 
Na 1800 bevindt zich in deze boerderij een klein bedrijf met 2 of 3 
koeien, een trek-os en enkele schapen. In de goeikamer functioneerde 
vanaf 1892 het eerste handkracht zuivelfabriekje waar tot 1895 boter 
werd geproduceerd. 

 
Linken 
Langevelboerderij, nl.wikipedia.com 
  

https://vo-leshulp.nl/play.php?template_id=86
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langgevelboerderij


 
Andere teksten webstie NOM 

Brabantse boerinnen klussen bij als kastelein 
Begin 19e eeuw is de ‘goeikamer’ in menige Brabantse boerderij het 
domein van de mannen uit de buurt. Tenminste, op zaterdag, als de 
weeklonen zijn betaald, en op zondag na de kerk. De mannen komen 
voor een glas bovengistend bier, een praatje en wie weet ook voor een 
(clandestien) borreltje. 
De gemengde boerenbedrijven zijn vaak niet groot, maar door de 
combinatie van café en de zuivelproductie kunnen de boerengezinnen 
zich waarschijnlijk aardig bedruipen. Vrouwen en kinderen laten zich in 
deze cafés trouwens zelden zien – hooguit tijdens de kermis. Maar nu 

staat de deur van deze typisch Brabantse langgevelboerderij voor 
iedereen open. 
Hier geplaatst in 1957. Interieur: ca. 1900. 

 
In deze boerderij woonde het gezin Meeuwsen-Kuijpers. Een deel van 
het woongedeelte is sinds 1993 ingericht als café. In het begin van de 
twintigste eeuw verdiende een aantal Brabantse boerinnen een centje 
bij door in een deel van hun boerderij een huiskamercafé te houden. 
Vooral op zaterdagavond en zondag na de kerkdienst gingen de 

mannen naar het café. Vrouwen en kinderen kwamen er nauwelijks, 
hoogstens een keer tijdens de kermis. De boerderij is in 1956-1957 
naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

  

 


