Gesnapt!
Klaas van Bètte

Inleiding. Wekelijks schrijft Cor Swanenberg onder het pseudoniem Klaas van Bètte een stukje in het
weekblad De Brug. Hij beschrijft dan in het dialect op een ludieke manier zijn eigen belevenissen, die
van ‘ons beeter helft, ons Bet’, dochter Marietje en enkele andere familieleden. Ook beschrijft hij op een
leuke, soms kritische manier wat hij zoal ziet en meemaakt op straat. In De Brug van 15 juni 2006 vertelt
hij een waar gebeurde anekdote over de familie Van Rijckevorsel-Bieberstein Rogalla Zawadska; indertijd
bewoners van de Wamberg. Het lijkt een onwerkelijk verhaal, maar Cor heeft het na het van Frans van de
Ven te hebben gehoord, kunnen veriﬁëren bij René Ficq, voormalig Procureur Generaal van Justitie, nu
woonachtig in Vught. Die beaamde dat het werkelijk zo gebeurd is.
Frans, de geleerde mins uit het verhaal van Klaas van Bètte, is Drs. Frans van de Ven, die o.m. de geschiedenis heeft beschreven van de familie Jurgens (van Unilever) dat in boekvorm is verschenen, maar alleen
voor eigen familie uitgegeven.
Hierna volgt het verhaal van Klaas van Bètte
De redactie
Dùrp van kunstenaars.
Van de week hurde we ’n schón stèrk verhaal van
unne geleerde mins die òn d’n andere kant van ons
dùrp wónt. Frans wit veul, vurral van Oss èn umstreek wit ie ’t bekant gelijk. Daor hi-t-ie boeken
over geschreve èn alles. Hij is gespissjalizeerd in
de margrinemagnate, geleu’k. Unne wijze mins die
gruwelek veul dinger zoomar ùit z’nen bloote kop
kent èn wij ware bleij dè-t-ie mi z’n vrouwke bé-jons op d’n buurt kwaamp. Wij waren al bé hullie
in d’n Onderstal geweest èn ’t wier hog ted dè ze
bé-j-ons ’s kwijt kwame buurte. Ons Bèt ha kofﬁe
gezet èn we zate lèkker te klazzineere over vanalles èn nog wè. We kregen ’t over de kunstenaars
van ’t próttestants huukske èn hoe ’t toch zó komme dè die interessante minsen vruger ammòl nor
Ballekum ware gekomme. Gijssen, Knip, De Man,

Grosfeld, Hoffman, van Enthoven, Oerder, Van
Nuenen, Geurtjes, Hendriks, Van Doorn, Van Dijk,
Van Trigt, De Laat
1944.
D’n orlog èn Coudewater ès schuilplòts kwame
vurbeij èn de evacuatie van vierènvirteg. Wèinig
minse wete dè Ballekum op Overloon nao ’t mist
beschadigde dùrp van hil Brabant is geweest. We
sprake van de trieste optochte van de minse die weg
moesse zonder iets mee te kunne nimme èn die nòdderhand trugkwame èn hil d’r hebben èn haauwe
verbrand èn verwoest zage.
De Wambèrg.
Daornao kwame we innins op de Wambèrg terèchte
èn ons vrouw moes vertelle dè ze daor vruger veul
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gekommen ha èn ok dè wij mekare daor lang geleje bé ’t schòtse han leere kenne. ‘Ja,’ laachde-n-ik
schaojlek, ‘ik heb de ons leere kenne bé ’t schòtse
èn ik hoop ze bé’t zwemme wir kwet te rake.’ Ons
vrouw kos dè mar matig wardeere èn din gewoon
krèk of ze men nie hurde. Ze zin dè ze veul bé de
Loeffes op de Wambèrg waar gekomme èn dè ze
sens diejen ted alted vriendin waar gebleve van Antenet èn Gerda’s èn Truusse die daor vruger op de
boerdereije wónde.
Van Rijckevorsel.
Ze vertelde ok dè ze in heure jongen ted nog bé de
van Rijckevorsels op ’t kastilleke waar gekomme
èn dè ’t daor mi al die jong toen hillemòl gin luukse
waar, ok al waar de jonker nog oit bùrgemister geweest van Ballekum. Frans wies meer te vertelle
van ’t geslacht van Rijckevorsel èn wij ware mee
een èn al oor. Innins vroeg ie of wij wèl ’s van Baron de Bieberstein Rogalla Zawadska geheurd han
èn ons Bèt èn ikke keke mekare òn, want we dochte dè we vur de gèk gehaauwe wiere. Mar nee, dè
waar toch hillemòl nie waor, verzekerde Frans ons.
’t Waar namelek zoo dè de vòdder van d’n Balkumsen bùrgemister worover ons Bèt ’t krèk ha gehad,
ok al op de Wambèrg wónde in ’t begien van d’n
twentegsten euw. Hij waar nie zó niks. Gehèim kamerheer van Kunnegin Willemina, wethaauwer van
D’n Bosch, lid van de Gedeputeerde State èn Heer
van Ballekum! Dieje jonker, Frans van Rijckevorsel, waar getraowd mi Maria de Bieberstein Rogalla
Zawadska, ècht waor, zoo hiette ze. Die vrouw ha

’n bruur in D’n Bosch wone, Baron de Bieberstein,
die daor ofﬁcier van Juustisie waar…, ècht waor.
Op unne mooien dag in de twentiger jorre gonk
dieje mins z’n zuster opzuke in Ballekum. Mar nou
waar ’t wèl zoo dè-t-ie nie kos ﬁetse èn denkelek
waar dè ok wèl beneje z’ne stand ok nog. In alle
geval waar ’t zoo dè-t-ie nor de Wambèrg liep.
Ontsnapt.
Nou wó-g-’t geval dè d’r krèk diejen dag unne pasjènt ontsnapt waar ùit de psychiatrische inrichting
van Coudewater èn d’r ware verpleegers èn vèldwachters op speurtocht nor d’n ontsnapte geesteszieke. Nou zaag d’n baron d’r natuurlek nie alledaags ùit. Hij stapte nogal stèil èn statig over de
Bossche baon in de richting van Coudewater èn
de Wambèrg. Innins wier ie daor onderweges dur
de vèldwachter òngehaauwe èn gevraogd wie-t-ie
waar.
Hij riep mi bravour: ‘ik ben Baron de Bieberstein
Rogalla Zawadska!’
De vèldwachter zin: ‘ze zuken oe’. ‘Ja, dat kan,’
waar ’t antwoord.
D’n ordebewaker moes grif laache um de verzonne
naam, sloeg ’m in de boeie èn brocht ’m nor ’t cachot. D’n baron verweerde z’n èige nog z’n best mi
‘maar ik ben ofﬁcier van juustisie in D’n Bosch!’
De vèldwachter gniffelde: ‘ja, dè zegge ze allemòl’
èn gaaf gin krimp.
Toen ie-j-’m opgeslote ha, gonk ie nor Coudewater èn mèldde daor: ‘we hebben ’m!’ (Ge moet oew
èige wèl indenke dè d’r in die daag nog bekant gin
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In het artikel kunnen we lezen dat de bijzondere naam baron de Bieberstein Rogalla Zawadska bevreemding oproept bij de veldwachter en dacht dat het een verzonnen naam was van een ontsnapte patiënt van Coudewater. Het
verweer van de baron dat hij ofﬁcier van justitie in Den Bosch was, maakte het er niet beter op. Toch was het de
waarheid, de baron was op weg naar zijn zuster met dezelfde achternaam, die getrouwd was met jonker Frans van
Rijckevorsel op de Wamberg.
Links zien we, rond 1904, baronnesse Maria van Rijckevorsel-de Bieberstein Rogalla Zawadska met haar dochter
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
Jacoba, rechts met haar man.
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tillefoon of wages of niks ware, natuurlek.)
D’n baron hi toch bekant ’nen òllingen dag vaastgezeete, vur de vèldwachter eindelek snapte dè-t-ie
toch ècht nie d’n ontsnapte gèk waar! De vèldwachter hi noit gin promosie mer gemakt vanèiges.
Schón.
Ons Bèt èn ikke han ’t hil verhaal nog noit geheurd
èn lage krom. ‘Kik, dè zen nou nog ’s schón dinger
vur de minse,’ krèijde ons beeter helft èn umdùrrum

he’k ’t mar gaauw opgeschreve nòdè Frans èn z’n
vrouw vertrokke ware.
Èn toen viel ons heemkundeblad in de bus èn wè
zien we daor!? Jawèl, daor sti ’n statig p’rtrèt ùit
1920 van Jonker Mr. Frans van Rijckevorsel in vol
ornaat te pronke!
D’r onder sti dè-t-ie getraowd waar mi de in Mestricht geborre Maria de Bieberstein Rogalla Zawadska èn in 1903 nor Ballekum kwaamp, mar dè
wiesse wij dus al van Franse…
Klaas van Bètte, alias Cor Swanenberg, 2006

De door Klaas van Bètte genoemde kunstenaars

Marie Gijssen, schrijfster.
Familieleden Knip, kunstschilders, in Berlicum: Josephus, Augustus, Henriëtte en Henri.
Herman de Man (Hamburger), schrijver.
Jan Grosfeld, toneelschrijver en regisseur.
Willem Hoffman, schrijver.
J. van Enthoven, kunstschilder van onder andere bloemstukken.
Frans Oerder, kunstschilder.
Jan van Nuenen, componist.
Leo Geurtjes, beeldhouder.
Mervrouw Hendricks, schilderes.
Mari van Doorn, pottenbakker en kunstschilder.
Louis van Dijk, pianist.
Evert van Trigt, hoboïst.
Nelleke de Laat, kunstschilder.
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Een gezellig zitje in de tuin van de Wamberg. In die periode was dat voor weinige dorpsbewoners weggelegd. Wilde
men al eens buiten zitten dan zette men een keukenstoel op de stoep. Vlnr: Baron de Bieberstein Rogalla Zawadska,
mogelijk dezelfde waarover het verhaal gaat, Antoinette van Heist, de stiefmoeder van jonker Frans van Rijckevorsel, jonker René van Rijckevorsel, jonker Frans van Rijckevorsel, zijn vrouw Maria van Rijckevorsel-de Bieberstein
Rogalla Zawadska en nog een broer van haar, baron de Bieberstein Rogalla Zawadska. Ook deze foto is rond 1904
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
gemaakt.
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MOLENS EN MAALDERIJEN
IN BERLICUM EN MIDDELRODE
Wim van der Heijden, † 2005

Voorwoord van de redactie. Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het jaar van de molen. De redactie heeft
daarom besloten om volgend jaar in Rondom de Plaets extra aandacht te besteden aan molens en maalderijen die in Berlicum en Middelrode hebben gestaan. Wim van der Heijden, die in januari 2005 is overleden,
heeft indertijd van vrijwel alle molens in ons dorp een artikel gemaakt. Volgend jaar komen ze geleidelijk
aan bod. Hierna volgt een, ook door Wim geschreven, algemeen verhaal over molens en maalderijen.
De redactie
Na 1200 nieuwe krachtbronnen
Een aantal landbouwproducten moet eerst, naargelang het product vermalen, geplet en vervolgens
geperst worden. Op deze manier ontstaan er afhankelijk van het beginproduct diverse meelsoorten of
lampolie, bakolie en andere producten. In de hierna
volgende periodieken krijgt u in artikelen over molens daarover nadere uitleg.
Het verwerkingsproces gebeurde vanouds met
handkracht. Hierdoor bleef de productie echter zeer
beperkt. Na 1200 ontwikkelde men in ons gebied
nieuwe krachtbronnen omdat er mensen van Kruistochten terugkeerden, die in het oosten de werking
van de molens bestudeerd hadden en daardoor ontdekten hoe deze een deel van de handarbeid over
konden nemen.
Watermolen of windmolen
Waterkracht is alleen te gebruiken bij voldoende ver-

val van het water. Omdat hier geen natuurlijk verval
is, plaatste men een in hoogte verstelbare stuw in
de rivier. Het water werd zodoende aan een zijde
omhooggestuwd zodat het aan de andere zijde naar
beneden stortte waardoor men het kon gebruiken als
krachtbron. Maar bij een dergelijke stuw ontstaat
aan de ene zijde een te hoge en aan de andere zijde
een te lage stand van het water waardoor dit systeem
voor de omwonende landbouwers veel problemen
gaf. Daarom werd door de landbestuurders de maximale opstuwhoogte, de pegel, vastgesteld.
Bij een te lage waterstand in de zomer is er geen verval meer, zodat de krachtbron stil komt te liggen.
Ook de wind is als krachtbron niet altijd efﬁciënt
omdat daar alleen gebruik van gemaakt kan worden
bij voldoende wind. Aan beide natuurlijke krachtbronnen kleven dus bezwaren die niet geheel zijn
op te heffen. Daarom zijn er voor het malen later
elektrisch aangedreven machines gekomen.
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1. Watermolen ‘Ter Steen’
2. Watermolen ‘De Engelandse molen’
3. Windkorenmolen St.-Jozef
4. Standaardmolen, Westakkers
5. Bergkorenmolen, Kerkwijk
6. Rosoliemolen, De Dreef
7. Rosoliemolen, Braakven
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Maalvergunning
Het was na 1200, in de late Middeleeuwen, niet toegestaan om zonder speciale vergunning een waterof windmolen op te richten. De hertog van Brabant,
die heerser was over ons gebied, eigende zich het
alleenrecht toe om maalvergunningen af te geven.
De eigenaar van een molen moest voor een dergelijk
vergunning een zeer hoge belasting betalen. Bovendien moest hij ﬁnancieel draagkrachtig genoeg zijn
om een dergelijk kostbaar bouwwerk als een waterof windmolen te kunnen oprichten en te onderhouden.
Als de hertog geld tekort kwam, verkocht hij soms
het maalrecht aan rijke onderdanen, die daarna als
eigenaar van dit recht optraden. Die eigenaren waren
meestal zelf geen molenaar en verpachtten daarom,
tegen vergoeding in gemalen producten en geld, hun
molen met het maalrecht aan plaatselijke molenaars.
Tot 1852 zijn alle bewoners van ons dorp op strenge
boete verplicht hun graan bij de plaatselijke molenaars te laten malen. De molenaar werd betaald door
het mogen nemen van een vastgesteld aantal scheppen uit iedere zak meel; het zogenaamde scheploon.
Menig molenaar schepte wel eens teveel; de verleiding was ook wel heel erg groot.
De Engelandsemolen
In Berlicum hebben op diverse plaatsen verschillende soorten molens gestaan. Vermoedelijk de oudste
watermolen wordt al in 1332 vermeld en stond op de
plaats waar de Wetering en Wambergsebeek samenvloeien in de Aa; kortbij de Engelandse brug aan de

huidige Bossche Baan nabij de grens met Rosmalen
waar nu de brug over de Wetering ligt. Deze molen
werd de Engelandsemolen genoemd naar een zekere
Van Engeland, die nabij deze molen woonde.
Gezien zijn ligging, kort bij de stad ’s-Hertogenbosch, werd deze molen tijdens belegeringen herhaaldelijk verwoest en weer herbouwd. Rond 1600
kwam er in plaats van die watermolen een windmolen, die kwam echter op Rosmalens gebied te staan.
Van de Engelandsemolen heeft de schrijver van dit
artikel weinig gegevens in de Berlicumse archieven
kunnen vinden, waarschijnlijk omdat deze molen
vanaf ongeveer 1600 op Rosmalens gebied stond.
Van watermolen naar windmolen
In 1344 kreeg Middelrode ook een watermolen. Omdat die molen van steen was gebouwd, een kostbaar
materiaal in die tijd, kreeg hij de naam Watermolen
Ter Steen’. Deze molen stond op de Aa; op het einde
van de huidige Molenhoek. Als bij regeringsbesluit,
in 1819, het opstuwen van het water in de Aa wordt
verboden, is dit het einde van die watermolen. Peter Zwijsen, de laatste eigenaar van de watermolen
Ter Steen, kreeg een rijksbijdrage waarmee hij een
windmolen liet bouwen op de dan nog onbebouwde
Westakkers; op de huidige locatie Milrooijseweg
2. Deze mooie standaardmolen is in 1940, wegens
overcapaciteit en bouwvalligheid, afgebroken.
Zonder rijksgoedkeuring
Na vele en grote staatskundige veranderingen is er
geen rijksgoedkeuring meer nodig voor het oprichten
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Standaardmolen Westakkers

Bergkorenmolen Kerkwijk

Watermolen ‘Ter Steen’
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van windmolens. Hierop wordt door Jan Caspar van
Heeswijk uit Vught direct ingespeeld en verschijnt
er al een jaar later een tweede windmolen op de
Westakkers (op de huidige Muldershof). Het is een
bergkorenmolen, die in 1940 door een storm ernstig
wordt beschadigd. Daarna wordt er in een schuur en
later in de romp van de molen, maar zonder wieken,
gemalen. Deze romp van de molen is in 1986 afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.
Weer een molen in Middelrode
Als het dorp zich steeds meer uitbreidt krijgt ook
Middelrode weer een eigen molen. In 1887 plaatst
men op de Hostakkers (nu Kennedystraat/Molenstraat) een, uit de Zaanstreek afkomstige, houten
molen. Deze van oorsprong houtzaagmolen brandde
bij de bevrijding van ons dorp, in 1944, af.
In 1950 stichtte men aan de Julianastraat een mechanisch aangedreven maalderij. De geschiedenis
van deze Mirrooise molen, meestal ‘Heintjes meule’
genoemd, en deze maalderij zijn vijf jaar geleden, in
Rondom de Plaets nr. 4-2001, gepubliceerd.
Rosoliemolens en een volmolentje
In Middelrode, aan de Dreef op nr. 8, werd in 1695,
een slag-rosoliemolen opgericht en in gebruik ge-

steld. Wanneer deze is opgehouden te malen is ons
niet bekend. Veel later, in 1825, is er bij herberg
‘De Drie Snellen’, later bekend als het gildenhuis,
(Braakven nr. 79), ook een rosoliemolen opgericht.
Een van de molenstenen uit het gildenhuis heeft jarenlang in een tuin aan de Kasteel ter Aalaan gelegen. Negen jaar geleden is deze verplaatst naar de
woning op Kerkwijk 69.
Op de Akkers, nabij het Hondsmeer, komt in 1837
een volmolentje voor het vollen (vervilten door persen) van wollen stoffen. Als deze bezigheid ongeveer twintig jaar later hier ophoudt, verdwijnt ook
het volmolentje uit het landschap.
Maalderij van de NCB
In de dertiger jaren zijn er drie windmolens in het
dorp aanwezig waaruit slechts moeizaam een kostwinning is te behalen vanwege de crisistijd. Desondanks besluit de Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond (NCB) tot het oprichten van een eigen
maalderij om de hoge maalkosten te ontlopen. Deze,
mechanisch aangedreven, maalderij werd gevestigd
in de Kerkwijk (nr. 81-83) naast de, in 1918, geopende stoomzuivelfabriek St.-Norbertus. Ook deze
maalderij is al tientallen jaren geleden opgeheven.
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De bovenste foto is een gedeelte uit een foto,
die rond 1935 vanuit de kerktoren is genomen.
Op de achtergrond zien we de stoomzuivelfabriek. Daar ligt nu in de diepte het straatje
‘De Romme’. Juist daarvoor het pakhuis zoals
die gebouwen meestal werden genoemd. In het
achterste gebouw was de maalderij, die er met
veel tegenwerking, werd gevestigd. Zelfs de
bisschop kwam er aan te pas en was er op tegen. Toch werd het door de, katholieke, boeren
doorgezet. Heel bijzonder in die tijd. Vooraan
op de onderste foto het vooraanzicht van het
pakhuis
Fotocollectie Albert Pennings
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Herinneringen van Bartje Steenbergen (Slot)
Geschreven: Bart Steenbergen, bewerkt en aangevuld: Albert Pennings

Waterpomp voor het raadhuis
In de tijd dat ik in de buurt van het raadhuis woonde, stond daar nog een waterpomp. Om stoom te
maken had men water nodig en dat haalde de machinist van de stoomtram uit die pomp. Achter het
raadhuis liep een doodlopend spoorlijntje, waar af
en toe een wagon stond. Ik weet niet waarvoor dat
diende.
Het water van die pomp werd door ons moeder ook
wel gebruikt voor de was. Beneden in de toren van
de protestantse kerk, aan de kant van de weg, verrichte slachter Van Esch noodslachtingen en aan de
kant van ons huis was er, toen ik jong was, in de
toren een timmerwerkplaats.
Een keer in de week, meestal op zondag, mocht ik
Gillis meehelpen de klok boven in de toren op te
draaien. Daar zaten veel kauwen, af en toe vingen
we die. Ze waren heel tam. Je kreeg er in café De
Unie in Den Bosch 5 cent per stuk voor.
Het cachot en de Aa kanaliseren
Ik weet ook nog dat de familie van veldwachter
Smekens onder in het gemeentehuis woonde en dat
daar ook een cachot (=gevangeniscel) was. Als daar
iemand inzat, moest de familie Smekens voor eten
zorgen. Ze zaten daar nooit lang gevangen. Dat cachot was alleen voor de eerste opvang.
In de dertiger jaren, de crisistijd, kwamen er tiental-

len werklozen uit Den Bosch met een schop achter
op de ﬁets naar Berlicum. Ze draaiden dan af bij het
polderhuisje naar de Aa. Ze stonden dan man aan
man met de schop te werken, dat was om de Aa te
kanaliseren. Ze moesten dan telkens een kiepwagentje volgooien met zand, die weer ergens anders
werd omgekiept.
Deur nooit op slot
De deur gooiden we achter onze kont dicht. Geen
sleutel kwam er aan te pas. Wel lag er eentje onder
de mat of in het w.c.-raampje, maar die werd zelden
gebruikt. Achterom konde altijd binnen.
’s Zondagsavonds, als we laat thuiskwamen, moesten we door de slaapkamer van ons vader en moeder. Vader sliep meestal, maar moeder hoorde iedere
klink die gelicht werd. ‘Bende gij het, Toon?’ ‘Nee
moeder, ik ben het mar!’ Ze kende iedere stem en
wist precies wie ‘het mar’ was. ‘Hedde onze Toon
nie gezien?’ vroeg ze dan. ‘Ikke nie’, zei ik dan en
sloop de zoldertrap op. Ik had dan twee grote glazen
bier op, zag wat dubbel, maar gene Toon gezien.
Kopen op afbetaling
Toen ik later van school ging, zei mijn moeder dat
ik maar bakker moest worden; ‘dan hedde altijd
te eten’. Ze had gelijk, maar wel altijd oud brood
dat overbleef. Net 14 jaar oud was ik in 1934. Ze
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In het begin van de dertiger jaren is de Aa gekanaliseerd. Dat werk werd, handmatig, door werklozen
verricht; de z.g. werkverschafﬁng. Bartje kan zich nog goed herinneren dat tientallen werklozen met de
schop achterop de ﬁets vanuit Den Bosch kwamen. Ze draaiden dan af bij het polderhuisje om langs de
Aa, mannetje-aan-mannetje, te gaan werken.
Hier wordt er gegraven aan de Aa in Middelrode, ter hoogte van De Kunning. Momenteel zijn er voorbereidingen om de Aa weer te laten meanderen en dijken te laten verdwijnen om waterbuffers te creëren.
Door mee te praten bij de verschiilende vergaderingen heeft Heemkundekring De Plaets toezeggingen
verkregen om onderzoek te mogen verrichten tijdens de werkzaamheden.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets

111

hadden me niet gevraagd wat ik wilde worden, dat
werd voor me beslist. Alles was al geregeld, zelfs
een nieuwe ﬁets, een Burgers. Die kostte toen ƒ 35,en was bij Sjefke van de Veerdonk op afbetaling
gekocht.
Elke zondagmorgen werd er een gulden opgehaald
om de ﬁets af te betalen. Ik weet het nog precies.
De man die het geld kwam ophalen noemden ze
Bril van Uden. Hij had een overjas aan die bijna tot
zijn enkels kwam. Hij haalde dan een notitieboekje
met gele kaft te voorschijn. In dat boekje stonden
heel veel namen. We waren lang niet de enige die
op afbetaling kochten. Als mijn moeder met haar
gulden kwam en de aantekening van betaling werd
gemaakt, gluurde ze tegelijk wie er nog meer in dat
boekje stonden geschreven. Ja echt, ik zie ze nog
kijken. Maar mijn moeder wilde toch ook weten
wie er in dat boekje stonden van Bril van Uden,
toen ze erin gluurde.
Weekloon van 75 cent
Een bakker in Mill vroeg een knecht. Daar werd ik
aangenomen. Ik zou 75 cent per week met kost en
inwoning verdienen. Ja, zo zeiden ze dat in die tijd.
Een gewone mens verstond die dure woorden toch
niet. Kleren voor heel de week: één paar kousen,
een broek, een hemd, een jas en een bakkerssloof.
’s Maandags moest ik ’s morgens om acht uur in
Mill zijn; ongeveer 2 à 2½ uur ﬁetsen vanuit Berlicum.
Jantje Verhoeven, de vrijer van ons Lina, had me ’s

zondags tevoren de weg gewezen. En Jantje kon het
weten, hij was toen reiziger bij distilleerderij de Papegaai, uit Delft. De weg tot Heeswijk en Dinther
wist ik al en dan de grote weg aanhouden naar
Veghel, dan links naar Mariaheide, Uden, Volkel,
ene lange stille weg door de Peel, op de driesprong
links naar Mill. Dan vraag je maar naar bakker Van
Rooij was me gezegd. Hij was vroeger in Balkum
nog knecht geweest bij Marinus Smits tegenover de
kerk.
De weg zoeken was niet moeilijk toentertijd. Er
liep ene grote weg van dorp naar dorp. Wat ik het
mooiste vond was dit: ‘ge komt ook nog langs de
boerderij van onze kapelaan Van den Boom. Ja, het
huis van zijn thuis dan’.
Maar dat snapte ik toen al. Zo stom was ik nou ook
weer niet, al was ik 2 x blijven zitten. Maar dat was
voor zingen en voor aardrijkskunde. Die vreemde
plaatsen kon ik niet uitspreken. Maar ik ben later
wel in die vreemde plaatsen geweest. Dus achteraf
gezien is het niet zo erg als ge niet alles weet. Ook
had je nooit geld op zak. Zelfs naar Mill had ik geen
cent bij me, als er stukken waren aan de ﬁets moest
ik gewoon lopen.
Bij de bakker
Maandagmorgen 8 uur. Ik was op tijd in Mill. De
baas stond al naar buiten te kijken. We hadden elkaar nog nooit gezien. Ik snap het niet, hoe was dat
mogelijk? Maar ja, voor 75 cent in de week kon ik
geen tegenvaller zijn. Al was ik niet groot, ik wist
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‘Bril’ (=Marinus) van Uden komt
hier, met (op de foto) links dochter
Jet en rechts dochter José, van de
kermis op het Raadhuisplein. De
foto is van 1934. Bartje kan zich
de kermis daar nog heel goed herinneren; ook dat hij probeerde er
gratis ritjes te maken. Later is de
kermis verhuisd naar de omgeving
Apollostraat – Neptunesstraat.
Vervolgens naar het Mercuriusplein.
Toen Bartje als 14-jarige in Mill
bij een bakker moest gaan werken,
werd er voor hem voor ƒ 35, - bij
Sjefke van de Veerdonk een ﬁets
gekocht. Omdat ƒ 35,- ineens wel
erg veel geld was, werd de ﬁets op
afbetaling gekocht. Bril van Uden
kwam daarna elke zondagmorgen
bij de familie Steenbergen ƒ 1,halen voor het afbetalen van die
ﬁets. Hij had dan altijd een notitieblokje bij zich waarin het betaalde bedrag werd aangetekend.
Er werd in die tijd veel op afbetaling gekocht en met kleine bedragen afbetaald. In dat notitieblokje
stonden dan ook veel namen. De
moeder van Bartje kon het niet
nalaten om stiekem te kijken wie
er nog meer in het boekje stonden
als Van Uden zijn aantekening
maakte.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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wel van aanpakken. Aﬁjn, de deur gaat open: ‘dag
jongen, jij bent zeker de nieuwe knecht?’ ‘Ja mijnheer’, zei ik beleefd. De eerste indruk was goed.
Van beide zijden, dacht ik. Zet je mooie ﬁets maar
binnen. De bakkersvrouw kwam ondertussen kennismaken. Even praten: een beetje veel vragen over
thuis en hoeveel kinderen we thuis hadden. Nieuwsgierig waren ze wel. ‘Ik zal boven je kamertje aanwijzen, dan kun je eerst je spullen opbergen’, zei de
vrouw. Spullen opbergen? Mijn jas hing al aan de
kapstok, mijn sloof had ik aan en dat was het. De
kleren die ik aanhad, waren voor heel de week. Goh,
de eerste week was wel erg zwaar. Ik verlangde naar
huis, maar toen ik ‘s zaterdag naar huis mocht was
het heel slecht weer. ‘Ik breng je wel naar de trein,
daarmee kun je tot Veghel komen en dan kun je met
de ﬁets naar Berlicum’, zei de baas. Hij kocht een
treinkaartje voor mij en een voor de ﬁets; 35 cent
samen. Ik kreeg 40 cent in mijn handen gedrukt.
Dus die reiskosten werden op mijn weekloontje van
75 cent ingehouden. Er bleef daardoor wel erg weinig over van mijn loon voor een hele week hard
werken. Thuis aangekomen heb ik eerst mijn geld
afgegeven. ‘Jonge, jonge, wat heb je toch weinig
verdiend van de week’. Ja, je moest toen veel doen
voor een beetje geld. Mijn moeder had meelij met
mij, ik zag het, maar ik wist toen niet beter. Maar nu
wel! Mijn zuurverdiende eerste weekloon.
Hard werken voor weinig geld
Kwam ik soms nat in Mill aan dan mocht ik me

eerst bij de oven drogen. Maar niet te lang. Ik moest
leren kneden. In de zomer ging ik wel eens naar het
voetbalveld kijken, maar de baas kwam me dan halen. Ik kon beter naar bed gaan, want het was morgen weer vroeg dag. Ik ging maar mee. Wat een tijd
toen. Werken en slapen, maar weinig of geen tijd
voor ontspanning!
Iedere morgen moest ik een half warm witje naar de
burgemeester brengen in een mandje met een handdoek erover. Maar voor grote families moesten we
oud brood opwarmen om het als vers te verkopen.
Of liever gezegd rondbrengen.
Ik moest het brood op de ﬁets, met een korf voorop,
naar de klanten brengen. Ik ben eens met mijn korf
vol brood in de sloot gereden. Ik heb toen het brood,
dat nat geworden was, in de karrensporen gelegd en
er zand en gras over gedaan, zodat het niet meer
te zien was. Op de zaak heb ik niets gezegd, maar
het brood was op en de baas zei zelfs dat ik goed
verkocht had.
Ik heb het in Mill ongeveer 2 jaar volgehouden.
Alles ging vroeger op de pof, dat kon toen allemaal.
Bij ons thuis ging dat precies zo: naar de kapper
zonder centen, kaartje wol halen om sokken te stoppen, boodschappen doen, slager of kruidenier, ik
hoefde nergens iets te zeggen: ze wisten het al. Alles op de pof.
Geen centen en toch niet stelen! Zo kan ik nog wel
meer vertellen, het is niet te geloven. Als ik lang
denk aan vroeger, weet ik nog veel meer. Maar mijn
kleinkinderen geloven niet dat het wel zo was.
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Na zijn eerste baas komt Bartje
in Heeswijk te werken. Daar
was ook een dienstbode. Meid
en knecht onder één dak slapen
mocht niet van de pastoor. De
baas moest daarom ’s avonds
mee naar zolder om een hangslot op de slaapkamerdeur van
Bartje te doen.
Later komt hij bij bakker Van de
Ven in Berlicum te werken, maar
die is er bepaald niet blij mee
als hij besluit lid van de Bond te
worden, zodat hij een week betaalde vakantie kan krijgen.
Hier zien we in 1934 van links
naar rechts Arnold Mulder, Fientje van de Ven, een zuster van
bakker Van de Ven, die rechts
staat.
Als aankomend hulpje was het
een hele kunst om te ﬁetsen met
zo’n korf vol brood. Bartje is in
Mill wel eens in een sloot gereden, zodat alle broden nat waren.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Een nieuwe baas
Ik kon in Heeswijk beginnen. Ze hadden daar ook
een inwonende meid. Knecht en meid mochten niet
onder één dak slapen. De pastoor was dat te weten gekomen. Dus moest de baas iedere avond mee
naar de zolder om een hangslot op de deur van mijn
slaapkamer te doen. Dat duurde toch niet lang, want
hij lag altijd al te slapen als ik naar bed ging. Ook
bij die bakker ben ik lang geweest.
Waar ik me nu wel over verbaas, is, dat er toen op
veel boerderijen mond en klauwzeer heerste. Dat
stond op grote borden langs de weg. Toch moest
ik brood rondbrengen en liep zo van de stal van de
ene boer naar de andere, zonder ook maar iets te
ontsmetten zoals tegenwoordig.
Een week vakantie en toch mijn loon
Mijn volgende baas was in Berlicum. ‘Mooi kort bij
huis en thuis slapen’, dacht ik. Maar die baas vroeg
ook of ik ’s avonds daar bleef. Dat ging lang goed
tot ik een bakkersknecht uit Rosmalen leerde kennen. Als ik lid van den Bond werd, zou hij er voor
zorgen dat ik een week betaalde vakantie kreeg. Ik
vertelde dat aan mijn baas, die erg boos werd. Hij
zei: ‘je krijgt geen kopje thee meer en geen sneetje
brood’. Maar ik werd toch lid van den Bond. En inderdaad, ik kreeg een week vakantie met toch mijn
weekloon. Vanaf die tijd ging het minder goed bij
die baas.
Ik werd knecht bij de man in Rosmalen, die ik had
leren kennen. Die baas had altijd in zijn linkerhand

een dikke sigaar. Met de andere hand rolde hij 4 mikjes in een blik, tegenover ik een. Zo had ik het niet
geleerd. Maar hij zei nooit iets. Totdat een buurman
zei, dat als ik mee ﬁetste naar Den Bosch, ik een
gulden in de week meer kon verdienen. Een gulden
in de week was veel in die tijd, maar ik vergat dat ik
de kost erbij had bij die bakker in Rosmalen, maar
het ging mij om het geld. Dus ging ik met hem mee.
De eerste dagen moest ik er de werkplaats vegen en
naar de gaarkeuken om eten te halen en zo meer.
We zaten intussen al in de oorlogsjaren van 19401945.
Arbeiders voor Duitsland gezocht
Maar bij de nieuwe baas in Den Bosch duurde het
niet lang. Op zekere dag kwamen er een paar Duitsers binnen. Die zochten arbeiders voor Duitsland
om het werk over te nemen van de mannen die in
het Duitse leger moesten. Bij de laatsten die aangenomen werden, was ik er ook bij. Eentje die daar
ook werkte, zei nog dat ik moest zeggen dat ik
bankwerker was, dan zou ik meer gaan verdienen
in Duitsland.
De volgende morgen moest ik me al melden bij de
arbeidsbeurs. Natuurlijk gaf ik me op als bankwerker. Ik kreeg papieren mee voor Karlsruhe. De volgende dag kwam er een trein. Er zaten veel jongens
in van de ﬁrma Zwanenberg in Oss.
Mijn koffer met een roggebrood er buiten op gebonden zette ik in het net. We kwamen aan in Stuttgart en daarna reisden we door naar Karlsruhe.
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Bartje is, evenals vele anderen,
tijdens de Tweede Wereldoorlog, een tijdlang in Duitsland te
werk gesteld. De Nederlanders
moesten er het werk overnemen
van de mannen die als soldaat
moesten dienen. Vaak moesten
ze in de oorlogsindustrie werken, maar Bartje werd hulpmonteur bij een bedrijf voor
centrale verwarming en had er
zeker geen slechte tijd. Hij was
‘in de kost’ bij de familie Rittman en heeft daar zeer goede
contacten opgebouwd. Hij is er
met Joke, zijn vrouw, nog een
paar maal op bezoek geweest.
De eerste keer, in 1954, werd
hij, ook in het dorp, ontvangen
of er een verloren zoon was
teruggekeerd. Joke kreeg van
de burgemeester zelfs een horloge.
Rechtsboven mevrouw Rittman, links met witte bloes Joke
Steenbergen-Boogaards
en
midden zittend op de trap Bartje Steenbergen. De overigen
zijn familieleden van de familie
Rittman.
Foto familie Steenbergen-Boogaards
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Daar aangekomen moesten we ons opstellen. Ze
zouden ons komen halen. Toen werd er geroepen:
‘monteur Steenbergen’. Ik werd gescheiden van de
groep. Een heer met een grote auto zei dat ik in kon
stappen. Na lang rijden kwam ik in Götzingen aan
en werd ik afgezet bij een particulier huis. Even een
praatje en ik kon binnenkomen. Een mooie kamer.
Ik kreeg een adres waar ik ’s avonds kon gaan eten.
Heel goed, maar ik was wel alleen.
Aan het werk in Duitsland
De volgende dag moest ik me melden op een bepaalde plaats. Dat was de ﬁrma Heizung Haag, een
bedrijf voor centrale verwarming. De monteur was
een aardige man, maar hij had al gauw door dat ik
niet al te veel kon. Het eerste wat ik moest doen, was
draad doorsnijden, ‘3/8’ zei hij en gaf me een klok
die ik kon instellen met een lang handvat. Maar er
kwam niets van terecht. Het enige wat ik zei, was:
‘bij uns viel anders’. Hij liet me weinig doen, wat
gereedschap halen en zo. Toen moest ik een ‘Wasserwagen’ gaan halen. Ik was blij dat ik even weg
kon, maar ik wist niet wat hij bedoelde. Zou hij
soms een kruiwagen met water bedoeld hebben?
Dus ik een kruiwagen gepakt en een emmer water
erin gezet. Toen ik kwam aanrijden, hoorde ik ze
al lachen. ‘Dommer Hollander’, werd er geroepen.
Kun je voorstellen hoe slecht dat het met me ging.
Ik heb later ook bekend, dat ik geen monteur was
maar bakker. Alleen tegen de monteur, niet tegen de
grote chef. Maar die monteur had het al begrepen
en we werden goede maatjes.

Geen monteur maar bakker
Een tijd later moest ik op kantoor komen. Daar
kreeg ik een tas met gereedschap en vrij vervoer
naar Freistatt met een adres waar de verwarming
stuk was. Vol goede moed reisde ik daarheen. Ik
werd er goed ontvangen en kreeg zelfs kofﬁe met
broodjes. Daarna werd ik naar een kamer verwezen
waar de verwarming in het midden koud was en aan
het einde warm. Ja, wat gedaan? Naar het ketelhuis,
alles mooi schoon gemaakt en een paar uur doorgebracht. Mijn spullen ingepakt en vertrokken. Maar
de volgende dag stond de chef al op het werk om te
vertellen dat er niks gemaakt was. Ik heb toen maar
meteen verteld dat ik geen monteur was maar bakker. Hij dreigde met ‘einsperren’. Ik vroeg of hij me
terug wilde sturen naar Holland. Een paar dagen later kreeg ik papieren dat ik geen monteur meer was
maar hulparbeider. Ook het nieuwe loon dat ik zou
verdienen stond vermeld. Heel wat minder, maar ik
bleef wel bij die monteur waar ik het goed mee kon
vinden. Ik moest soms wel matten gaan kloppen bij
hem thuis. Eigenlijk heb ik nog geluk gehad. Het
mooie is dat ik met deze kennissen uit de oorlog
steeds een goed contact heb gehouden.
Naar Frankrijk
We werden bevrijd door de Fransen. Ik was in Ittersbach bij Karlsruhe en met een koffer vol textiel
en een ﬁets ging ik op weg naar huis. Een Belg had
verteld over een huis vol met textiel waar we zoveel
mogelijk van meenamen. Die Belg had ook voor
een ﬁets gezorgd.
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De bekende Diaconiehuizen tegenover de N. H. kerk waren eigendom van de gemeente (=bestuur) van die kerk. Die
huizen werden bewoond door protestanten. Toen het huis van Lindert Steenbergen bij de bevrijding van Berlicum
was verwoest, vond hij met zijn gezin onderdak in een van die huizen, Raadhuisplein 13. Bij zijn terugkeer in Berlicum na de oorlog vond Bartje hun huis in puin en zijn familie in deze woning.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Onderweg werd ik door de Fransen opgepikt en
naar Metz gebracht. Van daar werden we vervoerd
naar Parijs, waar veel vluchtelingen bijeen werden
gebracht op een grote wielerbaan. We kregen daar
een Rode Kruispakket. Enige tijd later moest ik met
de metro naar het St.-Louisziekenhuis.

ziekenhuis ontslagen. en moest ik naar een tentenkamp. Er werden daar ook kleren uitgedeeld.
Als ik naar de kapper moest, betaalde ik met sokken
die ik had meegenomen uit dat huis met textiel. Ze
waren er ontzettend blij mee. Ik heb ongeveer een
half jaar in Frankrijk gezeten.

Ontsmet tegen schurft
Daar werden we ontsmet met een grote borstel en
wit poeder tegen de schurft. Ik heb daar 14 dagen
op een zaal met 20 tot 25 man gelegen. We kregen
er sigaretten en bij het ontbijt zelfs cognac.
Er was een verpleegster die een oogje op mij had,
ze had er speciaal een Frans-Nederlands woordenboek voor gekocht. Op een dag gooide ze mijn kleren op bed, die moest ik aantrekken en we gingen
wandelen. Op een bankje in een park zal ze mij wel
een liefdesverklaring hebben gegeven. Ik verstond
haar natuurlijk niet. Toen ze erachter kwam dat ik
niet wilde trouwen, werd ik na twee dagen uit het

Weer thuis
In juli 1945 ben ik thuisgekomen. Het was nog een
hele reis. Met de trein via Brussel en overal lang
wachten. Toen naar Den Bosch met legerwagens.
Bij thuiskomst bleek dat bij de bevrijding van Berlicum ons hele huis was platgegooid. We hebben
toen een tijdlang gewoond aan de andere kant van
het plein in een van de huizen van de protestanten.
Bakker Van de Ven kwam er al snel achter dat ik
thuis was. Ik kon de volgende dag al beginnen: ‘als
ge maar werkt’.
In 1947 ben ik gaan werken bij de Spoorwegen, dat
heb ik tot mijn pensionering gedaan.
Ik eindig nu en de groeten van Bartjes.
A. A. Steenbergen.
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Om te bekijken

Deze keer is gekozen voor een klassefoto uit 1938 van een klas uit de, volgend jaar 75 jaar bestaande, Theresiaschool in Berlicum. Op de bovenste rij v.l.n.r.: 1. Annie van Engeland, 2. Mien Braam, 3. Truus Verkuijlen, 4. Sjaan
den Otter, 5. Annie Heesakkers, 6. Miet van de Pas, 7. Bertha Schellings, 8. Marietje van Zoggel en 9. Thea van de
Mosselaar. Tweede rij van boven: 1. Annie Raaijmakers, 2. Toos Jacobs, 3. Willy van Rooy, 4. Annie Rombout, 5.
Jet van Rooij, 6. Toos van Uden, 7. Sjaan van Gemert, 8. Anneke Schouten, 9. Nolda van Esch, 10. Riek van Osch,
11. Miet Schouten, 12. Miesje Kokken, 13. Riek van Lieshout en 14. Truus van der Voort.
Derde rij van boven: 1. Antonetje van den Broek, 2. Toos Willems, 3. Bertha van Uden, 4. Nelly Verhagen, 5. Sjaan
van Lith, 6. Anneke van de Pas, 7, Ciska Jacobs en 8. Gilia van Veen. Onderste rij: 1. Jeanette Smulders, 2. Willy
School, 3. Toos van den Braak, 4. Magda Gradus, 5. Riek Smulders, 6. Annie van Schijndel, 7. Nelly Hoezen en
8. Bertha van den Broek.
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LOOFAERT

Wim van der Heijden, † 2005

Het gebied van de Loofaert is een van de weinige dorpsgedeelten, die niet vanuit één van de oude Berlicumse kerngebieden is ontstaan. Dit is direct zichtbaar als we de huidige verbindingswegen Hoefsevonderpad,
Veedijk en de aansluiting met Maliskamp, die later zijn ontstaan, wegdenken. Er resteert dan, tussen 1200 en
1300, een lang wat bochtig zandpad, dat van donk naar donk loopt. Aan de oostzijde eindigt het op de heide,
in de buurt van de huidige Hooghei en aan de andere zijde bij het huidige Coudewater in Rosmalen.
Verderop heidegebied
De kant van de heide is duidelijk het einde van de
oude weg. Dit blijkt ook uit een vermelding in 1395
van de ‘Loofaertscheboom’, ‘Dreijboom’ en ‘Doerslach’, die gelegen is nabij de latere aansluiting met
de Veedijk. Het is een houten draaibare afsluitboom,
die het reeds gecultiveerde gebied van de Loofaert
afsloot van het verderop liggende heidegebied. Op
dit heidegebied liep het vee vrij rond, dat meestal
door kinderen gehoed werd.
Het is dus duidelijk dat het begin van de straat aan
de andere zijde, nabij Coudewater, gelegen moet
hebben. Dit blijkt ook uit de bebouwing, die aan de
Rosmalense kant ouder is dan aan de zijde van de
huidige Hooghei.
Een van de eerste hoeven in dit gebied is de Loofaertsehoeve (Loofaert nr. 14). Wie deze hoeve rond 1300
heeft gesticht is niet bekend, maar wel dat er rond
1318 Jacobus Loeffoirt woont.
Ontginning vanuit Rosmalen
De ontginning van de Loofaert is dus vanuit Ros-

malen ontstaan. Mogelijk kan de heemkundekring
eens onderzoeken waarom dit is geschied. Om het
Berlicumse gebied te kunnen bereiken heeft men
een houten brug gelegd over het smalle riviertje de
Wetering. Daar ligt dan een voor akkerbouw gunstig
gelegen bos- en heidegebied met enkele donken. Dit
alles gebeurt rond het jaar 1200, kort na de stichting
van de stad ‘s-Hertogenbosch. Voor de snel groeiende stad dreigt dan een voedseltekort, omdat de
bewoners, zoals tot dan gebruikelijk, niet zelf in hun
levensbehoeften kunnen voorzien.
Tot 5 meter hoogteverschillen
We moeten ons het gebied van de Loofaert in die
tijd voorstellen zoals nu de Hooghei, maar dan nog
zonder verharde wegen, maar wel heuvelachtig,
met hoogteverschillen tot minstens vijf meter. Deze
hoogteverschillen zien we terug in de terreinnamen
‘Horst’ (zandheuvel), ‘Moerhorst’ en ‘Kloershorst’.
Op de grote hogere donken wordt gebouwd, soms
wel twee of drie hoeven op één donk. Dit zijn altijd
pachthoeven in handen van gefortuneerde Bossche
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Dit winterlandschap is, rond 1915, gemaakt door de verdienstelijke kunstschilder Frans Oerder, die indertijd op Vredendaal woonde. Het toont het gebied rond de Loofaertseboom bij de aansluiting van de
Veedijk. Links op de achtergrond de boerderij van Willem van Zoggel, thans Loofaert 47. Verder van links
naar rechts: de schuur van Adriaan van Schijndel en de hoeve van de familie Marggraaf met pachter Hendrik Verbruggen; nu Loofaert 55. De brede strook berken links is gedeeltelijk nog aanwezig.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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families. De aanzet tot de ontwikkeling van dit gebied zal dan ook vermoedelijk vanuit een dergelijk
hoeve gestart zijn.
Speelhuis
Enkele van deze hoeven zijn uitgebreid tot een speelhuis. Dit betekent dat een gedeelte van de gebouwen
met een tuin wordt gebruikt als zomerverblijf voor
de eigenaren, die meestal in de stad wonen. De hoeve Eikenlust met zijn torentje is daarvan de enige
die, bijna in oorspronkelijke vorm, behouden is gebleven.
Na 1400 ontstaan aan de Loofaert een aantal zijpaden, die aansluiting geven op andere nabij gelegen
ontgonnen gebieden. Daarvan geeft de St.-Janssteeg aansluiting met de hoeven bij Maliskamp, de
Hasselsteeg met de Hasselt, de Donkere Steeg met
het dorpscentrum de Plaets en de Veedijk met het
Braakven.
Afgravingen voor ‘s-Hertogenbosch
In de loop der eeuwen zijn de hoge zandruggen, die
niet bebouwd waren, afgegraven. Met het daarvan
afkomstige zand is de stad ’s-Hertogenbosch, binnen de stadswallen, meters opgehoogd.
In de lagere gedeeltes zijn moer (=turf) en klot
(=harde zwarte turf) gestoken, waardoor moerputten
en vennen zijn ontstaan. Op het landgoed de Wamberg zijn deze nog gedeeltelijk in oorspronkelijke en
gecultiveerde staat terug te vinden. Momenteel spreken we van de vijvers op de Wamberg!
Ook later is, om de rondweg rond de stad te rea-

liseren, veel zand gebruikt van afgravingen op de
Loofaert.
‘Varen’ met paard en kar
Reeds in 1369 is de naam Loofaert voor dit gebied
bekend, zoals te lezen is in een van de oudst bewaard
gebleven bescheiden. Het wordt echter op veel wijzen geschreven. Zo zien we vanaf 1369 genoteerd:
‘Loeffort’, ‘Loefart’, ‘Loefort’, ‘Loefvert’, ‘Loeffvaert’, ‘Loeffvert’, ‘Loefvoert’, ‘Lovaard’, ‘Loeffert’, ‘Loefoirt’, ‘Loffert’, ‘te Looffart’, ‘Looffert’,
‘Loeffoirt’, ‘Loeffartsestraete’, ‘Loeffart’, ‘Lofaert’,
‘Loovert’, ‘Loovaerd’ en ‘Loofaart’.
Omdat in de oudste schrijfwijzen een ‘a’ voorkomt,
kunnen we aannemen, dat deze uitgang van oorsprong is: ‘faart of ‘aart’. Er blijft echter de mogelijkheid, dat het ‘fort’ of ‘vort’ geweest is, al ontstaat
daarbij meestal geen a-klank.
In het eerste geval bestaat de naam uit ‘Loo’ en
‘faert’ of ‘vaart’. ‘Loo’ of ‘Loe’ heeft daarin de betekenis van bosrijke vlakte of begroeide plek met laag
en hoog houtgewas. ‘Faart’ of ‘vaart’ is afgeleid van
het Berlicumse dialectische woord ‘varen’ (Duits
fahren) wat betekent rijden (=varen) met een kar en
paard.
‘Varen’ door houtgewas!
Samengevat is dus de betekenis van Loofaart: ‘het
rijden door een met houtgewas begroeid gebied’.
Dus een karspoor door een nog onontgonnen begroeid gebied.
Volgens de andere naamsverklaring, bestaat de
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Deze nostalgische houtskooltekening, van rond 1950, is gemaakt door Hendrik de Laat uit Den Bosch.
Ook hier zien we hoe slecht de weg was. Vóór de ruilverkaveling, 1960-1970, toen de straat nog onverhard was, kenden we de straat als een brede zandweg, met diepe tot zeer diepe karsporen in het zand, die
in natte tijden zo diep werden, dat men er met een auto niet meer doorkon. In de zomer, als het zand droog
was, schoof het onder wielen weg.Van links naar rechts: Loofaert 25 en Loofaert 27. Rechts Loofaert 30,
waar momenteel onze voorzitter Jos Heerkens woont.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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naam uit de lettergrepen ‘Loo’ of ‘Loof’ en ‘voort’
of ‘foort’. Loo is al eerder uitgelegd; loof betekent
ongeveer hetzelfde, namelijk lover, gebladerte of
boomblad. ‘Vort’, ‘voort’, ‘foort’ en ‘foirt’ betekent:
doorwaadbare plaats of ondiepte in een riviertje.
Dit moet dan geweest zijn bij het beginpunt van de
Loofaert, waar men eerst de Wetering moest passeren om het gebied van de Loofaert te kunnen bereiken.

Omdat de straat door het gehele gebied van de
Loofaert loopt, was het voor de gemeenteraad niet
zo moeilijk om tot het besluit te komen de straat
deze naam te geven. Opvallend is echter wel, dat
in tegenstelling tot andere gekozen straatnamen de
oude spelling gebruikt is, namelijk Loofaert, dus ‘ae’
in plaats van ‘aa’. Tegenwoordig staat het chique
om ae te gebruiken. Denk maar eens aan…Staete en
dergelijke woorden die men regelmatig ziet.

Hoeve Eikenlust is op de Loofaert het enige speelhuis dat in bijna zijn oorspronkelijke
vorm is overgebleven

Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Deze foto is in 2003 gemaakt. Een groot verschil met de afbeeldingen op de pagina’s 123 en 125. De weg
is nu, nadat deze rond 1964 verhard is, goed begaanbaar. Een groot nadeel is, dat er nu regelmatig veel
te hard wordt gereden. Gelukkig is er voor de ﬁetsers een ﬁetspad gescheiden van de hoofdweg. Links zien
we het pand Loofaert 55.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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ARCHIEFRUIMTE IN DE KELDER IN GEBRUIK GENOMEN
Het bestuur
Te weinig ruimte. De laatste jaren kwam het steeds
meer tot uiting dat er in onze archiefruimte te weinig plaats was om alle bezittingen van de kring op
te bergen door de grote aanwas van archiefstukken,
boeken, foto’s, bidprentjes en krantenknipsels. De
vele kasten zaten tot de nok toe vol. Zelfs onder de
tafels stonden dozen en rolcontainers vol met archiefspullen. Door het tekort aan bergruimte waren
we de laatste jaren genoodzaakt minder belangrijke
stukken bij kringleden thuis te bewaren. Niet direct
een goede en blijvende oplossing.
Veel kasten
Heemkundekring ‘De Plaets’ zit met haar archief
ruim 13 jaar in Den Durpsherd. Al voor de ofﬁciële
opening van dit gemeenschapshuis, in april 1993,
zijn we er ingetrokken. We hebben toen langs één
lange wand over bijna de gehele lengte kasten geplaatst en aan de andere lange zijde één kast. Een
hele vooruitgang omdat nu alle spullen bij elkaar op
één plaats, en dat nog wel in een eigen archiefruimte, opgeborgen waren. Voor ons gevoel hadden we
de beschikking over een zee van ruimte. Er bleven
zelfs zitplaatsen over voor de zes kringleden die er
toen iedere dinsdagochtend hun werkzaamheden
verrichtten.
Maar het aantal werkende leden op die werkochtenden nam al na korte tijd sterk toe, zodat niet

iedereen in de archiefruimte kon werken. Daarom
wordt vanaf begin 1995, twee jaar na de opening
van Den Durpsherd, elke dinsdagochtend de grote
vergaderzaal naast onze archiefruimte gehuurd om
daar te kunnen werken. Regelmatig zijn er dan 16 à
17 kringleden aan het werk.
Enige tijd daarna bleek er ook te weinig bergruimte
te zijn en zijn er langs de andere lange wand ook
kasten geplaatst en haaks op de muur nog twee.
Stamboomonderzoekers
Ook het bezoekersaantal is sterk toegenomen. Bijna
elke week zijn er meerdere bezoekers onder andere
voor stamboomonderzoek, om foto’s te bestellen,
op te halen of te laten scannen, of om iets te brengen. Ook jongeren doen regelmatig een beroep op
ons om heemkundige informatie te verkrijgen om
voor hun opleiding een scriptie te maken.
Vooral de stamboomonderzoekers komen soms van
heinde en verre. Zo is ook iemand uit België regelmatig op bezoek om in onze archiefruimte stamboomgegevens op te zoeken. Vaak is men verrast
als men merkt hoeveel materiaal de kring heeft om
hen verder te helpen. Vooral de gegevens die men
niet in de ofﬁciële archieven kan vinden, zijn bij
hen bijzonder welkom.
Intussen zijn er door de kring in de loop der jaren
een kopieerapparaat, twee computers, twee printers
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Deze opname is pas enkele weken oud en toont onze archiefruimte boven. Rechts zien we de vele ordners
met foto’s met erboven de boeken met historische gegevens. Daartussen staan voorlopig nog briefjes die de
verschillende categorieën aangeven. Links de stamboomgegevens. Tonny van Zoggel zit bij de vorig jaaraangeschafte computer, scanner en printer. Het is zijn vaste plekje op de dinsdagochtend. Jan Lansman zit
dan vrijwel altijd te werken achter de andere computer met de daarbij bijbehorende printer. Rechts op de
achterste tafel staat het kopieerapparaat.
Foto Els Danen
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en een scanner aangeschaft, die met de bedieners
ervan ook een plaats moeten hebben in de archiefruimte met de vele kasten. Langzaamaan kon men
zich er ‘niet meer wenden of keren’ en was er een
bijna onwerkbare situatie ontstaan. Het ruimtegebrek werd steeds nijpender.
Brandbeveiligde 2de archiefruimte
Lang heeft het bestuur van heemkundekring De
Plaets gezocht naar een goede mogelijkheid om het
ruimtegebrek op te lossen. De archiefruimte op de
verdieping is brandbeveiligd. Dat was ook een vereiste voor de 2de archiefruimte maar de mogelijkheden werden daardoor sterk beperkt. Gelukkig hebben we na enig overleg het bestuur van Den Durpsherd bereid gevonden om een gedeelte in de kelder
te mogen huren om er een ruime brandbeveiligde
archiefruimte te maken.
Kringleden hard gewerkt
In oktober 2005 is het contract door beide partijen
ondertekend. Daarna is er een brandwerende wand
en deur met een goed slot geplaatst. De wanden en
de deur zijn geschilderd en de eerder geschonken
kasten, die al enkele jaren bij een kringlid lagen opgeslagen, op maat gemaakt.
Daarna kon de vloerbedekking gelegd worden en
zijn de kasten geplaatst. In de archiefruimte op de
verdieping zijn enkele van de later aangebrachte
kasten afgebroken en beneden weer opgebouwd.
Vervolgens is alles grondig schoongemaakt en ingeruimd.

Boeken
De grote collectie boeken over allerlei aspecten van
de historie, die Wim van der Heijden († 2005) in
40 jaar verzameld had, zijn voor een groot gedeelte
door zijn familie aan de heemkundekring geschonken. De geschonken collectie boeken betreft ongeveer 250 boeken, zodat de kring ‘in een klap’ een
goed gevulde bibliotheek bezit met naslagwerken
betreffende historie. Een van de kringleden is die
boeken aan het catalogiseren, zodat er een overzicht komt van wat we ook op dat gebied in huis
hebben.
Overzichtelijk opgeborgen
Er wordt veel met de fotocollectie gewerkt. Daarom
zijn de 150 ordners met foto’s in de archiefruimte
op de verdieping blijven staan. Ze staan nu, samen
met de boeken over historie in de kasten aan een
zijde evenals mappen met krantenknipsels. De 75
ordners met de vele stamboomgegevens, de 30
mappen met bidprentjes met bijbehorende computerlijsten, de al uitgebrachte stamboomboeken en
alle andere stamboomgegevens staan in de kasten
aan de andere zijde. Het geheel is zo voor iedereen
heel overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk.
Archief van Wim van der Heijden
Het is verrassend te zien hoeveel van de nieuw verworven bergruimte al weer vol zit en er zal ongetwijfeld steeds archiefmateriaal bijkomen. Zo komen de tientallen schrijfblokken waarin Wim van
der Heijden zijn aantekeningen maakte tijdens zijn
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Hier een gedeelte van onze archiefruimte in de kelder. Het is moeilijk die in zijn geheel te fotograferen omdat de
deur ongeveer in het midden van de lange wand zit. U ziet duidelijk de hoge kasten die al voor een groot gedeelte vol
zitten. De linkse kast beslaat de gehele achterwand. Daarin staan o.a. onze archieven en de verenigingsarchieven
met daaronder die van harmonie TOG en een gedeelte van het Feestcomité Berlicum-Middelrode. Niet te zien is dat
er tegen de rechterwand ook nog kasten staan. Op de voorgrond, niet zichtbaar, een lange tafel met zes stoelen.
Anny van der Heijden-Bijnen plakt een briefje op een van de dozen.
Foto Els Danen
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vele bezoeken aan de verschillende archieven te zijner tijd ook naar het archief van Heemkundekring
De Plaets. Evenals de ±150 multomappen waarin
hij die archiefgegevens uitwerkte en de vele door
hem verzamelde en getekende situatiekaarten inclusief de stalen ladekast om ze op te bergen. We
zullen onze nieuwe ruimte dus ook wel weer vol
krijgen. Maar gelukkig is het ruimtegebrek weer
voor jaren opgelost.
De ﬁnanciën
Het huren van de ruimtes is bij elkaar een zeer grote
kostenpost geworden. Maar een goed brandbeveiligde archiefruimte is gewoon noodzakelijk om het
verzamelde erfgoed van Berlicum en Middelrode
goed te bewaren voor ons aller nageslacht. We hopen daarom dan ook dat we de huur steeds kunnen
blijven betalen. Gelukkig zorgen de 500 leden al
jarenlang voor continuïteit in onze inkomsten. We
zijn u daarvoor zeer dankbaar en hopen dat u ons
ook in de toekomst zult blijven steunen.

Lid worden
Bent u nog geen lid dan zouden wij het op prijs
stellen als u zich aanmeldt. Voor inwoners van
Berlicum en Middelrode is het maar € 12,50 per
jaar. Daarvoor krijgt u ook ons mooie periodiek
‘Rondom de Plaets’ 4x per jaar, dus elke 3 maanden, thuisbezorgd. Voor postbezorging rekenen wij
€ 6,- extra.
De jaarlijkse inhoud van de 4 periodieken bevat
136 pagina’s, dus zelfs meer dan menig boek. Maar
voor een boek bent u meer geld kwijt.
Mogelijk voelt u er iets voor om actief lid te worden. De werkzaamheden zijn wisselend en ﬂexibel.
U kunt op dinsdagochtend altijd vrijblijvend een
kijkje komen nemen in onze archiefruimtes; ook als
u geen lid bent of wilt worden.
Voor aanmelding kunt u natuurlijk op dinsdagochtend naar de archiefruimte komen. Maar u kunt ook
bellen naar penningmeester Bèr Pennings, tel. (073)
– 503 25 92 of nog gemakkelijker via onze website
www.deplaets.nl met de knop reacties.

Van Os-Sonnevelt en Hans van de Voort, die resp. de vloerbedekking en de brandwerende wand hebben geleverd,
hebben een gedeelte van de materialen geschonken. Daarvoor danken wij ze bij deze nogmaals heel hartelijk.
* * * * *
Rabobank St.-Michielsgestel stelt elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering een geldbedrag beschikbaar voor
3 speciale doelen in onze gemeente. Dit jaar waren dat de bibliotheken, de gilden en de heemkundige verenigingen. De aanwezige leden van de bank beslisten daarover. De bibliotheken kreeg de hoofdprijs van € 5.000,-. De
heemkundige verenigingen en de gilden kregen elk evenveel stemmen (53). Met gelijke stemmen hebben we de 2de
(€ 3000,-) en de 3de prijs (€ 2000,-) gedeeld, zodoende kregen de gilden en de heemkundekringen ieder € 2500,-.
Gedeeld door de 5 heemkundeverenigingen is dat € 500,- elk. Toch een prachtig bedrag, waarvoor de besteding nog
volgt.
Een leuke geste van de Rabobank, waarvoor onze dank.
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Reacties op fototeksten. Jet Tibosch maakte er ons op attent dat we niet op 11, maar op 10 oktober 1944 moesten
evacueren. Ze heeft helemaal gelijk. In het boek ‘Dagboek rond de bevrijding van Berlicum’, dat in 1985 verscheen,
zijn er zelfs 13 pagina’s gewijd aan die gedenkwaardige en voor velen zo verschrikkelijke dag. Iedereen in ons dorp
moest toen ‘huis en haard’ verlaten! Ook gaf Jet, na overleg met haar zus Will Grosfeld-Tibosch, door dat in Rondom de Plaets, nummer 3-2006, op pag. 73, het hoogstwaarschijnlijk Miep Grosfeld moet zijn en niet Riek Grosfeld.
Ook was in nr.3-2006 te lezen dat het Berlicums Gemengd Koor had gezongen bij de opening van de veemarkthallen in Den Bosch. Naar aanleiding daarvan stuurde Jos Pennings ons een liedje. Hij hoorde het iemand regelmatig
zingen. Die persoon werkte, kort na de Tweede Wereldoorlog, evenals hijzelf op het Tuinbouwvoorbeeldbedrijf in
de Groenstraat. Het lied werd gezongen op de wijze van
De Zilveren Vloot
Heb je het al gehoord van die veemarkt in Den Bosch?
Die markt met dat mooie dakje.
Als het regent dat het giet,
en of de zon schijnt of niet;
je krijgt er geen nat pakje.

Refrein:
Den Bosch, Den Bosch hier koopt men koe en os
schaap varken, bok en geit
van best kwaliteit.
Slagers van Nederland komt naar Den Bosch
Slagers van Nederland, van Nederland komt naar
Den Bosch

Er waren nog meer coupletten volgens Jos. Als u ze kent, wilt u het de redactie dan laten weten.
Telefoon. In Rondom de Plaets is er een artikel in 11 aﬂeveringen geplaatst over De PTT in Berlicum. Daarin kunnen we lezen dat ons dorp in 1903 voor het eerst telefoon kreeg. Dit jaar (2006) kunnen we op diverse plaatsen lezen
dat Nederland in 1881, dus exact 125 jaar geleden, het eerste telefoonnetwerk een feit was. Destijds een enorme stap
in het grote onbekende voor de eerste 49 mensen die toen voor het eerst via vaste telefonie met elkaar verbonden
werden. Berlicum maakte 22 later die enorme eerste stap. Wij kregen toen drie aansluitingen; twee particulieren en
één aansluiting voor de telefooncentrale, die bij Marinus Frunt in de Hoogstraat werd gevestigd. Het duurde vele
jaren voordat er meer dan 10 aansluitingen waren.
Wij danken iedereen voor hun reacties.
Er is dit keer helaas geen plaats voor het vernoemen van de schenkingen. In het volgende periodiek hopen we er
extra plaats voor in te kunnen ruimen.
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