De schuurkerk, nu zichtbaar in een park
Albert Pennings

De contouren van de voormalige schuurkerk, waarvan gedeelten van de fundamenten nog onder de grond
aanwezig zijn, zijn in een parkachtige omgeving teruggebracht. In dit park, in een geheel nieuwe woonwijk,
zijn ook speelmogelijkheden aangebracht en er is veel groen. Het vormt een blijvende herinnering aan een
roerige tijd voor de Berlicumse katholieken. Daarom gingen we praten met Antoon Pennings, die in de
voormalige pastorie gewoond heeft en Janske Bekkers-Roefs, die in de buurt woonde en later met haar
man eigenaar was van het perceel. De schuurkerk zelf was al in 1839 afgebroken, nadat de nieuwe R.-K.
Kerk aan de Kerkwijk in gebruik genomen was. Boven een groot gedeelte van de fundamenten van de
voormalige schuurkerk is later een schuur gebouwd.
Schuurkerk, schuilplaats tijdens de generaliteitsjaren
Het gebruik van de schuurkerk was nodig
geworden, doordat het de katholieke bevolking in
1648 verboden werd godsdienstige bijeenkomsten
te houden.
De regering in ’s-Gravenhage, de Staten Generaal,
meende op deze manier het katholieke geloof
te kunnen uitroeien en de overgang naar het
protestantisme te bewerkstelligen.
Voorheen beschikte men in de gemeente Berlicum
over een katholieke kerk, namelijk de SintPetruskerk op de Plaets, het huidige Raadhuisplein.
Vanaf de achtste eeuw was dit het centrale punt
voor de geloofsbelevenis in Berlicum.
Vanaf de vijftiende eeuw was er ook een kapel
voor een beperkt aantal diensten in de kernen
Middelrode en Kaathoven.

De schuurkerk door de jaren heen, een korte
geschiedenis
• Na de verovering van ’s-Hertogenbosch
in 1629 door Frederik Hendrik begon
de ‘vervolging’ van de katholieken
door de protestantse overheersers. De
mannenkloosters werden opgeheven en de
priesters verjaagd. De vrouwenkloosters
mochten geen nieuwelingen meer aannemen en stierven zo uit.
• Toen de Tachtigjarige Oorlog in 1648
eindigde met de Vrede van Munster werden
alle kerkelijke bezittingen onteigend en de
kerken aan de protestanten toegewezen. Het
uitoefenen van de katholieke erediensten,
alle godsdienstige bijeenkomsten en ook
processies waren verboden. Ook werden
alle openbare functies de katholieken
ontnomen en toegewezen aan protestanten.
Voor hun godsdienstoefeningen, dopen en
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huwelijkssluitingen ‘doken de katholieken
onder’ en kwamen bijeen in kasteeltjes
als Veebeek en Vredendaal en ook in
boerderijen. Vaak liepen de katholieken
naar de kapel bij de Bedaf bij Uden voor de
zondagse H. Mis. Dat gebied behoorde bij
het vrije Land van Ravenstein en viel niet
onder het gezag van de Staten Generaal en
was dus geen Generaliteitsland.
In 1676 kregen de katholieken toestemming om een boerenschuur in de Doornhoek aan het Braakven te gebruiken voor
hun zondagse erediensten, maar wel
zonder uiterlijk vertoon en in een achteraf
gelegen gebied. Aan de buitenkant mocht
niet te zien zijn dat het gebouw als kerk in
gebruik was. De vader van de toenmalige
norbertijner pastoor Sjongers kocht de
grond om er het gebouw op te zetten omdat
priesters geen bezit mochten hebben.
In 1688 werd de schuurkerk tijdens de dienst
door een groep protestanten overvallen.
De leider van de overvallers was de
Heer van Berlicum, Philips van Thienen,
met twee deurwaarders en drie dienaars
met korte stokken. Ook de vorster sloot
zich bij hen aan. De kerkgangers waren
volledig verrast en werden ‘geslagen en
gestoten’. Er is ook geschoten en kinderen
werden onder de voet gelopen. Regelmatig
moesten de katholieken betalen om dit
soort provocaties te voorkomen en hun
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aanwezigheid in de schuurkerk te doen
gedogen.
Nadat deze bijna honderd jaar in gebruik
was geweest, sloopte men de versleten
schuurkerk en bouwden de gelovigen in
1771 een nieuwe schuur, nu met stenen
wanden en een strooien dak. Waarschijnlijk
is in die tijd ook een vrijstaande, uit steen
opgetrokken, pastorie gebouwd.
Na 1798, tijdens de Franse tijd, komt er
vrijheid en gelijkheid van godsdienst
en worden kerk en staat gescheiden. Na
een felle strijd tussen protestanten en
katholieken om de verdeling van hun bezit,
konden de katholieken hun kerk op de
Plaets terugkrijgen. De pastoor zag daar in
1817 toch van af vanwege de verregaande
staat van verval en de hoge herstelkosten.
In 1828 nam het r.-k. kerkbestuur het
besluit een nieuwe kerk te bouwen die
meer centraal tussen de dorpskernen kwam
te liggen: ongeveer even ver van de Plaets,
Middelrode en Kaathoven.
De schuurkerk is aldus tot 1837 in gebruik
gebleven tot de nieuwe kerk aan de huidige
Kerkwijk klaar was. De schuurkerk is kort
daarna afgebroken en de bijbehorende
pastorie, die nog in goede staat verkeerde,
als woonhuis aan particulieren verkocht.
Deze pastorie is tijdens de bevrijding van
Berlicum in 1944 verwoest en niet meer
opgebouwd.

De pastorie zoals zij er tot de bevrijding in 1944 heeft gestaan. Zij was toen al meer dan 100 jaar als gewoon woonhuis in gebruik. Rechts de twee ramen die behoorden bij het gedeelte van de laatste eigenaren, de familie Kuijpers. In
het midden de in twee delen open te maken voordeur. Links het gedeelte waar tot de bevrijding de familie Pennings
heeft gewoond. Deze ramen waren kleiner, want daaronder zat de kelder. Foto archief heemkundekring De Plaets
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De pastorie
De pastorie is sinds 1839 door verschillende
families bewoond. Janske Bekkers weet nog dat
tot 1919 de voormalige pastorie bewoond werd
door de familie Graaﬂand, die oorspronkelijk
uit Den Haag kwam (zie foto ‘Rondom De
Plaets’ 2003 no 1, blz. 27). Jonkheer Graaﬂand
was bankier in Amsterdam. Zijn zoon Henk was
secretaris op het gemeentehuis van Berlicum.
In 1919 werd Dr. Wolter Kuijper eigenaar van
het pand. Hij was geboren in Zwolle in 1883 en
kwam toen uit Hilversum, waar hij conrector was
op een gymnasium. Later werd hij directeur van
de Rijks HBS in ‘s-Hertogenbosch en daarna
nog professor aan een universiteit in Amsterdam.
Hij was getrouwd met Josephina Slothouwer, ze
hadden vier zoons en een dochter. Zij bewoonden
het rechtse gedeelte van de voormalige pastorie
in de tijd dat Kuijper in ’s-Hertogenbosch werkte.
Later, toen ze weer in Amsterdam woonden, waren
ze vaak in Berlicum, vooral in de vakanties. Hun
gedeelte bestond uit een grote woonkamer aan
de voorzijde, met daar achter een keuken en w.c.
Een brede gang scheidde hun vertrekken met de
andere kant van het huis. Via de gang, met een
voordeur die bestond uit twee helften, hadden ze
ook toegang tot de kelder en via een trap naar de
zolder, waar ze hun slaapkamers hadden. Deze
bovenverdieping had in het midden een grote
open ruimte, aan de zijkanten waren vier kamers
die als slaapkamer of werkkamer dienst deden.

Tussen de slaapkamers rechts liep de schoorsteen
van de schouw, terwijl de achterkamer rechts ook
een schouw had op diezelfde schoorsteen. Dit was
de werkkamer van Kuijper: er waren veel planken
die vol boeken stonden, weet Janske zich te
herinneren. (Zie plattegrond ‘Rondom De Plaets’,
2004, no 3-4, blz. 99.)
In het linkse gedeelte van het huis woonden vanaf
1924 Piet Pennings en zijn vrouw Wilhelmina van
den Bosch met hun kinderen. Dit waren de ouders
van Antoon Pennings een oom en tante van Janske
Bekkers en ze kwam er als buurmeisje natuurlijk
vaak over de vloer. Aan de voorzijde waren twee
slaapkamers boven de kelder: de opkamers. Aan
de achterzijde waren de keuken met een gootsteen
en een pomp en een grote woonkamer. Zij hadden
een halve hectare grond voor eigen gebruik, maar
moesten ook zorgen voor de familie Kuijper als
die in Berlicum waren en tevens hun gedeelte van
het huis schoonhouden. Regelmatig werd ook fruit
naar hen in Amsterdam gestuurd.
Het was een dus vrij groot huis, maar heel simpel:
gewone grijze plavuizen in de gang, een cementen
vloer in de keuken en planken vloeren in de
kamers. Er stonden volgens Janske veel soorten
meubels, Hollandse, maar ook Indische, omdat
mevrouw Kuijper in Indonesië geboren was.
Het huis is in 1944 bij de bevrijding grotendeels
kapotgeschoten en niet meer opgebouwd. Tot die
tijd woonden er twee zonen van de familie Kuijper
die er onderdoken om aan de Arbeitseinsatz te
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Plattegrond van de voormalige pastorie. In 1770
werd de oude schuurkerk en ook de oude pastorie gesloopt. Deze ruime en uit steen opgetrokken
pastorie kwam daarvoor in de plaats. Zoals in die
tijd gebruikelijk was, werd het gebouw gedeeld
door een brede gang. De rechterzijde werd later
het woongedeelte van de familie Kuijpers en links
woonde Piet Pennings en zijn gezin. De twee linker
slaapkamers waren opkamers: ze lagen boven de
kelder.
Foto archief heemkundekring De Plaets

De kinderen van de familie Kuijpers. Nog heel lang
zijn de contacten met medebewoners en buren in
stand gehouden.
Staand v.l.n.r.: Wolly (*1920), Daat (*1916), Dick
(*1913), Joop (*1921). Zittend in de fauteuil Koen
(*1912). De drie oudste kinderen zijn nog in Hilversum geboren, de twee jongste in Berlicum.
Foto archief heemkundekring De Plaets
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stond een werkbank en ook de ﬁetsen werden hier
gestald. Na de bevrijding werd dit de woonkamer
van de familie Pennings.
4. De vierde ruimte van een meter of vijf breed
was de geitenstal, maar ook andere dieren als
konijnen vonden hier een plaats. Deze had grote
schuurdeuren en werd vroeger gebruikt om karren
en koetsen te stallen. Na de bevrijding werd in dit
stuk een gedeelte met een wand afgescheiden en
dat werden de slaapkamers van Piet Pennings en
Mijntje Bosch en hun dochter Gon. De vier zonen
moesten over de trap in het eerste gedeelte naar
boven en hadden volgens Antoon Pennings een
slaapplaats op de grote open zolder.
5. De laatste ruimte was ongeveer zes meter breed
en werd gebruikt als stal: een kippenhok, met de
schilft en de legnesten. De kippen konden door
een opening naar buiten. Er was ook plaats voor
enkele varkens en een paar schapen.
Deze schuur was gedeeltelijk gebouwd boven
de fundamenten van de voormalige schuurkerk.
Kapelaan Breugelmans heeft nog onderzoek
gedaan naar deze fundamenten toen hij in Berlicum
was (1926-1932).

ontkomen. Zij werden door de familie Roefs
verzorgd en zijn er tot 1945 gebleven. De contacten
zijn steeds blijven bestaan.
Schuur
In het huis ervoor, langs de weg, woonden de
ouders van Janske Bekkers-Roefs: Willem Roefs
en Jaantje Pennings. Toen Janske in 1956 met Mart
Bekkers trouwde namen zij het huis met schuur
en grond over. Zij verbouwden de schuur tot een
varkensstal, waar soms wel honderd varkens
verbleven. Janske Bekkers en Antoon Pennings
kunnen deze schuur nog tot in de kleinste puntjes
beschrijven. Voor die verbouwing bestond de
schuur achter het huis uit een aantal vertrekken:
1. In het eerste gedeelte van ongeveer twee
meter breed was het toilet, Janske noemde het
de ‘pleeschuur’. Daar bevond zich ook de trap
naar de zolder boven de schuur. Eronder was
een waterkelder, waarin het regenwater werd
opgevangen, dit water werd gebruikt voor de was.
Toen de schuur varkensstal werd, werd die put
gebruikt als gierkelder.
2.In het tweede gedeelte, met een breedte van
ongeveer drie meter, stond een bakoven met ernaast
een schouw. Later stond hier ook de wasmachine.
Toen bij de bevrijding de pastorie onbewoonbaar
was geworden, verhuisde de familie Pennings
naar deze schuur en werd dit gedeelte verbouwd
tot keuken.
3. De volgende ruimte was de werkschuur: er

Het erf en de hof
Antoon Pennings weet nog tot bijna op de meter te
vertellen hoe het erf en de tuin er uit zagen. Vlak
bij de ingang van het erf achter de brede poort lag
een welput: die was voor het drinkwater. Vlak erbij
stond een enorme notenboom. Ter hoogte van het
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Pastorie en schuur, na het oorlogsgeweld, in oktober 1944. Duidelijk is te zien dat het woonhuis veel heeft geleden:
van het dak zijn de latten goed zichtbaar. In de hoek van het erf staat nog de grote notenboom, die in het verhaal terug
komt. Naast de boog van de poort is de waterpomp te zien. De schuur was in vijf vertrekken verdeeld, van vier ervan
zijn de deuren herkenbaar. Na de oorlog is deze schuur verbouwd tot woonhuis van de familie van Piet Pennings. Het
gedeelte met de grote schuurdeuren rechts werd toen de slaapkamer van de ouders, er was een gedeelte afgezet om te
dienen als slaapkamer van de enige dochter Gon. De vier zonen sliepen op de grote zolder, bereikbaar via een trap
in het eerste gedeelte.
Foto archief heemkundekring De Plaets
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had, was nog vrijwel in tact. Vlak voor het einde
van de oorlog hebben er nog Duitsers in gezeten,
daarom wellicht de actie met de bommen door de
geallieerden. Ook bij buurman Toon Wijgergangs
en in een sloot waren enorme bomkraters geslagen.
Na de oorlog zat er nog een peloton Schotten in:
het huis werd wel afgeschermd met een groot zeil.
Tijdens de evacuatie mocht Guus Pennings nog
tien dagen in het huis verblijven om de varkens en
de kippen te voeren. Na tien oktober moest ook hij
deﬁnitief weg.
In het huis was in die tijd geen elektriciteit omdat
men te ver van de weg af lag en men de aanleg
vanaf de weg zelf moest betalen. De verlichting
werd gemaakt met petroleumlampen. Na de
oorlog was er pas via enkele palen elektriciteit
aanwezig.
Antoon Pennings herinnert zich nog dat de zoon
van Kuiper, Wolly, op de HTS zat en wat af wist van
machines. Hij fabriceerde een soort hakselmachine
die gebruikt werd om eigen geteelde tabak kort te
maken om verwerkt te worden.

einde van de schuur begon de moestuin, waarin
van alles werd gekweekt: onder andere bonen,
erwten, spinazie, rabarber en er stonden bessen
en kruisbessen. Uit deze hof kon ook de familie
Kuijper plukken als ze aanwezig waren. Verder
stonden er vruchtbomen van vele soorten: noten,
perziken, appels en peren, waaronder sterappels,
ijsboutperen en ook bessenstruiken. Verder
groeiden hier ook nog enkele groentesoorten voor
eigen gebruik.
Ongeveer 3 ½ m voor het einde van het perceel
stond een grote heg dwars door de tuin met in
het midden een boog. Volgens Antoon Pennings
noemden ze het stuk wat daar achter lag het
‘ongewijde kerkhof’. Voor 1845 was namelijk
deze tuin in gebruik als kerkhof, en achter de
heg werden diegenen begraven die niet op
gewijde grond mochten liggen: ongedoopten,
zelfmoordenaars, onbekenden, enz. Achter de tuin
lag nog een strook van een meter of tien weiland
tot aan de beek.
Ook vermeldenswaardig is dat vlak bij het
woonhuis nog een grote palmstruik stond.
Waarschijnlijk vroeger nog gebruikt voor de
palmtakken met palmpasen.

Zowel Antoon Pennings als Janske Bekkers-Roefs
hebben nog vele en dierbare herinneringen aan de tijd
dat ze op die plek woonden. Beide hartelijk dank voor
hun bereidwillige medewerking.
Zie ook: Wim van der Heijden: ‘De schuurkerk in de
Doornhoek’, in Rondom de Plaets, deel 1 in 2002 no
4, blz. 113-128, en deel 2 in 2003 no 1, blz. 25-36.
Wim van der Heijden: ‘De bouw van de schuurkerk’,
in Rondom de Plaets, 2004, blz. 86-100.

De oorlog
Het woonhuis, de voormalige pastorie, werd tijdens
de bevrijding door een bom getroffen. Het dak
was verdwenen en een groot gedeelte van het huis
verwoest. De kelder, die grote gemetselde bogen
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In het nieuwe park in de wijk Schuurkerk zijn de contouren van de voormalige
schuurkerk teruggebracht. Op de hoeken van de fundamenten, die nog in de grond
zitten, is met stenen in ijzerkorven de vorm weer zichtbaar. Zodoende is dit nu een
blijvend monument van de geloofsbeleving tijdens bijna tweehonderd jaar geloofsvervolging. Op de inzet het deﬁnitieve ontwerpplan zoals dat door de gemeente is
goedgekeurd.
Foto archief heemkundekring De Plaets
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50 Jaar vogelvereniging ‘De Nachtegaal’
Albert Pennings

Regelmatig besteden we in ons periodiek aandacht aan verenigingen die een jubileum vieren. Onze voorkeur
gaat uit naar jubilea van 50 jaar of meer. Deze keer is het de beurt aan vogelvereniging ‘De Nachtegaal’.
Zij bestonden begin dit jaar 50 jaar en dat wordt dit najaar gevierd met een grootse tentoonstelling. Deze
vriendenclub van vogelliefhebbers houdt zich bezig met het houden en kweken van kleine vogels. Ze
proberen zo dicht mogelijk bij de standaard te komen bij het kweken van vogels. De standaard is een
beschrijving van alle raskenmerken van de betreffende vogels. Op tentoonstellingen worden deze vogels
door ervaren keurmeesters gekeurd aan de hand van deze standaard. Een prachtige hobby, maar niet
gemakkelijk, dus voor de echte liefhebber een enorme uitdaging.’ ‘De Nachtegaal’ is een van de meest
authentieke, eerbiedwaardige en springlevende verenigingen in de kerkdorpen Berlicum en Middelrode’,
aldus beschermheer Mr. J. Wedemeijer in zijn voorwoord van de jubileumuitgave van de vereniging.
mensen gemeld en op 16 november 1958 kwam
deze groep bij elkaar om over de oprichting
te praten. De eerstvolgende vergadering zou
de oprichtingsvergadering zijn. In het jaar van
oprichting 1959 werd al de eerste tentoonstelling
gehouden bij Adriaan van Pinxteren, in de schuur
achter zijn café.

De oprichting
De geboorte van ‘De Nachtegaal’ vond plaats in
het café van Adriaan van Pinxteren in Middelrode,
Driezeeg 15, later ‘Den Doofpot’. Gerrit van
de Ven en Gerrit van Zoggel zaten aan de bar
en raakten met Adriaan van Pinxteren aan de
praat over hun gemeenschappelijke hobby: het
houden en het kweken van vogels. Het idee om
een vereniging van vogelliefhebbers op te richten
ontstond al pratend. Het houden van vogels kreeg
in de vijftiger jaren een grote vlucht: de mensen
kregen meer vrije tijd en meer geld om aan een
hobby te besteden. Er bestond behoefte aan
informatie over de liefhebberij en aan contacten
en gezelligheid, samen met andere vogelhouders.
De afspraak werd gemaakt om te onderzoeken
of er genoeg belangstelling voor een vereniging
bestond. Na enkele weken hadden zich al vijftien

De beschermheer en de geestelijk adviseur
In de tijd dat ‘De Nachtegaal’ werd opgericht
was het nog de gewoonte dat een vereniging een
geestelijk adviseur had. In 1960 werd de toenmalige
kapelaan W. Pulles bereid gevonden deze functie
op zich te nemen. Duidelijk is dat de geestelijk
adviseur niet met veel problemen te maken heeft
gehad. In de begintijd werd een vergadering wel
altijd geopend met de ‘christelijke groet’.
Beschermheer is een eretitel die verleend wordt
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Foto waarschijnlijk uit 1969. V.l.n.r.
Tieske Verhagen, Wim Verboven, Cor
Hoffman en beschermheer notaris J.
Wedemeijer sr. bekijken de ingezonden vogels op een tentoonstelling.
Foto archief De Nachtegaal

Overzicht van een van de laatste shows
in de Moerkoal. Aan de buitenkant zijn
de kooien opgesteld van de wedstrijdvogels. In het midden een grote volière
met allerlei vogels en een schitterend
aangelegd tuintje. Een keurig verzorgd
geheel. Foto archief De Nachtegaal
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gereduceerde prijzen aankopen. Vanwege de
hoeveelheid werk is in 1979 besloten dit zaaddepot
op te heffen. Het aantal leden is tot heden toe vrij
stabiel en schommelt rond de zestig liefhebbers.

aan een respectabel persoon die de belangen van
de vereniging ondersteunt, contacten kan leggen
en zo nodig kan lobbyen. Hij is ook adviseur van
het bestuur en betrokken bij het wel en wee van
de vereniging.
De eerste beschermheer was jonkheer Laman
Trip, die op Seldensate in Middelrode woonde.
Zijn betrokkenheid met ‘De Nachtegaal’ was niet
erg groot. Hij wilde graag op de voorgrond staan,
moest gehaald en gebracht worden en was zuinig
met het verstrekken van donaties. Al na acht
maanden heeft hij deze functie neergelegd.
De tweede beschermheer was notaris J. Wedemeijer
sr.: hij was wel erg betrokken bij de vereniging.
Bij ziekte of verhindering werd hij vervangen door
zijn zoon, notaris J. Wedemeijer jr. Sinds 1977
heeft deze laatste de functie van beschermheer
overgenomen en hij is het nog steeds, tot grote
tevredenheid van iedereen. Hij kent vrijwel alle
leden van naam, ook nog dikwijls de voorouders.
Hij is werkelijk geïnteresseerd in de vereniging
en alle leden. Hij heeft aan de functie een geheel
eigentijdse betekenis gegeven.

De thuishaven van ‘De Nachtegaal’
De eerste jaren van haar bestaan beschikt ‘De
Nachtegaal’ niet over een eigen honk. De eerste
tentoonstelling wordt gehouden in een schuur
achter het huis van Adriaan van Pinxteren. Als hij
enkele jaren later zijn café verkoopt, moet naar
een ander clubhuis worden omgezien. In 1966
neemt men zijn intrek in café ‘Even Rust’ van
Martien Pennings. Hij draagt de vereniging een
warm hart toe en is tot op de dag van vandaag zeer
geïnteresseerd in de vereniging. Ook de volgende
eigenaren, Piet en An Bijveld spannen zich erg
voor de club in. Als deze zaak over gaat naar
een nieuwe horecaman wordt de naam veranderd
in ‘Frappant’ en de verenigingen moeten de
zaak verlaten. Vanaf september 1987 heeft ‘De
Nachtegaal’ haar eigen ruimte in buurthuis ‘De
Moerkoal’ in Middelrode. Al 22 jaar heeft zij hier
dus haar eigen nest.

De groei van de vereniging
Begonnen met 15 leden, waren er vier jaar
later al 37. Dit geeft aan dat er een duidelijke
behoefte was om in clubverband volièrevogels
te houden. In 1973 waren 73 leden ingeschreven,
daaronder waren 15 jeugdleden. Het ledenaantal
was dusdanig, dat men kon beginnen met een
eigen zaaddepot. Vogelvoeders kon men zo tegen

Activiteiten
De ﬁnanciën vormen ook voor de vogelvereniging
een probleem. Er wordt van alles verzonnen om
de feestjes, die toch doorgang moeten vinden,
te bekostigen. Tijdens de kermis in 1959 bracht
een ﬁetsenstalling ƒ 55,07 op, wat een welkome
aanvulling voor de kas was. Ook de actie met
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V.l.n.r. Hans van Schijndel, Marinus Vermeulen, Wim van Bussel en Tieske Verhagen. Zij zijn hier actief met het aandragen van de vogels naar de tafel van de keurmeester. Die maakt een keuringsrapport en kent punten toe om uiteindelijk de kampioenen te kunnen aanwijzen.
Foto archief De Nachtegaal
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worden geplaatst in mooie kooien, zodat ze voor
liefhebbers en bezoekers goed te bezichtigen
zijn.
In 1964 wordt door ‘De Nachtegaal’ al een
provinciale tentoonstelling georganiseerd, een
bewijs dat de vereniging over een groot aantal
actieve leden kon beschikken. Tijdens deze
tentoonstelling echter ging het ’s nachts stevig
vriezen, zodat in allerijl kachels geplaatst moesten
worden en tweemaal daags de 756 drinkbakjes
moesten worden ontdooid.
Ook is er een samenwerking in de zogenaamde
‘vijf stedencombinatie’. Die vijf ‘steden’ zijn
hier: Schijndel, Gemert, Beek en Donk, Veghel en
Berlicum-Middelrode. Eens in de vijf jaar is een
vereniging aan de beurt om een tentoonstelling
te organiseren, die vaak gecombineerd wordt
met een natuurwandeling, het bezoeken van een
lokale bezienswaardigheid, een museum of iets
dergelijks.

donateurskaarten bracht het nodige geld in het
laatje.
De leden hebben zich ook hard gemaakt om
nestkastjes op hangen op De Wamberg en
Seldensate. De controle en het onderhouden
ervan werd eveneens door de leden gedaan. De
nestkastjes op de Wamberg deden het goed, op
Seldensate minder, mede doordat de schooljeugd ze
leeghaalde. Het deelnemen aan bevrijdingsfeesten,
wielerwedstrijden, dansavonden, kaartavonden
en viswedstrijden heeft ook op het programma
gestaan. Er is bij het voormalige klooster en later
bij het verzorgingscentrum een volière geplaatst
met inhoud, dus met vogels.
Een belangrijk initiatief was de oprichting van een
clubblad. In het begin nog gemaakt met eenvoudige
middelen, zoals een stencilmachine, is dit blad
uitgegroeid tot een onmisbaar fenomeen. Intussen
is Gijs van Heertum al 20 jaar en Ad Kapteijns
zelfs 27 jaar actief betrokken bij dit contactblad.
Uit deze en nog veel meer activiteiten blijkt een
grote betrokkenheid van de leden, die in groten
getale hieraan deelnemen.

Kampioenen
Namen noemen is altijd moeilijk, omdat er altijd
wel leden zijn die op tentoonstellingen goede
resultaten behalen. Ook op nationale en zelfs
internationale tentoonstellingen zijn leden van
‘De Nachtegaal’ regelmatig te vinden. Daarom is
de kans groot namen te vergeten. Toch willen we
enkele namen noemen, met het grote risico niet
volledig te zijn.
Jo Pijnenburg en Walter van de Spank scoorden
met hun zebravinken verschillende jaren goed op

Tentoonstellingen
Het jaarlijkse hoogtepunt van een vogelvereniging is de tentoonstelling. Hier worden de
kweekresultaten door keurmeesters beoordeeld
en wordt onderling uitgemaakt welke vogels de
kampioenen zijn. De keuring is voor de kweker een
belangrijke graadmeter of hij met de betreffende
vogels verder kan kweken of beter niet. De vogels
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Beschermheer notaris mr. J. Wedemeijer jr. bezoekt een tentoonstelling. Hier op de foto met de huidige voorzitter
Toon Verhagen (rechts) en secretaris Gijs van Heertum (links).
Foto archief De Nachtegaal
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nationaal niveau. Beiden verschijnen de laatste
jaren nog weinig op tentoonstellingen. Grard
Kerkhof scoorde met zijn kanaries op nationaal
niveau heel goed en Mari van der Donk deed ook
heel goed mee met zijn parkieten. Jan van Lanen
kan met zijn parkieten gemakkelijk meedraaien
met de top van Nederland maar.laat zich er niet
vaak zien.
De helft van de leden, zo’n 25 tot 30, doet alleen
mee met de onderlinge clubtentoonstelling. Een
tiental leden gaat mee naar de kringtentoonstelling
(de ‘vijf stedencombinatie’). Ook is er een zestal
leden dat aan de districtstentoonstelling meedoet.
Dit is een beetje wisselend, omdat men eerst
op de onderlinge tentoonstelling wil zien hoe
de beoordeling van de vogels uit valt. Het
keurmeesterrapport bepaalt dus of de vogels
ook ingezet worden op andere tentoonstellingen.
Veel leden gaan regelmatig naar zulke
tentoonstelling kijken. De interesse is er wel, maar
de kwaliteit van de vogels is vaak net iets te laag
of de kweek is een keer slecht uitgevallen.

blijkt niet alleen aan de vele actieve leden, maar
ook aan de bestuursleden. Als men de lijst van
bestuursleden over deze vijftig jaar bekijkt, zijn er
weinig wisselingen en hebben de meesten een vrij
lange zittingsperiode. Namen die opvallen zijn: A.
van der Pol, Henk van Rooij, Hans van Schijndel,
Henk Kapteijns, Gerrit van de Ven, Gerrit van
Zoggel, Rien van Loon, Adriaan van Pinxteren en
Marinus Vermeulen.
De huidige bestuursamenstelling is als volgt:
voorzitter Toon Verhagen (1999), Jan van
Lanen (2e voorzitter, 2006), Gijs van Heertum
(secretaris sinds 1988), Carel van Gaalen
(penningmeester vanaf 1999), Gerard van der
Heijden (ringencommissaris, sinds 1999), Herman
Geerlings (materiaalbeheerder, vanaf 1983),
Willie van Pinxteren (2e secretaris vanaf 2007).
Al met al een actieve vereniging die zich samen
met alle leden in clubverband bezig houdt houden,
kweken en verzorgen van vogels.
De jubileumtentoonstelling zal gehouden worden
op 30 en 31 oktober en zondag 1 november in
buurthuis ‘De Moerkoal’ in Middelrode en is voor
iedereen gratis te bezoeken. De ofﬁciële opening is
vrijdagavond 30 oktober. Het is beslist de moeite
waard om kennis te maken met deze prachtige
hobby en bloeiende vereniging.

Leden en het bestuur
Leden van deze vereniging zijn erg trouw. Dat
blijkt uit het feit dat de meeste erg lang lid zijn.
Een van die trouwe leden is Gerrit van Zoggel,
een van de oprichters en dus gouden jubilaris. Hij
heeft allerlei functies binnen de club vervuld. Een
andere jubilaris is Cor Schouten. Hij werd op 19jarige leeftijd lid en is dat nog steeds.
Dat deze vereniging uitstekend functioneert,

Bron: Gijs van Heertum en Ad Kapteijns, ‘De Nachtegaal
Berlicum-Middelrode’ januari 1959-januari 2009, Berlicum
2009.
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Drie jubilarissen van het laatste jaar die hier in de bloemetjes gezet worden. V.l.n.r. Gerrit van Zoggel en Cor Schouten, beide 50 jaar lid van De Nachtegaal en Piet Bosch die 40 jaar lid was.
Foto archief De Nachtegaal
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ZUID-WILLEMSVAART, VAARWEG OF VAORWEG?
Wim van der Heijden (†2005)

zet men op 11 maart 1822 een tracé door ons dorp
uit. De eigenaren van de gronden verwijderen de
door de rijksambtenaren uitgezette bakens. Maar
de gemeente Berlicum wordt gesommeerd zorg te
dragen, dat de aanleg ongestoord kan doorgaan. Bij
het graafwerk schakelt men geen dorpsbewoners in
maar personen uit de oostelijke provincies. Als de
werkzaamheden om allerlei redenen uit de hand
lopen wordt de pas opgerichte marechaussee in het
dorp gestationeerd. Bij de belangrijke handelsroute,
die vanuit Boxtel door Middelrode naar Ravenstein
loopt, wordt wel een brug geprojecteerd maar
niet aangelegd. Het in 1824 geopende en in 1826
geheel gereedgekomen kanaal krijgt de naam ZuidWillemsvaart, naar analogie van de Willemsvaart,
gelegen bij Zwolle, die in 1819 geopend is en het
Noord-Willemskanaal, lopende van Groningen
naar Assen. ‘De kanaal’, zoals wij hier zeggen,
dankt zijn naam aan de dan regerende vorst, koning
Willem Frederik I, prins van Oranje- Nassau,
groothertog van Luxemburg, geboren 24 augustus
1772 te ‘s-Gravenhage en overleden te Berlijn
op 12 december 1843. Hij regeerde van 1813 tot
1840 en staat bekend als een krachtige stimulator
van handel, scheepvaart en industrie. De ZuidWillemsvaart loopt van ‘s-Hertogenbosch, waar
op de gekanaliseerde Dieze wordt aangesloten, tot
Maastricht en heeft een lengte van 123 km waarvan
45 km over huidig Belgisch gebied. Het verval is

In 1804 verricht de bekende landmeter Hendrik
Verhees ten behoeve van de verbetering en
bevaarbaarheid van de rivier de Aa nauwkeurig
opmetingen en brengt deze in kaart met hoogteen breedteafmetingen. Op een wat later hiervan
gemaakte kaart worden schematisch de af te snijden
bochten en rivierdelen aangegeven. De opzet is,
van de rivier een bevaarbaar kanaal te maken en
een begroting op te stellen. De Aa krijgt hierbij de
naam Lodewijkvaart. Deze naam is ontleend aan
koning Lodewijk Napoleon van Holland, broer van
keizer Napoleon en hier door de Franse regering
is aangesteld. Door de ongunstige omstandigheden
waarin het land verkeert wordt dit plan, met
als doel de scheepvaart van zwaar transport te
bevorderen, niet uitgevoerd. Later, tussen 1810 en
1813, ontwerpt men een ander plan, dat het graven
van een kanaal, lopende van ‘s-Hertogenbosch via
Eindhoven naar het huidige België behelst, zonder
gebruik te maken van de bestaande rivieren. Door
ongunstige tijdsomstandigheden blijkt ook dit een
‘lade’ plan.
Koning Willem I, in 1813 aan het bewind gekomen,
pakt kort hierna de plannen voor het graven van een
kanaal weer op. Hij streeft naar de bevordering van
handel en industrie. De wegen zijn ongeschikt voor
massavervoer. Door het graven van kanalen kan
dit transport bevorderd worden. Zonder overleg
met de plaatselijke bevolking en grondeigenaren
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Een van de vele sluizen in de Zuid-Willemsvaart was Sluis 2 bij Berlicum. Hier konden de bewoners van het Woud en
de Spurkstraat vanaf de Assendelftseweg hun huis bereiken. De sluis was al gereed bij het begin van de aanleg van dit
kanaal, maar de brug pas vele jaren later. De bewoners van het Woud en de reizigers naar Den Dungen en Schijndel
moesten nog tientallen jaren gebruik maken van de brug in Den Dungen of Heeswijk.
Op de foto zien we duidelijk de kolk, waar de schepen moesten wachten tijdens het schutten. Op de voorgrond de brug
met schuilhuisjes voor de sluiswachters. Rechts een van de sluiswachterhuisjes en aan de overzijde de winkel, café en
boerderij van Bert Pennings. Schippersvrouwen maakten dankbaar gebruik van deze winkel om hun inkopen te doen
tijdens het wachten in de sluis.
Foto archief heemkundekring De Plaets
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40 meter, waarvoor 20 panden met schutsluizen
zijn aangelegd. Het kanaal is gedeeltelijk in het
landschap uitgegraven en op andere plaatsen
voorzien van dijken. Om deze dan nog smalle
dijken zoveel mogelijk te beschermen wordt het
verboden ze te betreden.
Voor controle stelt men een dijkwachter aan. Rond
1855 wordt bij het Beekveld en in Middelrode
nabij de inmiddels aangelegde brug toegestaan een
gedeelte van de dijk te betreden en zelfs laad- en
losplaatsen te maken. Er verrijzen steenkool- en

graanloodsen op kosten van vooruitstrevende
dorpsbewoners. Nog later komt er een karspoor
aan de zuidwestzijde van de vaarweg. Vanaf
de Milrooijse brug richting Veghel bevindt het
karspoor zich aan de andere zijde. Pas in 1934
komt de geheel verharde eenbaansweg aan de
noordoostzijde van het kanaal. Het verkeer door
de nabijgelegen dorpen neemt hierdoor af. Per uur
passeren er ‘wel vier voertuigen’ over de nieuwe
verkeersbaan.
De naam Zuid- Willemsvaart bestaat uit drie
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delen n.l. Zuid, Willems en vaart, waarbij van het
middelste deel reeds de betekenis is beschreven.
Zuid duidt aan het gedeelte van het land, waar
het kanaal gelegen is, dit zoals reeds vermeld in
tegenstelling met Willemsvaart, die meer in het
midden gelegen is en Noord- Willemskanaal, zich

bevindend in het noorden van het land. Vaart is
afgeleid van het verplaatsen over water, wat varen
genoemd wordt en heeft de betekenis van kanaal.
Bij het geven van straatnamen in 1949 besluit
het gemeentebestuur om de naam van het kanaal
over te nemen voor de straat en wel aan de

De verbrede Zuid-Willemsvaart. Op de achtergrond de nieuwe, erg smalle en te lage, verbindingsbrug met het Woud,
Schijndel en Den Dungen. Nu is het nog wachten op het verbreden van de autoweg langs het kanaal!
Foto archief heemkundekring De Plaets
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betekenis heeft voor het dorp, zien de raadsleden
de naam van een vaarweg voor een rijweg wel
zitten. Ze zijn beiden aangelegd om te ‘bevaoren’.
Vandaar dat voor de titel van dit verhaal ‘ZuidWillemsvaart, vaarweg of vaorweg’ in het dialect
slechts één woord nodig is: ‘vaorweg’.
Ook de vroegere raadsleden waren zo dom nog
niet!

noordoostelijke, de Berlicumse kant van de vaart
met oneven nummers en de andere zijde met even
nummers. Voor onbekenden in Berlicum is dit soms
een moeilijke zaak, zodat het nogal eens voorkomt,
dat men aan de verkeerde zijde van het kanaal naar
een pand zoekt.
‘Vaorweg’
Vermoedelijk hebt u bij het lezen van dit artikel
wel gedacht: Wat zijn die Berlicumse raadsleden
uit 1949 toch onnozel, om de naam van een
van oudsbekend nog aanwezig kanaal te gaan
gebruiken als straatnaam voor twee aanliggende
wegen. Maar men moet die raadsleden van toen
toch niet onderschatten. Het zijn dan nog ‘echte’
(geen import-) Berlicummers, die hun eigen dialect
nog goed kennen. En men ‘rijdt’ in die tijd nog niet
met de hoogkar maar men vaart ermee, zodat men
in het plaatselijk dialect zegt: “Unnen boer voart
mittu kààr dur den vaorweg”. Omdat de ZuidWillemsvaart als vaarweg in 1949 geen enkele

LOSSE AANTEKENINGEN VAN ‘ONS MOEDER ‘Lina Wijgergangs-van Uden † 1982
Trekschepen
Vroeger waren er in de Zuid-Willemsvaart nog
trekschepen, geen stoomschepen, en die moesten
langs den oever voortgetrokken worden, en dat was
altijd een vrouw die dat deed; ze hing dan in een
borsttuig en dan voetje voor voetje ging dat van
de eene sluis naar de andere, waar ze weer mocht
rusten, echt paardewerk. Later deden het voort
paarden en tegenwoordig allemaal stoom. Die
paarden noemden ze togerspaarden.
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Arbeiders en schippers bezig met laden van een omgehakte boom op een schip. Zo te zien een zwaar en moeizaam
karwei. Kinderen kijken rustig toe.
Foto archief heemkundekring De Plaets
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Na 35 jaar schaakmat
Albert Pennings

Ruim 35 jaar geleden is ‘Schaakvereniging Berlicum’ opgericht. Na een bloeiend bestaan is daar nu een einde
aan gekomen. De laatste jaren verminderde het ledenaantal voortdurend en wel zo dat het vereiste aantal om
een fatsoenlijke competitie te spelen niet meer haalbaar was. Hiermee is helaas een einde gekomen aan een
denksportvereniging waar vele mensen uit Berlicum en omgeving veel plezier aan hebben beleefd.
en woonachtig in Berlicum. Deze laatste is later
jarenlang lid geweest van Schaakvereniging
Berlicum, hij was ook secretaris en voorzitter.
De oprichting
Enkele maanden later, in december 1973, werden de
Berlicumse deelnemers aan deze schaaksimultaan,
op initiatief van Jan Gosselink, aangeschreven met
de vraag of ze er iets voor voelden lid te worden
van een op te richten Berlicumse schaakvereniging.
Veel schaakliefhebbers reageerden positief. De
oprichtingsvergadering volgde op 21 januari
1974 in herberg ‘De Gouden Leeuw’. Er waren
17 mensen aanwezig. Op de ledenlijst van maart
stonden 25 schakers vermeld. Op de vergadering
van 9 september 1974 werd het bestuur als volgt
samengesteld: Th. van der Heijden, voorzitter, J.
van Lanen, secretaris, J. Stevens, penningmeester
en J. Gosselink werd wedstrijdleider. Toen
is de vereniging ook ingeschreven bij de
Noordbrabantse schaakbond voor deelname aan
de externe competitie.
Op 5 september 1977 werd voor het eerst vergaderd
in sportcafé ‘De Run’, waar sindsdien ieder

Wat vooraf ging
De kiem voor Schaakvereniging Berlicum werd
gelegd in de zomer van 1973. De jubilerende
volleybalvereniging ‘Hands up’ organiseerde
voor de Berlicumse bevolking allerlei activiteiten.
Daarbij behoorde ook een simultaanwedstrijd
schaken op het Mercuriusplein. De bekende
Nederlandse grootmeester Jan-Hein Donner
nam het op tegen 40 schakers. Daarna was er
een schaakpartij met levensgrote stukken op een
groot schaakbord. De schakers waren enkele
prominenten, te weten Hein Jordans, toentertijd
dirigent van het Brabants Orkest, en de heer A.
Verheijen, kantonrechter in ’s-Hertogenbosch
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Bij gelegenheid van de opening van sporthal ‘De Run’ te Berlicum spelen schakers uit Bonheiden (België) tegen
Berlicum. De foto is van februari 1977.
Foto Schaakvereniging Berlicum
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werd besloten een toernooi te organiseren. Dit was
een enorm succes, het toernooi trok topschakers
uit het hele land. Gemiddeld waren er 80 tot 100
deelnemers. Groot was de betrokkenheid van de
Rabobank en vooral de toenmalige directeur, de
heer P.G. Janssen, die van ’s morgens vroeg tot na
aﬂoop van de speeldag bij de organisatie betrokken
was. In 1984 en 1985 was Loek van Wely, de latere
grootmeester, de beste jeugdspeler: hij kwam
gewoon op de ﬁets uit Heesch. Later heeft hij
nog enkele malen het toernooi gewonnen, evenals
bekende schakers als Welling, Cuijpers, Knoppert,
Reinderman, Van Mil en vele anderen. Het laatste
toernooi was in 1998: er waren te weinig leden
beschikbaar om het ingewikkelde systeem mee te
organiseren.

maandagavond is geschaakt en waar de vereniging
altijd gastvrij is ontvangen. De verandering van
speellocatie was noodzakelijk omdat de nieuwe
eigenaren van ‘De Gouden Leeuw’ de vaste
speelavond niet meer konden garanderen.
De competitie
Er zijn verschillende vormen voor de interne
competitie gebruikt in de loop der jaren. Er was
eerst een indeling in sterkte, verdeeld over drie
groepen. Later is gebruik gemaakt van het Zwitsers
systeem: er was een groep en men speelde steeds
tegen schakers van ongeveer gelijke sterkte, al
naar gelang de stand. Sinds 1990 werd het Keizersysteem ingevoerd, de paring aan een tegenstander
werd gedaan door de computer, evenals de
toekenning van de punten.
Tot voor een paar jaar werd er ook deelgenomen
aan de externe competitie van de schaakbond.
Schaakvereniging Berlicum is kampioen van de
vierde klasse geworden in 1985, 1990 en 1993.
Toch bleek de derde klasse vaak na een of twee
jaar voor de kleine club te sterk, zodat men moest
degraderen. Enkele jaren geleden is al besloten
te stoppen met de externe competitie, omdat
het aantal schakers dat op de zaterdagmiddag
beschikbaar was niet meer toereikend was. Het
ledental was toen al aan het dalen.

De leden
Door de loop van de tijd zijn ongeveer 100
schakers lid geweest van de vereniging. In de
topjaren waren er meer dan 30 leden. Een deel
hiervan was echter niet uit Berlicum afkomstig
maar uit buurgemeenten als Rosmalen, Den
Dungen en Den Bosch. Dat kwam vooral omdat
het een recreatieve schaakvereniging was, zonder
de ernst van het spel uit het oog te verliezen.
Een partijtje schaken en de gezelligheid gingen
voor het streven naar topresultaten. Door allerlei
omstandigheden, verhuizen, leeftijd, andere
bezigheden, is het ledental langzaamaan minder
geworden. Ook de bloeiende jeugdafdeling, die

Het Rabo-Rapid-Toernooi
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 1984
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In de zomer van 1973 organiseerde volleybalvereniging ‘Hands Up’ een sportmanifestatie, waaronder ook schaken.
Op een levensgroot schaakbord speelden Hein Jordans, dirigent van het Brabants orkest, tegen mr. A. Verheijen uit
Berlicum. Hein Jordans is op de achtergrond zichtbaar. Het bord is opgesteld op de plaats waar later het gemeentehuis aan het Mercuriusplein is gebouwd.
Foto Schaakvereniging Berlicum
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verdienstelijk: Jaap Scholten en Jan Gosselink,
terwijl Cor Schalken vele jaren jeugdleider en
voorzitter is geweest.
Van degenen die clubkampioen zijn geweest,
noemen we diegenen die dat meerdere malen gelukt
is: Sjef Stevens, Henk Hartendorp, Jan Gosselink,
Jo Timisela, Wim Seriese, Jan Spoorenberg, Jaap
Scholten en als laatste Cor Gijsbers.
Helaas is aan de sportieve strijd op de 64 velden
in Berlicum nu een einde gekomen. Wie deze
koninklijke denksport wil beoefenen zal elders
zijn heil moeten zoeken.

vele jaren bestaan heeft, was er al enkele jaren niet
meer. De doorstroming vanuit de jeugd was zeer
minimaal. Er zijn een paar zeer trouwe schakers
lid geweest. Albert Pennings is de enige die vanaf
de oprichting tot en met het einde lid is gebleven.
De bestuursleden van de laatste jaren bleven
ook lang zitten. Dit ook vanwege het gebrek aan
beschikbare vervangers. Peter Janssen is vanaf
1980 penningmeester geweest en bovendien vanaf
1990 wedstrijdleider. Zijn nauwgezette arbeid
was de grote steunpilaar waarop de vereniging
kon drijven. Albert Pennings was vanaf 1982
secretaris en kon nooit een opvolger voor dat
baantje strikken. Verder waren ook vele jaren

Bron: Albert Pennings, ’25 jaar Schaakvereniging Berlicum’,
Berlicum 1999.

98

Schaakgrootmeester Jan-Hein Donner speelde in de zomer van 1977 tegen 40 schaakliefhebbers uit Berlicum en omgeving. In rap tempo legde hij ronde na ronde af en wist bijna alle partijen winnend af te sluiten. De simultaanspeler
heeft altijd wit en als hij bij het bord verschijnt, moet zijn tegenstander een zet doen, die meteen wordt beantwoord.
Naarmate de wedstrijd vordert, vallen er steeds meer spelers af en wordt de bedenktijd voor de overgebleven tegenstanders van de simultaangever steeds korter. Ook deze tafeltjes stonden aan het pas aangelegde Mercuriusplein
opgesteld op de plek van het latere gemeentehuis. Albert Pennings herkennen we links op de voorgrond achter het
schaakbord. Ook hij moest na verloop van tijd zijn partij opgeven.
Foto Schaakvereniging Berlicum
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EEN SLOTJE ‘T GROENHUISKE IN DE HASSELT
Wim van der Heijden (†2005), bewerkt door Albert Pennings.

Rond de oude dorpskern ‘De Plaets’ van Berlicum hebben in het verre verleden meerdere kasteeltjes, slotjes
en speelhuizen gestaan. In een kleine straal treffen we aan de belangrijke kastelen Ter Aa, het kasteel Vredendaal, het kasteel Beekveld en een speelhuis dat later de naam Vredendaal krijgt. Maar aan het begin van
de Hasselt, ongeveer aan de huidige Hasseltsedijk, blijkt nog een slotje gestaan te hebben. Hierover was tot
op heden niets bekend of gepubliceerd. Het blijkt ook moeilijk hier iets van te achterhalen en te ordenen.
Toch is hierover wel iets te vertellen.
van Bemmel, die het echter weer overdraagt aan
jonker Goijert Dirck de Luwe voor ƒ 337,78 te
betalen in drie termijnen. Hier wordt een last aan
de zusters van Mariënwater (nu Coudewater) te
Rosmalen vermeld.
Ook verder treffen we nog gegevens aan. Zo vermelden oude belastinglijsten van 1568, 1576 en
1578 ‘de gebruijkers van ‘t Groenhuijsken mette
lant’.

Oudste vermeldingen
De oudste vermelding dateert van 1566, als geschreven staat dat het goed in het verleden gekomen is van jonkvrouw Maria, dochter van wijlen
Jacob van Domborch, ridder en Heer van St.Jans- en Agathakerke op Walcheren. Zij is dan
weduwe van jonker Johannes van Eijl, Heer van
Gijsteren. Het goed bestaat uit bouw- en weiland
aan de Hasselt en is gelegen naast het goed van de
pastoor van Berlicum, aan de Aa en de gemeenschappelijke weg door de Hasselt. Er staat een
gebouw op het land, omgeven door een gracht,
welke loopt vanaf de straat tot aan de Aa. Er behoort nog een wei bij, genaamd ‘die Cromde’ gelegen onder Den Dungen op de Nijvelaar aan de
Aa. Nader aange¬duid gelegen bij de Berlicumse
Hogevonder, nabij de samenkomst van de Run en
de Aa. Bij het maken van de akte, in 1566, is eigenaar jonker Christoffel Bacx, zoon van Johannes Bacx en wijlen jonkvrouw Maria, dochter van
Johannes van Berckel. Hij, Christoffel, verkoopt
het goed aan jonker Lubertus, zoon van Zwederic

Zeventiende eeuw
We vinden in 1618 vermeld dat jonker mr. Gerart van Broeckhoven een ‘bloote hoffstadt met
een werff, eertijts een huijs, speelhuijs ofte slootken, genaempt ‘t Groenhuijsken met erff, groes en
hoijlant’, ongeveer 4 of 5 lopensen groot, gelegen
in de Hasselt te Berlicum verkoopt. Hij doet dit
met uitzondering van alle rechten op het water
van de Aa, die hij aan zichzelf houdt. (‘bloote’
betekent, dat hij wel eigenaar is, maar dat een
ander het recht op gebruik heeft). Jonker Gerart
heeft het goed verkregen van zijn broeder Heer
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Gedeelte uit een kaart van 1629 van het beleg van ’s-Hertogenbosch door de troepen van Frederik Hendrik. Aan de
bovenzijde van de kaart zien we ‘Balekum’ liggen. De kaarten werden nog niet gemaakt met het noorden aan de bovenzijde. De brede lijn van boven naar beneden is de rivier de Aa. Iets links van midden bovenaan zien we een plein
met de toenmalige Sint-Petrus kerk en het kasteel ter Aa. In het midden een paar honderd meter naar beneden, bij
de witte pijl, staat het Groenhuiske. Even verder stroomopwaarts zien we verdedigingswerken en de plek waar door
Frederik Hendrik de Aa werd afgedamd en omgeleid. Dit ter hoogte van de plaats waar nu ‘de Fuik’ staat.
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Erfdeling
In 1624 heeft de erfdeling plaats van de eerder
overleden Lambrecht Michiels (van Someren)
en zijn pas overleden vrouw Barbara Gerart van
Genderen. Dochter Claarken Lambrecht Michiels,
gehuwd met Gerart Goossen van Vechel ontvangt
‘een hoffstadt, de gewesen herberch in de Swaen,
staende bij de kerke aen De Plaetse en eene bloote
hoffstadt, eertijts een slootken, gestaen hebbende op het Groenhuijskenslant ende erffenisse
daeromtrent liggende acker- ende hoijlant van 4
à 5 loopense’ te Berlicum. We zien hieruit, dat
Lambrecht Michiels ook nog eigenaar was van de,
tijdens een belegering afgebrande herberg ‘in de
Swaen’, die noordwestelijk van de kerk gestaan
heeft. De nieuwe eigenaren lenen extra ƒ 200.- tegen ƒ 12,- per jaar, ook van jonker Arnoud van
Broeckhoven.

Jan van Broeckhoven, meester in de rechten, die
in de orde van de Capucijnen broeder Françoijs
genoemd wordt. Jonker Gerart draagt het goed
voor een bedrag van ƒ 296,14,8 over aan Barbara,
de dochter van Gerard Jansse van Genderen, weduwe van Lambrecht Michiels. Ook hier staat de
cijns van 31 stuiver en 2 ort aan het convent van
Coudewater te Rosmalen vermeld. Het slotje is in
1618 waarschijnlijk al verdwenen, dit vanwege
de vermelding ‘eertijts’. In het vervolg wordt dan
ook alleen maar gesproken over ‘het Groenhuijskenslant’.
In 1620 verkoopt jonker Gerart van Broeckhoven
ook nog een groesperceeltje genaamd ‘t Duijffveldeke’ in de Hasselt, gelegen naast het eerder
verkochte bezit van Barbara, aan Zebert, wijlen
Hendrick Zebertsoen. Hierbij behoort het recht
van vissen en laten vissen op de Aa, het uitzetten
van visnetten, waar het nodig is en het 2 of 3 keer
per jaar met de schuit vissen en netten uitzetten.
Ook mag er gevist worden voor de verkoop.

In 1625 laat Clara, dochter van Lambrecht Michiels Jacobs, als weduwe van Gerard Gooswijn
Adriaan van Vechel, bij haar tweede huwelijk met
Jan, zoon van wijlen Hendrick Peters van Helmondt, bij testament de verdeling uit haar eerste
huwelijk vastleggen. Zij vermaakt hierbij aan haar
zoon Lambrecht een vaste rente van ƒ 25,- per
jaar, die afgelost kan worden met eenmalig
ƒ 400,-. Als onderpand doet dienst ‘een bloote
hoffstadt’ met werff, daer eertijts een huijs, speelhuijs ofte slootken gestaen heeft, genoempt ‘t
Groenhuijskenslant ende erffenisse daeraen liggende, deels groes, hoijlant ende ackerlant, groot

In 1623 lezen we dat Barbara van Genderen van
jonker mr. Arndt van Broeckhoven een hypotheek
opneemt tegen een jaarlijkse rente van ƒ 16,-,- met
als onderpand het ‘Groenhuijskenslant’. Het is aflosbaar met ‘100 heel zilveren patacons, goet van
alloije en oprecht van gewicht, geldende 2 gulden
en 8 stuiver’. Dit is een van de hypotheken, die we
in 1625 vermeld vinden.
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Dit pand, Hasseltsedijk 26, dient ter oriëntatie voor de plaats van het Groenhuiske. Aan de overzijde van de Hasseltsedijk, richting de Aa, moet dit slotje gelegen hebben. Later kreeg het perceel de naam ‘’t Groenhuijskenslant’.
Foto archief heemkundekring De Plaets
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Verdere vermeldingen
Daarna vinden we nog maar weinig vermeld over
‘het Groenhuijske’, het slotje in de Hasselt. Het is
ook moeilijk zoeken naar iets dat al geruime tijd
niet meer bestaat. Wel treffen we in 1630 een erfdeling aan van Hens Coolen Peeters en zijn vrouw
Aelke. Bij de vele goederen en landerijen die zij
bezitten, treffen we o.a. aan ongeveer 6 lopensen teulland in de Hasselt, begrensd door de erven van de abdij van Berne, het pastoorschap van
Berlicum, de gemene straat en de gemene rivier
de Aa ‘aldaer vliedende’. Het land is ‘geheijten
‘t Groenhuijskenslant’. Er rust een last op van 31
stuiver en 2 ort aan het convent van Coudewater.
Arike, de dochter van Hens Coolen wordt de nieuwe eigenaresse. Over ‘bloot eigendom’ staat niets
vermeld. Het betreft hier zonder twijfel het land
van het hiervoor vermelde slotje.

5 à 6 lopensen’. Het bezit wordt begrensd door
landerijen van de abdij van Berne aan de ene zijde
en aan de andere zijde door het goed van de pastoor van Berlicum. Aan de voorzijde ligt de ‘gemeijne straete’ en aan de achterzijde ‘de Aastroom
aldaer’. Als lasten drukkend op het goed staan
vermeld 4,5 pond paijment of 31 stuivers en 2
ort, te betalen aan het convent van Mariënwater te
‘Roesmaelen’, een ‘oude groote’ aan de Heer van
Heeswijk en losbare cijnzen van ƒ 16,-, ƒ 12,- en
ƒ 9,-. Dit laatste kunnen we ongeveer vergelijken
met 3 hypotheken, waarvoor jaarlijks de genoemde bedragen aan rente voldaan moeten worden.
Daar er in deze tijd ongeveer een rente van 6%
geldt, betekent het, dat er ongeveer ƒ 620,- is opgenomen, een enorm bedrag voor die tijd. Daar er
nog geen hectare grond bij gelegen was, moet ‘het
slotje’ eens een grote waarde gehad hebben.
Verder behoren bij het goed nog 4 lopensen en 17
roeden teul- en grasland, omsloten door ‘grafften’ (=sloten). Dit terrein wordt begrensd door de
landerijen van Dirck Dircks, de abdij van Berne,
Aerdt Aerdts en de kinderen van Jan Anthonius
van Dooren. Vermoedelijk ligt dit terrein t.o.v.
het kasteel¬tje ongeveer aan de overzijde van de
straat.
Uit de akte blijkt, dat Clara, dochter van Lambrecht
Michiels een ‘bloote hoffstadt’ in bezit heeft. Wie
het in gebruik heeft, staat niet vermeld. Wel lezen
we, dat Barbara, weduwe van Lambrecht Michiels
het goed in 1618 verkreeg van jonker Gerart van
Broeckhoven, die meer bezit in Berlicum heeft.

Weer later, in 1663 staat vermeld ‘Groenhuijkensoff Heckenacker behoerende bij de pastoershoeffve’, die staat in de Onderstal.
In 1721 is er sprake van Teunis Roelof Smulders
en zijn vrouw Jenneke Wouters van Son, die het
teulland genaamd ‘Groenhuiske’ in de Hasselt,
groot 3 lopensen in bezit hebben. Het is gelegen
tussen de Aa en de straat. Zij vermaken het aan
hun zoon Adriaan Teunis Smulders, die het doorverkoopt aan Peter van Son.
Laatste vermelding
In 1820 verkoopt schoolmeester Jan Hartman de
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Groenhuiskensakker, groot 7 lopensen en 5 roeden aan Hubertus van Hedel. Als we de oudste
kadasterkaarten van 1832 inzien, vinden we onder de eigendommen van Hubertus van Hedel in
de Hasselt vermeld de percelen A. no 226, 227,
228, 229 en 230, groot samen ongeveer 1,5 ha.
Op de hierbij gepubliceerde kaart staat dit terrein
aangegeven. Het is gelegen ongeveer tegenover
het pand Hasseltsedijk 26, waar voorheen Frans
Broos woonde. Hier moet dus in het verleden het
betreffende slotje ‘t Groenhuiske gestaan hebben.
Voor zover bekend, zijn hier nooit puin of andere

restanten aangetroffen. Dit is wel begrijpelijk,
want de dijk door de Hasselt is pas rond 1837 aangelegd, waarbij alles in de omgeving vergraven is
en waardoor de laatste resten zijn verdwenen.
Meer gegevens zijn er vermoedelijk niet te vinden
in het stads- en rijksarchief. De eigenaren komen,
voor zover te zien is aan bezit en familienamen,
uit ver van hier gelegen gebieden. De mogelijkheid bestaat, dat de registratie van de transporten
in hun woongebieden heeft plaatsgevonden. Dit is
echter zoeken naar een speld in een hooiberg.

Kaartje met de percelen van omstreeks 1500. Links onder vinden we het slotje ‘’t Groenhuijske’, dicht bij de Aa.
Foto archief heemkundekring De Plaets
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Om te bekijken

Op de schoolfoto deze keer een handwerkles aan meisjes van zuster Arnulpha, waarschijnlijk aan klas 5 in schooljaar
1962-1963.
Ons zijn de volgende namen bekend: 1. Truus van Doorn, 2. Annie Blokx, 3. Sjaan van Vlijmen, 4. Cunnie van de
Leest, 5. Thea Klerkx, 6. Truus van Osch, 7. Sjaan Bissels, 8. Ria van Loon, 9. Ria van den Akker, 10. Mien Bissels,
11. Elly van de Sangen, 12. Petra Vissers, 13. José Dobbelsteen, 14. José van Wamel, 15. Diny van Doremalen, 16.
Ria van Loon, 17. ? Klerkx, 18. Handwerklerares zuster Arnulpha.
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Mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Schenkingen
Paula van Helvoirt- van de Ven bracht een ingebonden Katholieke Illustratie uit 1928-1929.
Dinie van de Veerdonk- van Alebeek gaf wat spulletjes, waaronder brieven en een oude gemeentegids.
L. Zwetsloot schonk een cd met foto’s van de bouw van Rundael.
Van de provincie Noord-Brabant kregen we het boek ‘Onder heide en Akker’, over de archeologie van
Noord-Brabant tot 1200.
Drukkerij Wihabo uit Geffen heeft haar voorraad boeken opgeruimd en aan uw heemkundekring geschonken.
José de Ras-Douenburg bracht ons jaargangen van Gens Nostra en van het Heraldisch Tijdschrift uit de
nalatenschap van haar man, Bento de Ras, werkgroeplid en actief stamboomonderzoeker.
Reacties
Annie van Grunsven- van Osch reageerde op ons artikel over Lecora in het vorige nummer. Zij kon zich
herinneren dat de letters ‘Le’ van Leco afkomstig zouden zijn van de eerste twee letters van Leibner, een
Duitse ﬁrma. De ‘co’ zou van compagnon kunnen zijn.
Allen die iets schonken en reageerden, heel hartelijk dank. Dit komt de geschiedschrijving van ons dorp
ten goede.
Inhoud.
Albert Pennings:

De schuurkerk, nu zichtbaar in een park
50 Jaar vogelvereniging ‘De Nachtegaal’
Wim van der Heijden †2005: Straatnamen, Zuid-Willemsvaart, vaarweg of voarweg
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Na 35 jaar schaakmat
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