Archeologische begeleiding rond de meanderende Aa
Hans van Nuenen

In de periode eind maart 2008 t/m begin mei 2008 heeft ADC Archeoprojecten archeologische begeleiding
uitgevoerd in de gemeente Sint-Michielsgestel langs de Aa in Middelrode. (afb.1) Hier werd door de Grontmij in opdracht van het Waterschap Aa en Maas een oude meander weer aangesloten op het riviertje de
Aa en het aanliggend terrein van ca. 3,5 km werd verschraald. (foto 1)
Archeologische begeleiding kan omschreven worden als het inventariseren en documenteren van de aanen/of afwezigheid van archeologische waarden in een niet verstoord gebied. Deze begeleiding werd uitgevoerd onder leiding van de projectverantwoordelijke archeoloog Peter Hazen. Tijdens de werkdagen
hebben leden van de Berlicumse heemkundekringen meegeholpen en assistentie verleend bij het veldwerk.
(foto 2)
Onderzoeksmethode
Archeologische verwachting
De begeleiding is uitgevoerd volgens de geldende
Het gebied had in principe een lage verwachtingsarcheologische eisen. De bovengrond werd tot
waarde op de cultuurhistorische Waardekaart en
het niveau van de oude ondergrond (wit zand)
onderzoek was daarom niet verplicht. Echter in
laagsgewijs afgegraven. Op dit niveau werden de
dit gebied zijn destijds een gewei, dat gebruikt
grondsporen duidelijk zichtbaar. Het was tevens
was als hak of houweel en een bronzen kokerbijl
de diepte die nodig was voor de verschraling. Bij
gevonden. Tevens was bekend dat in dit gebied
de aanleg van een poel werd echter tot ca. 3 mevanaf ca.1200 een grote landbouwhoeve, ‘De
ter onder het maaiveld gegraven. De afgegraven
Hondshurk’, heeft gestaan.
grond werd ook met een metaaldetector onderOp basis van deze waarnemingen vond de prozocht.
vincie Noord-Brabant archeologisch onderzoek
De grondsporen zijn ingemeten met een zgn. Ronoodzakelijk. Deze noodzaak stemde overeen
botic Total Station (zeer nauwkeurige GPS).
met recent opgestelde richtlijnen voor archeoloMet deze apparatuur kan tevens de hoogte bepaald
gisch onderzoek in Beekdalen door de Rijksdienst
worden t.o.v. N.A.P.
voor Archeologie, Cultuurhistorie en MonumenVrijwel alle sporen en greppels zijn gecoupeerd
tenzorg (RACM). Men acht onderzoek in beekda(een dwars doorsnede gemaakt) om eventuele dalen van belang i.v.m. mogelijke overblijfselen van
tering, aard en conservering vast te stellen. (foto
kampementen van jagers, depotvondsten (ritueel),
3)
bruggen, nederzettingen, afval, voorzieningen
Van deze coups, meestal uitgevoerd door leden
voor visvangst en watermolens.
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door dit een goede locatie was voor bewoning. De
gevonden sporen zijn in verband te brengen met
een boerenerf, dat hier omtrent de 14e eeuw moet
zijn gevestigd. Op deze zandkop werden diverse
paalkuilen gevonden.(afb.2)
Uit de palengroep kan een spieker worden gereconstrueerd, waarbij een paalconstructie een hoger liggende constructie ondersteunde, waardoor
de oogst beschermd was tegen vocht en ongedierte. De oppervlakte tussen deze palen is ca. 9 m²
Bij het afwerken (volledig uitgraven) van de paalkuilen werden diverse scherven van aardewerk
gevonden, welke bij nader onderzoek gedateerd
werden uit ca. 1350 tot 1450.

van de heemkundekringen, werden door de archeologen tekeningen gemaakt, foto’s genomen en
eventueel vondstmateriaal verzameld.
Bijzondere vondsten, bijvoorbeeld metaal, werden
als punt ingemeten. Ook grondmonsters werden
meegenomen voor verder onderzoek. Opgemerkt
dient te worden, dat de begeleiding dusdanig was
georganiseerd, dat de andere werkzaamheden
geen vertraging hebben opgelopen.
Korte samenvatting vondsten
Tijdens het onderzoek zijn sporen uit de late Middeleeuwen (ca. 1200) en de Nieuwe Tijd (vanaf
1500) gevonden. De sporen uit de late Middeleeuwen bestaan mogelijk uit een bijgebouw, een
spieker (een soort opslagschuur) en kuilen voor
hopteelt.
Ook op het westelijk deel van de verschraling werden sporen van hopteelt gevonden, waarschijnlijk
één of twee ervan behoorden tot de grote landbouwhoeve ‘de Hondshurk’.
Sporen van hopteelt zijn in dit gebied nog nooit
gevonden en daarom zeer uniek.
Opvallend is ook het grafje van een man, die in
deze periode buiten een kerkhof is begraven.
In de Nieuwe Tijd is een grote schuur gebouwd
met daar omheen grote kuilen. Hopteelt werd daar
niet meer gevonden.

Hopteelt
Ook in de omgeving van de poel werden 5 langwerpige kuilen aangetroffen: een was ca. 13 meter
lang en de overige ca. 4,5 tot 7 m., breed ca. 1,3
m. en diep ca. 60 cm. (afb.3) De lange kuil had
een humusachtige bovenlaag, een grijze tussenlaag en daar onder weer een humusachtige laag.
De 4 andere kuilen hadden alleen een humusachtige onderlaag en een grijsbruine bovenlaag. Mogelijkerwijs betreft het hier een vroege vorm van
hopteelt.
In de late Middeleeuwen werden hopplanten in
diep uitgegraven langwerpige kuilen geplaatst,
waarna deze met mest en grond werden opgevuld.
In zo’n kuil werden dan, gezien de grootte van de
kuil, 4 stuks hopplanten gezet, waardoor nog voldoende ruimte overbleef voor verzorging.

Sporen van een spieker
Op de rand van het gebied waar de poel zou worden gegraven, bevond zich een zandkop, waar110

Links: Afb. 1: Het sterretje geeft de
locatie aan van de herstelde meander Assendelft te Middelrode.

Onder: Afb. 2: Paalkuilen uit de 14e eeuw.

Links: Foto 1: Overzichtsfoto van de werkzaamheden bij de nieuwe meander.
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Uit één van de kuilen werd in de humusachtige
onderlaag een scherf aardewerk gevonden, die later gedateerd werd tussen 1000 en 1200. Het is
tevens de oudste scherf die gevonden werd.

gezicht kijkend naar het noordoosten. De botrestanten waren in zeer slechte conditie. (foto 5)
Vlak bij het graf werden 2 munten aangetroffen,
die mogelijk verband hielden met het graf. De
botresten werden meegenomen voor nader onderzoek.
Vastgesteld kon worden dat de botfragmenten afkomstig waren van een man tussen de 40 en 50 jaar
oud, die last moet hebben gehad van rugklachten
in het onderste deel van de wervelkolom. Er zijn
geen bijzonderheden waargenomen, die een reden
kunnen geven waarom de man niet op het kerkhof
is bijgezet.

Greppel
Op de rand van de zandkop (in de omgeving van
de poel) werden ook enkele greppels gevonden.
Aan de Aazijde werd een greppel gevonden, die
tevens dienst deed als afvaldepot en erfafscheiding. Bij het afwerken van het gebied werd ook
veel aardewerk uit de 14e eeuw gevonden. (foto
4)

Conclusies
In het onderzoeksgebied zijn bewoningssporen teruggevonden uit de late Middeleeuwen. Het gaat
hier waarschijnlijk om twee erven.
Op het oostelijk deel van het terrein, in het bijzonder het gebied waar de poel is aangelegd, bevond
zich het eerste boerenerf. Op een lichte verhoging
in het landschap is hier mogelijk een aantal gebouwen opgericht: een schuurtje en een spieker.
Het erf werd begrensd door twee greppels, die ook
dienden als afvaldump, met daarbij aan de noordkant een afrastering. Het aardewerk dat in verschillende sporen is teruggevonden, dateert men
na onderzoek in de 14e-15e eeuw. Binnen dit erf
is mogelijk hop geteeld in langwerpige hopkuilen.
De schuur en de spieker hebben mogelijk gediend
als tijdelijke opslag van de hop. Ook is het mogelijk dat in een van de gebouwen de hopbellen na

Tweede erf
In het westelijk deel (richting kruising Zuid-Willemsvaart-Kapelstraat) werd een tweede erf teruggevonden, dat waarschijnlijk in de 14e eeuw in
gebruik werd genomen, hoewel de meeste sporen
uit de Nieuwe Tijd komen.
Het grootste spoor ( afb. 4) zijn 52 rechthoekige
kuilen, die in een rechthoek zijn gegraven.
Elke kuil is ca. 1,0 bij 0,8 m. De diepte was ca.
40 cm. Het gebouw dat hier gestaan heeft was ca.
28 m. lang en liep in de breedte taps toe van 14,7
naar 11,2 m.
Skelet
In het westelijk deel van de verschraling werd ook
een skelet aangetroffen. Het graf was ca. 1,8 bij
0,45 m. en was een vrij smalle kuil met grijze vulling. De persoon was begraven op de zij met het
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Links: Foto 2: Werkzaamheden bij de opgravingen.

Onder: Afb. 4: Sporen van rechthoekige kuilen die de vorm van een gebouw aangeven.

Links: Foto 3: Dwarsdoorsnede van een
paalkuil. (coupe)
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de oogst te drogen zijn gelegd.
Het tweede erf bevond zich op het westelijk deel
van het terrein. In de late 14e eeuw verschuift de
hopteelt mogelijk van het oostelijk naar het westelijk deel van het terrein. Sporen van bewoning
of verbouwing zijn hier niet aangetroffen. Er zijn
geen aanwijzingen dat de teelt van hop na de Middeleeuwen voortgezet wordt.
In het westelijk deel lag vanaf deze periode waarschijnlijk het belangrijkste deel van het herengoed
‘de Hondshurk’, omdat het dichter bij het dorp
Middelrode en de weg lag. Ook de sloten van de
perceelsgrenzen leken hier aanwijzingen voor te
geven. Deze waren in het westelijk deel vaak aanzienlijk breder en bevatten meer vondsten, vooral
uit de 16e tot 19e eeuw. Daarnaast werd hier in de
Nieuwe Tijd een boerderij of schuur gebouwd.

transportroute voor de bomen richting ’s-Hertogenbosch. In de vroege 13e eeuw werd in de stad
de kleine houthakkersnederzetting al aangeduid
als ‘Middelroij’, ontstaan door middel van rooien.
In 1251 verscheen de naam Middelrode voor het
eerst in een akte.
Het ontboste gebied werd door de eigenaars, de
hertog van Brabant, Hendrik I en zijn nakomelingen, tegen betaling of als betaling voor bewezen
diensten, uitgegeven. De nieuwe grondeigenaren
verpachtten na ontginning deze grond aan pachters, die konden besluiten om er een boerenhoeve te bouwen. In het onderzoeksgebied werd het
herengoed ‘ten Honshoernic’ gevestigd, die nu
‘de Hondshurk’ genoemd wordt. Deze moet zeker voor 1335 gesticht zijn. Het gebied lag op de
vruchtbare gronden aan de zuidzijde van de Aa,
van nabij de Aabrug tot aan het herengoed in de
Houtert. Langs het herengoed lag een zandweg
van de Aabrug richting Schijndel. Waarschijnlijk
zal bij deze weg de hoeve gevestigd zijn, maar helaas viel dit buiten het plangebied, dus het is niet
met zekerheid te zeggen.

Het ontstaan van Middelrode en hoeve ‘de
Hondshurk’
Tot en met de 12e eeuw bestond het huidige onderzoeksgebied uit oeroude moerasbossen. Rond
het midden van de 12e eeuw wordt gestart met
de ontginning van dit gebied, vooral voor hout,
dat nodig was voor de uitbreiding van de opbloeiende stad ’s-Hertogenbosch. Daarnaast kende het
gebied aan het einde van de 12e eeuw een duidelijke agrarische opleving. Het rooien van een bos
betekende voor langere tijd werk en daarom zullen rooiers zich in deze periode gevestigd hebben
op de wat hoger gelegen ontgonnen gronden nabij de Aa. De rivier was immers de belangrijkste

Hopteelt in Middelrode
Schijndel was vanaf de late Middeleeuwen al bekend om zijn hopteelt. Echter, alleen bij de opgraving aan de Steeg in Schijndel is ook daadwerkelijk een deel van een hopveld teruggevonden in
deze regio. Verder zijn er in Nederland nauwelijks
parallellen bekend. In Deventer is bij de opgraving
op de Rielrenk een hopveld aangetroffen, terwijl
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Links: Foto 4: Vondsten van aardewerk uit de 14e eeuw.

Rechts: Foto 5: Grafkuil met botresten.
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er recentelijk in Wierden mogelijk ook sporen van
hopteelt zijn teruggevonden.
Het is zeer goed mogelijk dat in het huidige onderzoeksgebied ook hopteelt heeft plaatsgevonden.
Dit gebied behoorde in de late Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd nog tot de gemeente Schijndel en is
pas daarna bij de gemeente Berlicum gekomen.
Ook de bodem, bestaande uit iets leemachtig zand
en een relatief vochtige bodem, leent zich prima
voor hopteelt.
In vergelijking met de hopvelden in Schijndel en
Deventer is dit hopveld veel minder gestructureerd aangelegd en bestaat het slechts uit twee rijen. Mogelijk werden de hopvelden halverwege de
14e eeuw nog niet zo strak aangelegd als in latere
periodes. Daarnaast was er nog maar een kleine
gemeenschap in Middelrode, die wel tijd moest
vrijmaken om een goed hopveld aan te leggen.
Hopteelt was zeer arbeidsintensief, hoewel veel
werk aan de hop ingepast kon worden in het normale boerenbedrijf. Voor de bevolking van Middelrode zal het moeilijk geweest zijn om een groot
hopveld te onderhouden. We weten natuurlijk niet
of er op andere locaties bij het dorp nog meer hopvelden waren. Daarnaast moesten de hopplanten
ruim bemest worden. In Deventer is hier vooral
stalmest en stadsbeer voor gebruikt. Een dorp als
Middelrode kon echter veel minder mest verzamelen dan een grote stad, wat dus beperkingen
met zich meebracht voor de landbouw, in dit geval
hopteelt. Aan de andere kant leverde een goede

oogst hop een ﬂink bedrag op, dus het was voor
een kleine boerenfamilie zeker aantrekkelijk om
hop te telen.
Bron: P.L.M. Hazen, ‘Erven langs de Aa: twee
laatmiddeleeuwse sites in Sint-Michielsgestel bij
de meander Assendelft te Middelrode: een archeologische begeleiding’.
Rapport 1665, ADC Archeoprojecten, Amersfoort.

Afb 3: Hopkuilen met humusachtige inhoud voor de
hopteelt.
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Burgemeester Pommer van de gemeente Sint-Michielsgestel biedt de 100-jarige
namens de gemeente een heerlijke slagroomtaart aan.
Vlnr: De 100 jarige Toon van Osch, Mevr. Pommer en burgemeester Jan Pommer.
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‘Ge zit tegen een medisch wonder aan te kijken’,
postbode Toon van Osch honderd jaar.
Theo Danen en Leo van Beek

De gemiddelde leeftijd in Nederland loopt geleidelijk op, maar honderd jaar is nog altijd een respectabele
ouderdom. Genoeg om er in De Plaets aandacht aan te besteden, maar in dit geval gaat het ook nog om
een man die overal kwam in Berlicum en Middelrode. Toon van Osch wist gedurende 40 jaar als postbode
iedereen te vinden en iedereen kende hem. Op een mooie dinsdagochtend in oktober gingen we daarom op
bezoek bij de aanstaande honderdjarige, die aanvankelijk wat gemengd reageerde op onze komst. Hij leek
soms te twijfelen of het niet gevaarlijk is om zo vroeg al aandacht te besteden aan het bereiken van zijn
kroonleeftijd. Het 60-jarig huwelijk haalde hij door het overlijden van echtgenote Stien (Christina Gloudemans, uit Rosmalen afkomstig) ook niet, terwijl de voorbereidingen in zijn herinnering al in gang gezet
waren. Het bidprentje van Stien maakt ook melding van dat feest, dat twee jaar later gevierd zou worden.
Dat wij ook nog foto’s wilden maken, vond hij evenmin nodig. Hij leek oprecht verbaasd over zoveel belangstelling, terwijl hij die hoge leeftijd ‘toch ook maar gekregen heeft’. Interviewer Theo Danen is een
oude bekende, dus het ijs was toch snel gebroken. Al eerder (2003, nummer 1) werd er in dit periodiek
aandacht aan Toon besteed in het kader van de artikelenreeks over de Post. Dit interview verloopt langs een
grilliger patroon. Een man die beide wereldoorlogen nog heeft meegemaakt, heeft natuurlijk veel te vertellen en Toon haalt dan ook herinneringen op aan allerlei verschillende onderwerpen. Het gehoor mag dan
wel te wensen overlaten, maar met zijn geheugen is niks mis.
Jeugd
Antonius van Osch is op 13 november 1909 geboren in Berlicum als zoon van Franciscus van Osch
(1871 – 1953) en Johanna Maria van Padua (1877
– 1918). Zijn vader was huisslager en bleef al
vroeg alleen achter als weduwnaar met 10 kinderen. Toon trouwde op 7 juli 1938 in Berlicum met
Christina (Stien) Gloudemans uit Rosmalen. Stien
overleed in 1996 in ’s-Hertogenbosch. Samen
kregen ze zes kinderen, Marietje * 1939, † 1966,
Betsy * 1940, Annie * 1943, Frans * 1946, Hans *

1949 en Wim * 1951. Op de familiefoto uit 1951
(De Plaets 1, 2003) ontbreekt zoon Frans; die is al
kort na de geboorte overleden. Dat gegeven ontbrak indertijd in de toegevoegde stamreeks van
Osch, waarvan Cor van Osch de auteur was.
Toon is in Middelrode opgegroeid, schuin tegenover de winkel van de dames van Uden. De rest is
er allemaal niet meer. Het gebied waarop hun huis
stond (Moerkoal) verzakte nogal door de weinig
stabiele ondergrond. Zo mochten ze als kind nooit
op zolder komen, omdat het risico vanwege de
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De jarige Toon van Osch in zijn ‘praatstoel’.
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zuster tegen de schenen schopte. Het gevolg van
dit incident was, dat hij niet terug mocht komen
en daarom ging hij wat eerder naar de eerste klas
van het Lager Onderwijs (groep 3 van de basisschool). Zijn belangrijkste herinnering aan de eerste dag op die school is dat hij de ﬁets van de onderwijzer moest poetsen. Daarna kreeg hij een lei
en een griffel en daarmee begon het echte werk:
lezen, schrijven en rekenen waren de belangrijkste
vakken. Later mochten de leerlingen gaan werken
met een kroontjespen; die doopte je in het (losse)
inktpotje en dan maar hopen dat je niet knoeide,
want een vlek was zo gemaakt. Uiteindelijk moest
het er vooral mooi uitzien. Dat Toon geen domme
leerling was, illustreert hij aan de hand van het
verhaal in de derde klas. Meester Broos was als
onderwijzer in hetzelfde lokaal verantwoordelijk
voor de klassen 3 en 4. Toon maakte als derdeklasser al snel de sommen van allebei de klassen,
waarop hij de opdracht kreeg om maar bij klas 4
te gaan zitten.

verzakkingen te groot was. Vader Frans van Osch
woonde later met zijn gezin op de hoek Milrooijseweg – Ploeg. Daar bouwde hij ook enkele huizen voor de verhuur. Toon was al 28 jaar toen zijn
vader hem adviseerde om ook op die plek – aan
de overkant - te gaan bouwen en ook maar eens te
gaan trouwen. Zo bouwde Toon voor 2700 gulden
zelf een huis aan De Ploeg 31 – later omgenummerd naar het huidige Ploeg 5 - in Berlicum, waar
hij tot zijn verhuizing naar Berlerode in 2007
gewoond heeft. Dat hij de eeuw vol gaat maken
mag - ook volgens zijn vroegere huisarts een klein
wonder heten, want al bij zijn pensionering op 58jarige leeftijd werden hem nog maar enkele jaren
toegedacht.
Schooltijd
Het beeld van de kleine Toon – hij roept het zelf
op - is er een van een slim, maar niet gemakkelijk ventje. Zoals iedereen in die tijd begon zijn
schoolcarrière op de ‘kakschool’, ofﬁciëler de bewaarschool of later kleuterschool genoemd. (Vergelijkbaar met groep 1 en 2 van de tegenwoordige
basisschool.) Tot eind jaren 70 van de vorige eeuw
waren de bewaarschool en het lager onderwijs
nog volledig gescheiden systemen. De leerplicht
begon ook pas op 6-jarige leeftijd, dus de bewaarschool was niet verplicht, maar werd toch wel
aanbevolen. Toen hij een keer wat had uitgehaald
dat niet door de beugel kon, moest hij van de zuster in de hoek staan. Dat was niet naar de zin van
Toon en uiteindelijk draaide het er op uit dat hij de

Kostschool
Na de lagere school vertrok Toon naar de kostschool in Dongen. Hij zou daar uiteindelijk onderwijzer kunnen worden, maar zo ver kwam
het niet. Dat Toon in Dongen bij de broeders van
OLV van Lourdes (Broeders van Dongen) terecht
kwam, valt te verklaren uit het feit dat een broer
van zijn moeder en ook zijn broer Mies daar onderwijs gevolgd hebben. Tot zijn 15e heeft Toon
er op school gezeten, maar hij kreeg al snel door
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Het identiteitsbewijs van Toon als postbode bij de toenmalige PTT.
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als hulpbesteller bij de PTT verworven. Zijn broer
Jan was al langer hulpbesteller en in die positie
vooral actief in Berlicum. Toen er dan ook rond
1928 een vacature voor Middelrode ontstond, had
Toon daar wel oren naar. De baan als hulpbesteller werd een tijd gecombineerd met de tuinen van
Heeswijk: voor de middag deed hij het werk voor
de post en na de middag op het kasteel. Tot het
moment dat hij daar dus genoeg van had en hij dat
inkomen kon missen. Hij vulde zijn vaste salaris
van de PTT nog wel aan met allerlei andere klussen in Berlicum. Eind 1945 kreeg hij een vaste
aanstelling als full time postbode met een weeksalaris van f 13,80.

dat het onderwijs geen beroep voor hem was en
bovendien had hij niet de behoefte om bij de broeders in te treden. Toen hij de eerste stappen in die
richting zou moeten zetten, hield hij het dus voor
gezien. Geen onderwijs en geen roeping voor het
kloosterleven. Eigenlijk was hij ook veel te jong
voor zo’n beslissing. Omdat hij pas met 18 jaar
examen zou mogen doen, besloot hij dus naar huis
te gaan. Daarvan zegt hij nu dat hij van de hemel
in de hel kwam. De studie was voorbij en Toon
moest gewoon gaan werken voor de kost. Hij probeerde nog heel even de verpleging, maar dat was
het ook niet.
Van kasteel Heeswijk naar de Post
Bert van Osch, een broer van Toon ’s vader, werkte als pootmeester (rentmeester) bij kasteel Heeswijk en Toon kon daar inde tuin terecht. Zodra het
maar even kon, ging hij daar weer weg, want hij
‘had er genen aard’. Hij moest allerlei klussen opknappen en kon er blijkbaar slecht tegen om opdrachten te krijgen. Een zekere Bergman uit Den
Bosch kon het volgens Toon niet zo goed hebben,
dat Toon ook Frans bleek te spreken. In een andere
situatie kreeg hij van een dame te horen: ‘Ik wens
als mevrouw aangesproken te worden.’ Toon paste
blijkbaar niet zo goed in deze omgeving waar de
standenmaatschappij nog nadrukkelijk zichtbaar
was. Standsverschil kent Toon namelijk niet. Hij
wenste zich dan ook niet te schikken en bovendien kon hij die paar gulden van het kasteel wel
missen, naast Heeswijk had hij namelijk een baan

Ervaringen langs de weg, post en andere
Als postbode was je verantwoordelijk voor veel
meer dan alleen maar het rondbrengen van de
post. Zo werden ook kwitanties geïnd en uitbetaald, evenals de AOW en andere uitkeringen,
vooral aan mensen in het buitengebied. Je liep
soms met heel grote bedragen. Zo vertelt hij dat
hij bij Dorus Danen (de vader van Theo) ook eens
geld moest incasseren, maar hij moest er zeker een
kwartier op wachten. Het geld was namelijk heel
goed opgeborgen en eerst moest de vrouw thuis
komen om het te pakken. Het was heel gebruikelijk dat de vrouwen het geld beheerden.
Voor een uitgebreider beeld van de functie als
postbode kan volstaan worden met een verwijzing
naar het artikel uit 2003. Gevraagd naar zijn oordeel over de Post nu, is hij stellig: ‘Dat is geen
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Het huis op de hoek Milrooijseweg en De Ploeg waar Toon zijn jeugd doorbracht.
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post meer. Vroeger waren we rijksambtenaren en
dat gaf zekerheid.’ Toon heeft lang bij de PTT, de
post, gewerkt. Op 58-jarige leeftijd kreeg hij bij
de keuring van de dokter het advies om ermee te
stoppen. ‘Mooi dat ik er nog steeds pensioen van
heb.’ Van zijn 8 of 9 gulden premie heeft hij het
volle proﬁjt gehad; als ambtenaren verhoging kregen, deed ik mee. ‘Ik krijg er nog een buukske
van.’ Nadat hij nog een opvolger had ingewerkt,
kon hij vertrekken en kreeg Toon alle tijd voor de
hof en het vissen. Hij vindt dat hij een ‘goei leven’ gehad heeft. Dochter Annie zorgt goed voor
hem en hij moppert alleen wat over het eten en de
hoogte van de eigen bijdrage in Berlerode. Een
magnetron om het eten op te warmen vindt hij
maar niks.
Enkele verhalen uit het artikel van 2003, worden
door Toon met smaak opnieuw verteld. Bijvoorbeeld over de zwerver, die zijn ﬁets stal en uiteindelijk in Grathem gepakt werd, omdat een armoedzaaier met een nieuwe ﬁets niet vertrouwd werd.
Ook de oorlog duikt opnieuw op in zijn verhalen.
Dat is begrijpelijk, omdat deze periode natuurlijk
in het geheugen gegrift staat. Toon had absoluut
geen zin om in Duitsland te gaan werken en met
hulp van een dokter zag hij kans om afgekeurd
te worden.De naweeën van de oorlog maakten
eveneens grote indruk. Omdat er in de omgeving
hevig gevochten is, lagen er overal nog blindgangers. Diverse verhalen over slachtoffers komen
bij hem boven. Joseph Witters wilde een omgekomen Duitse soldaat opruimen, maar bij de sprong

over de sloot bleek er een landmijn of granaat
te liggen (of zelfs aan het lichaam vastgemaakt
te zitten), die afging. Ook in Den Dungen, waar
Toon een maand of zeven werkte, ontmoette hij
een jongeman die een mijn aan het demonteren
was. Toon vroeg: ‘Is dat niet gevaarlijk?’ Het antwoord luidde: ‘Nee, ik ben bijna 18 en dan krijg
ik hiervoor een vergunning.’ Kort daarna hoorde
Toon een knal en de man ‘hing in stukjes tegen de
boom’. Op de Werststeeg heeft hij eerste hulp geboden bij een ongeluk dat twee spelende jongens
van een jaar of 13 hadden met een pantservuist.
Martien Bosch verloor daarbij beide benen. Driek
Hubers werd nog binnengebracht op de boerderij
van Piet Steenbergen, maar stierf daar voordat zijn
gewaarschuwde ouders ter plekke waren. Toon
ondernam ook actie om de dokter en de pastoor te
waarschuwen. Ook veel indruk maakte het verongelukken van een schoonzusje, een meisje van 16
jaar. Toon was bij zijn schoonfamilie en ging een
afrastering van een wei repareren, omdat daar het
vee uitbrak. Het meisje wilde per se mee, hoewel
Toon nog waarschuwde dat het gevaarlijk was. Zij
was bezig met de weipalen, terwijl verderop de
kanonnen bulderden. Plotseling riep ze: ‘Toon, ik
ben geraakt!’ Het bleek dat er slagaders in haar
been doorgesneden waren en dezelfde nacht is ze
overleden.
Omdat Toon veel onderweg was, raakte hij ook
regelmatig in bijzondere situaties verzeild. Zo
maakte hij een aantal moeilijke en bijzondere
bevallingen bij het vee mee. Een keer kwam hij
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Dit huis aan De Poeg 5 bouwde.Toon van Osch voor zijn familie.
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nog wel zeggen.’ Prompt zegt hij het avondgebedje over zeven engelen die waken, dat hij nog van
zijn moeder heeft geleerd. Het was gebruikelijk
om dat op de knieën voor het bed te bidden. Ook
heeft Toon in zijn leven heel veel rozenhoedjes
gebeden. ‘Dat ging vroeger nou eenmaal zo.’ Als
er een sterfgeval was, moest je drie dagen bij het
lichaam waken. Lijkbidders kostten ook een paar
centen; een borrel hoorde er ook bij en dan kon
een lijkbidder wel eens ‘zat’ thuis komen. Daarmee geeft onze gesprekspartner een paar mooie
voorbeelden hoe de geloofsbeleving in die tijd volledig verweven was met het dagelijkse bestaan.
Zijn aanvankelijke bewering dat hij altijd lid van
de Blauwe Knoop (geheelonthouders) geweest is,
komt ons onwaarschijnlijk voor als we kort voor
het middageten vertrekken. Dan blijkt dat een borreltje voor het eten tot zijn vaste patroon hoort. De
verhalen - hij vertelde er teveel om hier allemaal
te vermelden - drogen abrupt op. De man die als
klein kind nog de school uit mocht om zijn eerste
vliegtuig te aanschouwen - een tweedekker - gaat
zich bezighouden met belangrijker zaken dan een
aanstaande honderdste verjaardag.

– zoals gebruikelijk – op een van zijn postadressen achterom aan en zag dat een vaars moest kalveren, maar er was niemand. Daarom deed Toon
de bevalling maar, die van een leien dakje liep en
daarna ging hij weer verder met de post. Van de
eigenaar kreeg hij later nog een gulden als beloning. Bij een andere moeilijke bevalling gooide
hij heet water op het achterwerk van de koe en
vervolgens kwam het kalf vanzelf. Theo Danen
heeft daar nog nooit van gehoord, maar Toon
meldt geruststellend dat bijna niemand dat weet.
De methode ontspant volgens Toon de spieren van
het achterwerk van de koe. Thuis hadden ze ook
een keer zo’n geval met een zwartbonte. Het ging
van geen kant; Blommers raakte steeds opgewondener: ‘Trekken!’ Uiteindelijk hadden ze een kalf
van 106 pond. Heel zeldzaam, volgens Toon. Helaas liep het niet altijd even goed af. Een paard
van Jan van Zoggel overleefde het niet, ondanks
de hulp van Toon.
Geloof
Aan het geloof heeft Toon altijd vastgehouden.
‘De mis volg ik op TV en een gebedje kan ik ook
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De familie van Osch bijeen tijdens hun 50-jarig huwelijksfeest. U ziet op de bovenste rij vlnr: Frans |Heesakkers,
Ans Heesakkers-Cooijmans, Mariëlle van Grunsven, Marie Louise van Osch-Broers, Marcel van Grunsven, Patricia
Steenbergen, Jan Willems, Peter van Grunsven, Ester Heesakkers-de Kadt, Clemens van Zutphen, Ton Heesakkers,
Maarten Heesakkers, Christa van Grunsven, Geert Arts, Antoon van Grunsven, Victor van Zutphen, Betsie van OschManders, Stephan van Zutphen en Marieke Heesakkers.
Middelste rij vlnr: Wim van Osch, Bets Willems-van Osch, Toon van Osch, Stien van Osch-Glaudemans, Any van
Grunsven-van Osch en Hans van Osch.
Onderste rij vlnr: Jasper van Zutphen, Cathelijne van Osch, Jorn van Osch, Roel van Osch, Daan van Osch en Eveline van Osch.
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VAN ‘SPORCTSCHE STEGHE’ NAAR SPURKSTRAAT

Wim van der Heijden († 2005)
plaats, genaamd ‘Gewathe’, later Gewat genoemd.
De Spurkstraat, zoals we die nu kennen, ligt voor
Het is begrijpelijk, dat, als na 1250, woeste gronbijna tweederde deel onder Den Dungen en voor
den in het Woud uitgegeven worden en er meerdere
ruim eenderde deel onder Berlicum. De scheiding
ontginningen met hoeven ontstaan, deze voor de
wordt niet meer, zoals vroeger gevormd door het
toegankelijkheid aan een weg komen en niet in het
riviertje ‘die Quaelbeke’ (=Kwalbeek), een zijriveld. In die tijd zijn er aan de Aa nog twee doorviertje van de Aa, maar is nog alleen zichtbaar in de
waadbare plaatsen n.l. ‘’t Middelste Gewat’ bij de
bestrating. Nabij deze grensovergang is ook in het
huidige Aabrug en ‘het Achterste Gewat’, ook wel
landschap niets meer zichtbaar van de oorspronke‘Zwarte Poel’ genaamd, bij ‘de Rietwiel’. Al vroeg,
lijke gemeentegrens. Een ruilverkaveling heeft alle,
rond 1300, wordt de rivierdoorgang bij ‘de Gewateens zo duidelijke kenmerken weggevaagd.
sehoeve’ vervangen door een houten brug. Weer
Als rond 1250 in het gebied van het Woud, incluveel later, rond 1450, wordt na vernieling van deze
sief het oude centrum van Middelrode over de brug,
brug, een nieuwe gebouwd bij het Middelste Gede eerste ontginningen plaats vinden, kent het bos-,
wat, waar inmiddels een kapel opgetrokken is. Aan
moer-, vennen- en struikengebied, dat veel onder
het Berlicums gedeelte van de Spurkstraat ontstaan
water staat, reeds oude verbindingspaden. Er is dan
twee grote ontginningshoeven n.l. ‘de Gewatsereeds een 400 à 500 jaar oud pad, dat loopt vanaf
hoeve’, nabij het huidige slotje Seldensate en ‘de
Schijndel naar de doorwaadbare plaats in de Aa,
Couwatershove’ aan de huidige Assendelftseweg
nabij het latere Seldensate en dan verder over het
nr.15. Over het riviertje de Kwalbeek, die de grens
hoge gebied van de Akkers naar ‘de Plaets’ bij de
vormt met Den Dungen, ligt het ‘Sporctsbrugske’,
huidige N.H. Kerk, toen het centrum van Berlicum.
later Spurksbrugje genaamd.
Eenzelfde pad loopt door of langs het Woud, vanReeds in het jaar 1304 ontstaan er problemen in het
uit St.-Michielsgestel naar de hiervoor genoemde
gebied van het Woud en die op papier zijn vastgedoorwaadbare plaats bij Seldensate en verder zolegd. De pastoors van Schijndel en Berlicum hebals hiervoor aangegeven. Ook in de periode van het
ben problemen over hun parochiegrenzen in het
jaar 700 à 800 was het gebruikelijk, dat bewoners
Woud. Deze worden dan door bekwame lieden
uit nederzettingen elkaar opzochten. Of deze laatvastgelegd en wel zo, dat het gebied van het Berliste verbinding gedeeltelijk de huidige Spurkstraat
cums Woud loopt tot de Kwalbeek en verder vanaf
volgt, kan men niet meer nagaan, maar is gezien
een aangebrachte paal in rechte lijn naar de kerk
de structuur en latere bebouwing wel mogelijk. De
van St.-Michielsgestel. Maar burgerlijk valt het
straatnaam eindigt na 1400 bij de doorwaadbare
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Deze woning stond op Spurkstraat 2 en werd laatst bewoond doorKnilles Smulders
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schestraet’, als naam voor de brug, in 1523 ‘Sporxbrugge’, in 1574 ‘Sporkschestraete’, in 1632
‘Sporcschestraet’ en ook ‘Heerstrate’ (=Hoofdbaan), in 1774 ‘Spurcktbrugske’, vanaf 1832 tot
1929 meestal ‘Speuringstraat’ maar in 1904 ook
‘Spurkstraat’.
In 1824 wordt de Zuid-Willemsvaart gegraven en
komt er in het kanaal in Middelrode wel een sluis
maar geen brug. Dit betekent, dat de belangrijke
verbindingen Middelrode- Schijndel en Middelrode- St.-Michielsgestel- Den Dungen verbroken
worden. Nog slechts een klein stukje van de Spurkstraat (nu Laan van Seldensate) komt aan de noordoostzijde van de vaart te liggen.
Pas rond 1870 komt er een brug over de vaart, waardoor weer onderling verkeer mogelijk wordt. De
gemeente Den Dungen wil er dan direct een ‘cummunale’ weg aanleggen die over het Grinsel loopt,
maar Berlicum gaat hiermee niet akkoord en wil
alleen meewerken als de weg naar de handwijzer
op het Maaskantje loopt. Hierdoor gaan de plannen
niet door. Wel heeft Den Dungen inmiddels alles
laten opmeten. Onder Berlicum ligt 603 meter weg,
onder Den Dungen 1618 meter en onder St.-Michielsgestel 240 meter.
In 1878 zijn er opnieuw plannen gemaakt door St.Michielsgestel en Den Dungen, maar Berlicum ziet
er weinig belang in. Weer wat later, in 1896, wil
Den Dungen ƒ 1.000,- bijdragen voor de verharding
onder Berlicum, maar dan moet Berlicum afstand
doen van het pootrecht terwijl Den Dungen voor het
onderhoud zorgt. Hoewel dit plan gesteund wordt

gebied van het Berlicums Woud tot aan de Aa aan
de Heer van Schijndel. Voor de parochies is deze
grens van groot belang in verband met de tienden
van alle landbouwgewassen, die de kerk toekomen
en andere kerkelijke belastingen. Iedere eeuw, tot
rond 1870, vinden we processen genoteerd over
problemen over de juiste grenzen in het Woud en
de plichten die erbij horen.
Als oudste vermelding van de straat en het gebied
treffen we aan in 1344 ‘die Spork’ en in 1366 ‘de
Sporct’.
Sporkel betekent sprokkelen, maar ook sporkeboom of vuilboom, zoals de zwarte els, de valse
sporkeboom en de watervlierboom.
Sporkt is sprokkelhout, ook genaamd hondshout
en vuilboom. Sporkel wordt ook gescheven als
spoorkel, spuerkel, sporcle, sporkelle en sprokkel. De Spurkstraat zou men daarom ook wel de
Sprokkel(hout)straat kunnen noemen. De naamgever is verdwenen, want er komt nu geen sporkelhout meer voor in de Spurkstraat.
Van de sporkeboom werden vroeger houten spijkertjes gemaakt voor de schoenindustrie. De bomen worden 4 tot 6 meter hoog en de wortels zijn
rood. De bast werd gedroogd als geneesmiddel.
Vermoedelijk wordt hij vuilboom genoemd, omdat
de vogels de zwarte bessen afpikken en met de uitwerpselen de omgeving bevuilen.
Als schrijfwijze treffen we in 1419 aan ‘de Sporct’,
vanaf 1400 ‘de Sporctschesteghe’, in 1430 ‘de
Spoerct’ en in 1420 tot 1428 en 1473 ‘die Sporckt’.
Een eeuw later in 1520 ‘Sporkt’, in 1522 ‘Spoerckt130

Spurkstraat 9, het op een na laatste huis aan de Berlicumse kant van de Spurkstraat. Enkele tientallen meters verder
stroomde voorheen de Kwalbeek, die de grens vormde tussen Berlicum en Den Dungen. Deze boerderij werd de laatste honderd jaar bewoond door de familie Klaas Smulders. Op de foto de wederopbouwboerderij omdat de vorige in
de Tweede Wereldoorlog is verwoest.
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Den Dungen ofﬁcieel de verharding van de Spurkstraat op Dungens gebied, Berlicum volgt pas enkele tientallen jaren later met haar deel.
Gezien het feit, dat op Dungens gebied de straat
Spurkstraat genoemd wordt, besluit de raad van
Berlicum, in 1949, om Den Dungen nu eindelijk
eens een keer gelijk te geven en het gedeelte van de
straat onder Berlicum dezelfde straatnaam te geven
als in Den Dungen.

door de bewoners van Middelrode en de eigenaar
van Seldensate, stelt Berlicum opnieuw voorwaarden, waaraan Den Dungen niet wil voldoen.
Nadat er in de twintiger jaren een van het karspoor
vrij ﬁetspad is aangelegd, met paaltjes als scheiding,
wordt het weer rustig. Na de Tweede Wereldoorlog
ontstaan er weer nieuwe plannen in Den Dungen,
maar Berlicum heeft andere zorgen en ziet er ook
weinig nut in.
Op 23 april 1949 opent burgemeester E. Smits van

Spurkstraat 11, laatste huis op ‘Berlicums’grondgebied
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Om te bekijken

Foto van Norbertus jongensschool uit 1925. Deze foto is geschonken door Ad van Nuenen.
Bovenste rij v.l.n.r.:1. Piet van Hedel, 2. Jan van Nuenen, 3. ? Spierings, 4. Harry v.d. Braak, 5. ? Vissers.
Tweede rij van boven:6. Jos v. Boxtel, 7. ? Smulders, 8. ? Damen, 9. Hein v.d. Ven, 10. ? Dielissen, 11. Grard Swartjes, 12. Onderwijzer A. Verdonk.
Derde rij van Boven:13. Harry v. Osch, 14. Mies v.d. Boom, 15. Jo Baaten, 16. Marinus v.d. Veerdonk, 17. ? Bosch,
18. Willem Overbeek, 19. ? Verschoor, 20. ? Verschoor.
Middelste rij: 21. Bert v. Osch, 22. Daar achter Peer v.d. Braak, 23. Ad v. Nuenen, 24. Bert v. Helvoort (middenin),
25. Gijs v. Rooij, 26 voor hem Nard v. Rooij, 27. ? v. Doremalen.
Tweede rij van onderen: 28. ? v. Doremalen, 29. ??, 30. ? v. Doremalen, 31. ? v. Helvoirt, 32. ? Wijgergangs, 33. ? v.
Helvoirt, 34. ? v. Helvoirt, 35. ? Verschoor, 36. ? Verschoor.
Onderste rij vooraan:37. ? v.d. Zanden, 38. Nard v.d. Zanden, ( dan een jongen die onherkenbaar is), 39. Jan Voets,
40. Eug. v. Doorn, 41. Theo v. Doorn, 42. Martien Steenbergen, 43. Toon Steenbergen, 44. Hans Steenbergen.
Voor het compleet maken van deze namenlijst houden we ons van harte aanbevolen.
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Mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Klaas de Graaff uit Nuenen schonk een geboortekaartje uit 1953.
Nellie Embrechts-van Lokven een foto van de brug bij Sluis 2 met de harmonie.
N. v. Rooij-Zwanenberg bracht een schilderij met de toren van de Sint-Petruskerk van broeder Van Helvoirt, norbertijn, uit ca. 1946-47
Wim Hendriks gaf uit de nalatenschap van Tilly Rovers enkele bidprentjes en de twee boeken ‘Berlicum,
zwerftocht door het verleden’.
Van Henk van Gestel uit Den Dungen ontvingen we het boek ‘100 jaar NCB Veghel-Mariaheide’.
Reactie
Hilde Pennings-Follmer gaf een aanvulling op de foto op de voorkant van periodiek 2009 no 3, de ‘Wandelclub’. De onbekende dame op de middelste rij is Henriette Andregg. De onbekende heer zittend vooraan
links is Piet Hoogenbosch. Hendrika Godschalx moet zijn Maria (=Zus) Godschalx.
Jaarinhoud. 2009
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