De dorpsschool in Berlicum in de 17e en 18e eeuw
Albert Pennings

Het tegenwoordige onderwijs is op geen enkele manier te vergelijken met vroeger. Met onderwijs bedoelen we hier het onderricht krijgen in lezen, schrijven en rekenen. In de Middeleeuwen en nog vele jaren
daarna leerden de kinderen alles thuis of een vak bij een ervaren vakman. Lezen, schrijven en rekenen
waren enkel bestemd voor beter gesitueerden, adel en notabelen. Deze specialismen waren niet weggelegd
voor de gewone mensen, zeker niet voor de boerenbevolking van Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Het
godsdienstonderricht dat geestelijken van de parochie gaven, was de enige vorm van ontwikkeling voor de
toenmalige bewoners van ons dorp.
Het eerste onderwijs
De eerste bloeitijd voor het onderwijs vond plaats
rond de kerk en de kapellen van Berlicum. In Berlicum in de 15e eeuw bij de toenmalige R.-K.
Kerk op De Plaets, in Middelrode vanaf 1454 in
de toen net gestichte kapel en ook de kapel op
Kaathoven, hoewel daar minder van bekend is. In
1563 werd de eerste ‘echte onderwijzer’ in Berlicum genoemd. Door de pastoor werd Mr. Marten tot koster en schoolmeester benoemd. In zijn
contract stond dat hij moest assisteren bij de mis,
de vespers en vigiliën moest opzeggen, de Lieve
Vrouw loven, het uurwerk bewaken, stellen en opwinden, de kelken moest verzorgen, de ornamenten en altaar schoonhouden, de kleren luchten, de
kaarsen bewaren, de klok luiden, misdienaar spelen, de school onderhouden en de kinderen leren.
Zou er voor dat laatste veel tijd zijn overgebleven? Het aantal kinderen dat daadwerkelijk naar
school ging, was erg klein. Men moet dan denken
aan één klein klasje, hooguit 20 tot 25 kinderen.
En ook de bekwaamheden van de schoolmeesters

in die tijd mag men in twijfel trekken. Gezien het
takenpakket was lesgeven niet de hoofdtaak. Het
is dan ook niet te verwonderen dat de toestand van
de schoolgebouwen abominabel is.
De scholen
Berlicum behoorde al in 1648 tot de plaatsen waar
een ofﬁciële dorpsschool was. Middelrode kreeg
al in 1654 een eigen schoolmeester. Verzoeken
om een school op Kaathoven onder Berlicum in
1661 en 1662 bleven vooralsnog zonder resultaat.
In de Cunerakapel aldaar werden nog tot 1673
protestantse diensten gehouden, maar daarna door
gebrek aan gelovigen ingericht als school. Omdat
de leerkrachten van de protestantse godsdienst
waren, gingen er weinig katholieke kinderen naar
deze school. Het geloof vonden de ouders belangrijker dan lezen en schrijven.
In Berlicum werd in 1619 een nieuwe school gebouwd. Deze werd vrijstaand gebouwd achter de
kerk en werd voorzien van een woonhuis voor de
schoolmeester. Hij mocht daar kosteloos wonen.
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In 1642 was in het gehucht Kaathoven onder Berlicum al sprake van een school in de Sint-Cunerakapel die bedoeld was voor kinderen uit Kaathoven en het nabijgelegen Vinkel. De schoolmeester
woonde eveneens in de kapel.
In 1629 veranderde de politieke situatie in de
Meierij. Na een beleg van vijf maanden werd ’sHertogenbosch veroverd door Frederik Hendrik.
Vrijwel onmiddellijk werden van Staatse zijde pogingen ondernomen om de reformatie hier daadwerkelijk door te voeren. De kerkelijke goederen
werden onteigend en kwamen in handen van gereformeerden. Tegelijk met de pogingen tot het
aanstellen van predikanten werd geprobeerd protestantse schoolmeesters aan te trekken. Met de
vrede van Munster in 1648 kwam er deﬁnitief een
einde aan het katholieke onderwijs. Onderwijs
bleef daarna voor de eenvoudige landbouwende
bevolking onbereikbaar.

zels die zich met onderwijs bezig hielden.
De verdiensten
Schoolmeesters verdienden niet veel. Ook al
omdat de leerlingen wegbleven, vooral in de
zomermaanden, maar ook omdat de ouders hun
kroost niet wilden toevertrouwen aan protestantse schoolmeesters. Hoewel het in feite verboden
was, wisten veel schoolmeesters hun inkomen op
verschillende manieren aan te vullen. Zij hadden
een of meer nevenfuncties waaruit ze inkomsten
kregen. Zij waren bijvoorbeeld schepen, procureur, notaris, drossaard, secretaris, maar ook vaak
herbergier of chirurgijn, soms hadden ze een winkel. Vaak kregen ze een vergoeding in natura. De
schoolmeester in Middelrode kon jaarlijks een vat
rogge tegemoet zien. De schoolmeester in Berlicum, omstreeks 1753, ging drie keer per jaar het
dorp rond om wat extra’s te ontvangen. Hij ging
rond met nieuwjaar, vervolgens met Pasen om eieren op te halen en tenslotte in het najaar om een
gedeelte van de oogst of de slacht in ontvangst te
nemen van de boeren.
De lokale overheden hadden grote invloed op het
onderwijs in het dorp. Zij hadden de zorg voor
het schoolgebouw en betaalden de schoolmeester
voor het geven van onderricht aan de kinderen van
de armen. Deze toelage was minimaal 36 gulden
uit de dorpskas voor het gratis lesgeven aan kinderen die niet in staat waren schoolgeld te betalen. Soms ontvingen de schoolmeesters zelfs nog
een extra toelage. Zo was in 1792 de Berlicumse

De leerkrachten
Omdat er geen kloosters mochten zijn, deden
‘kwezels’ allerlei werkzaamheden die voorheen
door kloosterzusters werd gedaan. Dat waren
vrome vrouwen. Zij maakten zich vooral verdienstelijk door het geven van godsdienstonderwijs,
maar verzorgden ook in het geheim priesters en
oefenden allerlei werken van geestelijke en lichamelijke barmhartigheid uit. Zij leefden alleen of
in kleine groepjes. Er kwamen vaak klachten van
protestantse zijde over deze ‘paapse bijscholen’.
In Berlicum was van 1710-1712 sprake van kwe4

Hoe een schoolklas er in de 17e en 18e eeuw uit gezien heeft, kunnen we alleen nog laten zien aan hand van prenten
en schilderijen. Op dit schilderij van Jan Steen uit de 17e eeuw zien we een schoolklas uit die tijd. Uit de wanorde
is op te maken dat de kinderen er niet veel geleerd zullen hebben. De leerkracht zit op zijn zetel en de kinderen doen
vanalles, maar er zijn er niet veel met schoolwerk bezig. Ze spelen op de grond, halen allerlei kattenkwaad uit en er
staat er zelfs eentje op een tafel. Het ziet er meer uit als kinderopvang dan een ordelijke schoolklas. Kinderen van
allerlei leeftijden zijn aanwezig en het lijkt of ze doen waar ze zin in hebben. Dit is waarschijnlijk ook het gevolg
van slecht opgeleide schoolmeesters en de vele bijbaantjes die hij moest vervullen om een fatsoenlijk inkomen te
verwerven.
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schoolmeester Jan Hendrik Hartman boos op de
armmeesters omdat die, op bevel van de dorpsregenten, weigerden de onregelmatige bijverdienste
van 30 vaten rogge en 30 stuivers te betalen. Deze
bijverdienste was bedoeld voor het onderrichten
van de arme kinderen.

zen. In 1753 moest de rechtbank dan ook grimmig constateren dat de zaak Schram afgedaan was
zonder veroordeling, De vergadering besloot alle
stukken zorgvuldig te bewaren in de classicale
kist en de Berlicumse schoolmeester goed in de
gaten te houden.

Wangedrag
Het gedrag van schoolmeesters kon ook niet altijd
door de beugel. Soms hadden ze moeite om op een
voorbeeldmanier aan het sociale leven deel te nemen. Herbergbezoek, regelmatige dronkenschap
en ook geweldpleging werden regelmatig gemeld.
In 1683 waren er klachten over Lodewijk Trier te
Middelrode in verband met dronkenschap.
In 1751 kwam Jan Arent Schram nog ernstiger in
de problemen. Een drietal vrouwen verklaarde,
naar aanleiding van een procedure voor de schepenbank van Rosmalen, waarbij de schoolmeester
van Berlicum betrokken was, dat meester Schram
zo’n zes tot acht jaar geleden, toen zij zo ongeveer
12 à 13 jaar oud waren, vele malen handtastelijk
was geweest. Hij had hun zijn ‘mannelijkheid’ laten zien en gevraagd zijn lid in de hand te nemen.
Dit was op verschillende plaatsen gebeurd: in de
woning van de schoolmeester, in het klaslokaal tijdens het overhoren van de les, buiten op het land
tijdens het weiden van het vee en zelfs een keer in
de kerk tijdens het klaarzetten van brood en wijn
voor het Heilig Avondmaal. Men was ervan overtuigd dat de beschuldiging op waarheid berustte,
maar men slaagde er niet in de feiten te bewij-

Godsdienstonderwijs
In het schoolreglement van 1655 werden ook voorschriften opgenomen over de dagelijkse praktijk
in het schollokaal. Zo was het verplicht dat de lessen moesten beginnen en eindigen met gebed en
er mochten geen paapse boeken worden gebruikt.
De schoolmeesters mochten niet ‘toe laten dat de
Paepsche kinderen in de Schole souden brengen
eenige Paepsche boeken, Roose-Kransen, Beeldekens, Cruciﬁxen, Schilderytjes of yets diergelijcken’. Toch werd geconstateerd dat in Berlicum,
noch in Middelrode en Kaathoven werd gebeden.
De economische toestand
Economische omstandigheden hadden invloed op
het schoolbezoek van de kinderen. Het gemengd
boerenbedrijf en thuisweverijen bij voorbeeld zijn
illustratief. In dit verband kan als voorbeeld dienen de overwegingen van Cobus Rogerie, een gepensioneerde katholieke soldaat in Berlicum, om
zijn kinderen niet naar school te laten gaan. Cobus
kwam in 1775 in conﬂict met de plaatselijke predikant omdat hij zijn kinderen noch naar de gereformeerde kerk noch naar de school stuurde. Cobus was getrouwd geweest met een gereformeerde
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Het onderwijs dat in de gemeente
Berlicum aan de dorpskinderen werd
gegeven, stelde niet veel voor. Er was
nog geen leerplicht en de schoolmeesters waren in deze tijd gereformeerd.
Men gaf niet veel om schoolkennis
en er was gebrek aan tijd. De school
achter de protestantse kerk was een
oud houten gebouw en was sterk vervallen. In 1838 is het schoolhuis met
leslokaal door de Berlicumse aannemer G. Wollaert herbouwd. Op de foto
is links een gedeelte van de school te
zien, later verhuurd als woonhuis. In
1895 bouwde men aan de Kerkwijk
een nieuwe school: de latere Norbertusschool voor jongens.
De oude Cunerakapel op Kaathoven
mocht na de Tachtigjarige Oorlog niet
meer als kapel gebruikt worden. Enkele
eeuwen is er onderwijs gegeven, maar
dat stond op een erg laag peil. Er werd
onderwijs gevolgd door kinderen uit
Nuland, Geffen, Heesch, Heeswijk en
Berlicum. Er is een lange strijd gevoerd
over deze school. De school stond in
de gemeente Berlicum, maar omdat de
andere gemeenten weigerden bij te dragen in de kosten, liep de situatie geheel
vast. In 1833 werd een gedeelte van de
kapel weer door de gemeente heringericht als school. In 1888 werd de school
uiteindelijk gesloten en in Vinkel een
nieuwe school gesticht. Het gebouw
wordt daarna als boerderij gebruikt en
de laatste jaren na ernstige verwaarlozing weer opgeknapt.
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De periode van 1811-1814 werd onderzocht op het
feit hoeveel vaders bij de aangifte van hun kind
hun in staat waren de akte met hun naam te ondertekenen. De leeftijd van de vaders was minstens
26 à 28 jaar, de meesten waren ouder. Er bleek dat
58% van de vaders in staat waren de eigen naam
te schrijven. Het percentage vrouwen dat kon
schrijven was nog veel lager. Dan te bedenken dat
de naam schrijven vaak nog het enige was dat ze
konden. De verdere lees- en schrijfkunst ontbraken vaak geheel.
Ook het schoolbezoek lag in die tijd laag, leerplicht ontbrak nog. In het begin van de 19e eeuw
bezocht ongeveer 8 tot 9% van de kinderen van de
plattelandsdorpen de school. In de zomermaanden
moesten de scholen vaak sluiten, omdat de kinderen moesten helpen met het hooien en het binnenhalen van de oogst.

vrouw die enige tijd daarvoor was overleden.
Omdat bij het huwelijk was overeengekomen dat
de kinderen gereformeerd zouden worden opgevoed, bemoeide de predikant zich met het geval.
Rogerie voerde aan dat zijn kinderen, twee zoons
en drie dochters, de kost verdienden met spinnen
en geen tijd hadden om naar school te gaan. Ook
hadden zij geen fatsoenlijke kleren voor de kerk.
De predikant vond dit een uitvlucht en meende
dat met name de twee jongste kinderen elke dag
minstens eenmaal de school moesten bezoeken.
De voornaamste reden voor de bemoeienis van
de visitatoren en de predikant lag, behalve in Cobus’ weigering zijn kinderen naar school te sturen,
vooral in het niet naar de gereformeerde kerk laten gaan van de kinderen. Dit was in strijd met de
afspraken, zodat zij meenden te moeten ingrijpen.
De kinderen werden immers gezien als behorende
tot de gereformeerde gemeenschap.

Bronnen: W. v.d. Heijden, ‘Berlicum 5 eeuwen onderwijs’, Berlicum 1974.
H. Roosenboom, ‘De dorpsschool in de Meierij van ’sHertogenbosch van 1648 tot 1795’, Tilburg 1997.
Cor Schalken, scholennummer van ‘Rondom de
Plaets’, 8e jrg. nummer 1, 1997.

De schoolresultaten
Berlicum had in 1791 1580 inwoners, in aantal
de derde in het kwartier Maasland na Oss (2743)
en Nistelrode ( 1621) en was in die tijd dus vrij
groot.
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Rechts op de voorgrond het schoolhuis dat hoorde bij de Norbertusschool. De Theresiaschool is nog niet
gebouwd. Het onderwijs voor meisjes werd gegeven in de gebouwen aangebouwd aan het klooster, die op
de foto zichtbaar zijn. Het klooster werd in 1859 geopend en het rechtergedeelte werd een tiental jaren
later aangebouwd en in gebruik genomen als leslokalen. Hier werd bijzonder onderwijs aan meisjes gegeven. Nadat de nieuw gebouwde Theresiaschool in 1932 in gebruik werd genomen, zijn die lokalen nog
als kleuterschool in gebruik geweest.
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Georganiseerde individualisten; de jagersvereniging 50 jaar
Theo Danen en Leo van Beek

Jagers zijn er al heel lang, ook in Berlicum; toch bestaat de jagersvereniging op 14 maart 2010 ‘pas’ vijftig
jaar. Voor de oprichting van de vereniging was de jacht het speelterrein van individuen, die er alle belang
bij hadden om een zo goed mogelijk jachtgebied te verwerven. Bovendien zijn jagers bijzondere mensen,
die zich niet zo gemakkelijk laten organiseren. Individualisten zijn het, die van de natuur houden en voor
dag en dauw op pad gaan voor hun liefhebberij. Dat ‘houden van de natuur’ lijkt tegenstrijdig voor iemand
die dieren doodt, maar elke jager kan vertellen dat hij aan natuurbeheer of wildbeheer doet. De ofﬁciële
benaming voor de vereniging is dan ook Wild Beheer Eenheid (WBE).
spelen persoonlijke voorkeuren natuurlijk ook een
rol. Het is dan ook niet moeilijk te bedenken dat
boeren ‘bewerkt’ werden om dat recht te gunnen.
Het kwam daarnaast ook wel voor dat tegelijkertijd meer jagers claimden het jachtrecht op een
perceel verworven te hebben; dan was de eigenaar
misschien niet zo duidelijk geweest of wilde hij
gewoon meer mensen te vriend houden.

Jachtrecht
Heemkundekring De Plaets sprak met drie prominente leden van de vereniging: Frans Abelen, de
huidige voorzitter van de vereniging en de twee
enige leden die er bij de oprichting ook al bij waren, Henk van Lith en Martinus Pennings jr. Alle
drie heren op leeftijd, zodat zich al meteen de
vraag voordoet of er wel jonge aanwas is in de
vereniging. Dat blijkt mee te vallen. De aanleiding
voor de oprichting 50 jaar geleden lag in de pacht
van jachtgebieden. Het verwerven van een eigen
jachtgebied is van oudsher een bron van discussie
en (soms) spanning. Een jager moet namelijk beschikken over tenminste 40 ha aaneengesloten terrein waarop hij dan het jachtrecht kan verwerven.
In het verleden (en soms nu nog) is elke jager er
op uit om een mooi jachtgebied te hebben en dan
moet je wel eens proberen om ‘in te breken’ om
een mooi perceel te pakken te krijgen. De eigenaren – meestal boeren – moeten overtuigd worden
om het jachtrecht juist aan jou te gunnen en daarin

De oprichting
De op te richten jagersvereniging zou een aantal
zaken in betere banen moeten leiden en daarom
was het gemeentebestuur groot voorstander van
zo’n vereniging. Burgemeester Bartels, die van al
het gedonder rond de jacht af wilde en zag hoeveel
tijd gemeentesecretaris Frans Broos ermee kwijt
was, kan op de achtergrond als initiatiefnemer beschouwd worden. Hij riep Christ van den Boom
bij zich en stelde de oprichting van de vereniging
voor. Chris leek hem de geschikte persoon om het
initiatief te nemen. De NCB (de ‘boerenbond’)
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Tinuske Pennings senior in jagerskledij en met jachthond. Het geweer paraat aan de schouder. Hij behoorde tot de oprichters van de jagersvereniging, die nu
Wildbeheer Eenheid wordt genoemd.

Deze jager was Gerardus van Osch, geboren in 1847
en overleden rond 1930. Hij was getrouwd met Cornelia Brugmans en de grootvader van Cornelis Smulders, die woonde op de Driezeeg in Middelrode. Let
op zijn jagerstas, de buit hangend aan zijn riem en het
geweer staande tegen het raamkozijn.
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omdat ze bij de oprichting betrokken waren uit
hoofde van hun functie, namelijk boswachter, politieman en faunabeheerder. Uitgangspunt bij de
uitgifte van jachtgrond was vanaf het begin dat
het jachtrecht aan Balkumse ingezetenen gegund
werd. De laatste tijd zijn er ook jagers uit omliggende dorpen, maar dat heeft dan weer te maken
met het feit dat het recht soms binnen de familie
overgaat. De familierelatie wordt dan toch net wat
hoger gewaardeerd dan de woonplaats. De jagersvereniging kan niet dwingen, maar wel stimuleren.

had als organisatie van de grondeigenaars ook
belang bij een jagersvereniging en daarom werd
door de boerenorganisatie van harte meegewerkt.
De NCB verwierf namelijk het recht van de leden
om namens hen te onderhandelen met de jagersvereniging. In de aanloop naar de oprichting had
overigens een aantal gegadigden van buiten het
dorp nog snel hier en daar binnen de gemeente
rechten verworven en het was volgens de oudgedienden nog een heel gedoe voor de NCB om die
weer ongedaan te maken. De gemeente gaf het
goede voorbeeld door voortaan de rechten op gemeentelijke gebieden (bijvoorbeeld het Zeebroek)
uitsluitend aan de jagersvereniging te gunnen. De
vereniging organiseerde daar een paar keer per
jaar een jachtpartij voor de hele groep.
In een enkel geval was een haas met kerstmis genoeg beloning voor de grondeigenaar, maar gebruikelijk was en is om het jachtrecht te pachten
tegen een vast bedrag per jaar. Bij niet (tijdige)
betaling van de pacht kon het recht worden afgenomen ten gunste van een andere belangstellende.
(En belangstelling was er altijd genoeg!) Omdat de
NCB optrad namens de eigenaars en het de boeren
niet veel uitmaakte, ging het pachtgeld gedeeltelijk naar de kas van de jonge boerenstand, later
KPJ. Die konden het geld goed gebruiken voor het
grote aantal activiteiten van hun organisatie.
Naast de 15 leden van het eerste uur waren er bij
de oprichting vier personen betrokken die geen lid
konden worden van de vereniging (of het bestuur)
omdat ze niet woonachtig waren in Berlicum of

Het bestuur
Bij de oprichting werd uiteraard een bestuur gevormd, waarvoor twee bijeenkomsten in café ’t
Centrum van W. Bijnen nodig waren. Aanvankelijk meldde zich maar één gegadigde voor een bestuursfunctie en de rest hield wijselijk de mond.
Op de tweede bijeenkomst kwam het toch voor
elkaar, al moest burgemeester Bartels er toch nog
eens op aandringen dat er echt een bestuur moest
komen. Christ van den Boom, Ton Geurts en Martien Pennings jr. vormden als voorzitter, secretaris en penningmeester dat eerste bestuur. Verloop
in de bestuursfuncties is er in 50 jaar nauwelijks
geweest. In totaal iets meer dan 10 verschillende
personen bekleedden in de afgelopen 50 jaar een
bestuursfunctie. Frans Abelen was een periode
secretaris en werd later voorzitter. Martien Pennings hield het als penningmeester het langste vol;
zijn broer Tonny nam het penningmeesterschap in
12

Jaarlijks moesten de jachtgebieden verdeeld worden. Dit werk kostte de ambtenaar op het gemeentehuis zo veel
werk dat er geijverd werd een jachtvereniging op te richten. Die vereniging verdeelde daarna in samenspraak met
de boerenorganisatie de jachtgebieden. Iedere jager moest daarvoor elk jaar een aangesloten jachtgebied van een
minimale grootte zien te claimen. Vaak leverde dat de nodige onenigheid en meningsverschillen op. Op de kaart zijn
de percelen, in het buitengebied van Berlicum, met een kleur aangegeven. De namen van de betreffende rechthebber
op de jacht staat er bij aangegeven.
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toegenomen. Alle dieren waarop niet geschoten
mag worden zijn eigenlijk rovers: kraai, vos, das,
buizerd, ekster, Vlaamse gaai, hermelijn en wezel.
De onbegrensde toename van deze soorten gaat
dan weer ten koste van andere dieren. Een sprekend voorbeeld vindt men dat boeren kievietsnesten keurig markeren om ze te beschermen, maar
vervolgens moeten toezien dat de markering voor
de kraaien een signaal ‘het eten staat klaar’ betekent. Landbouwers kennen allemaal dit soort
voorbeelden, ook van extreme schade aan het gewas. Men is niet overtuigd van de wijze waarop
diersoorten worden beschermd: er valt nu al niet
meer op te jagen tegen de groei, dus het probleem
wordt alleen maar groter. Elke jager ziet zichzelf
als wildbeheerder. De zondagse naam van de jagersvereniging is dan ook Wild Beheers Eenheid
(WBE) Berlicum. Er is een strenge reglementering en men wordt geacht zich aan de code te
houden. Daaraan hoorden we geen enkele twijfel;
dat doe je gewoon, ook als je voorafgaand aan de
jagerscarrière wel eens gestroopt hebt. (‘Nooit op
grote schaal, hoor. Gewoon een haasje of fazant
als aanvulling op het menu. Een boer stopt een
gevangen haas ook heus niet in de mesthoop.’) Zo
maar in het wilde weg gaan schieten, is in jagerskringen een doodzonde. Een smakelijk verhaal
van lang geleden, is de les die aan een beginnend
jager werd gegeven. Een ervaren jager die hem
begeleidde, zag al lang tevoren een klein haasje
in de pot (het leger) en liet die prooi grootmoedig
over aan de beginneling. Dat deed hij echter zon-

1997 van hem over, waarmee de functie tot nu toe
steeds in handen van de familie is geweest.
De familie Pennings was vanouds al geïnteresseerd
in de jacht en dus had Martien al met 18 jaar zijn
eerste jachtakte. In de woonkamer van Martien
Pennings getuigen overigens allerlei getuigschriften en voorwerpen van zijn grote verdiensten voor
het verenigingsleven van Berlicum. Als kastelein
van café Even Rust (het huidige Frappant) was het
hem ook niet onwelkom dat heel veel verenigingen in zijn zaak bijeen kwamen. Een - uiteindelijk
37 jaar durend - penningmeesterschap van de jagersvereniging kon daar ook wel bij.
Voorzitters hadden het overigens niet allemaal
even gemakkelijk. Jagers zijn geen vergaderaars
en toch was er een periode dat men maandelijks
bijeen kwam. Later werd het aantal vergaderingen
teruggebracht naar vier keer per jaar: in het jachtseizoen en de jaarvergadering in april. Voorzitter
Abelen meent dan ook dat een paar keer vergaderen eigenlijk genoeg is: ‘Anders blijven ze toch
thuis, omdat er niks te bespreken valt.’ Hoewel
de vereniging dus meer een belangenclub dan een
gezelligheidsvereniging is, hoort het ‘buurten’ er
toch wel bij.
Wildbeheer
Een belangrijk thema in alle gesprekken vormt
de discussie over het jachtverbod op bepaalde
‘rovers’. Vossen en kraaien worden vooral gezien als boosdoeners en in periodes dat er niet op
gejaagd mocht worden, is de populatie geweldig
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Een groep jagers bezig met hun hobby. In gesloten linie en met het geweer klaar voor gebruik is men op zoek naar
wild dat geschoten mag worden.
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eenvolgende voorzitters en besturen zochten daarin steeds hun eigen weg; de ene voorzitter meer
bedrijfsmatig, de andere meer als psycholoog of
diplomaat en elke benadering heeft haar eigen
kwaliteiten. Er spelen nu eenmaal grote belangen.
Leden weten lang niet altijd wat het bestuur allemaal moet doen, waaronder veel overleg met
gemeente, waterschap en andere instanties. De
eerste opdracht van de voorzitter is om de leden
bij elkaar houden.

der te wijzen waar hij het beestje zag; uiteindelijk
stonden ze er vijf meter vandaan en nog zag onze
jonge jager niets. Het haasje overleefde de affaire
uiteindelijk.
Alle reglementering en gewoonten kunnen niet
verhinderen dat er soms confrontaties zijn tussen
jagers en toevallige passanten. Jagers melden dat
niet altijd even plezierig te vinden, maar hebben
geleidelijk wel geleerd dat het veel verstandiger
is om het gesprek aan te gaan en in ieder geval
confrontaties te vermijden. Goede voorlichting
vinden ze heel belangrijk, maar ze weten ook dat
je niet iedereen kunt overtuigen. Er is nu eenmaal
een verschil in opvatting en daar moet je maar
mee leren omgaan. Een goede jager kent de natuur als zijn broekzak, kent de grondeigenaars en
heeft er alle belang bij om goed met de natuur en
het gewas om te gaan. Henk van Lith illustreert
dat aan de hand van de (morele) verplichting om
bijvoorbeeld binnenkort weer mee te werken aan
vogeltellingen. In maart worden knobbelzwanen
en meerkoeten geteld. Meedoen is iets dat erbij
hoort, aldus Henk.
Verschillen in opvatting speelden soms ook binnen
de vereniging, maar die hadden dan vaak betrekking op de wijze waarop gejaagd mocht worden
(wel of niet drijven, geen beesten uitzetten voor
de jacht, eenden lokken) of – en misschien wel
het belangrijkste - de wijze waarop het bestuur de
jachtgebieden verdeelde. Niet alleen Frans Abelen meent - als fungerend voorzitter - dat veel
wijsheid van het bestuur gevraagd wordt. Achter-

Bijzondere verhalen
Natuurlijk kunnen onze gesprekspartners allemaal
(sterke) verhalen vertellen en dat doen ze dan
ook met veel plezier, maar niet alles mag worden
opgetekend. Het zijn per slot geen misdienaars.
Henk van Lith werd ooit bij Toon Steenbergen
geroepen, omdat deze een vos in zijn kippenhok gesignaleerd zou hebben. Ter plekke bleek
hij in de maling genomen te worden door Pietje
de Wever (=Piet v.d. Boogaard, red.), die zich in
het kippenhok verborgen had als wraak voor een
streek die Henk van Lith eerder met het kistje met
melkmonsters had uitgehaald. Piet kon er naar
zoeken en kwam uiteindelijk op Kerkwijk 70 uit,
waar Henk toen zijn zaak had. Het voorval in het
kippenhok werd later in de carnavalsoptocht nog
eens grondig uitgebuit.
Martien Pennings werd zo getest op zijn betrouwbaarheid door een boswachter (Dielis) die tot aan
zijn nek in het water stond om te observeren of hij
een fazant in een strik voor eigen gebruik zou in16

In de sneeuw, staande v.l.n.r.
Frans Abelen, Henk van Lith en
Broer v.d. Hanenberg. De knielende jager is ons onbekend. Ook een
jachthond is present en de buit,
een vos, is al geschoten.
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pikken en Frans Abelen kreeg als jongen van zijn
vader op zijn donder toen hij op eigen initiatief
een konijn ving. Een bijzonder verhaal dat enkele
keren voorbij komt is dat van het wilde zwijn.
Christ van den Boom tekende het op en het werd

eerder in een vakblad en in De Brug gepubliceerd.
Het is te mooi om in te korten, dus volgt het hele
verhaal zoals hij het vertelde.
Met dank aan Willem van Uden

HALFWILDE ZWIJNTJES.
op de loop ging, voordat een van deze personen
hard in zijn handen klapte. Ze stonden er nog geen
50 meter vandaan!
Des middags kwam een landbouwer, mijn naaste
buurman, bij mij zijn nood klagen over het wilde
zwijn, dat in de laatste twee dagen zijn perceel
maïs geheel vernield had en ook een van zijn varkens, in het weiland, vermoedelijk gedekt had,
daar bedoeld varken geheel met slijk besmeurd
was. Wij moesten ons best maar doen om zo vlug
mogelijk een einde aan die zwijnerij te maken.
Hierna stuurde ik een van mijn kinderen naar mijn
jachtgenoot Vorstenbosch, die al spoedig bij mij
aanwezig was. Samen bespraken wij het geval en
waren het er beiden over eens, dat een wild zwijn
met hagel no. 5 niet geschoten kon worden. Daarom maakten wij voor ieder twee patronen klaar;
wij lieten de hagel van de patroon lopen, smolten
die op de kachel en goten het lood terug in een
lege huls, zodat er een prop ontstond, die wij weer
in de kruithuls drukten. (Een gevaarlijk experiment! De loop kan gemakkelijk springen! Red.)
Wij hadden afgesproken, ’s maandagsmorgens
om 5 uur bij mij te zijn, hetgeen precies op tijd

In de maand augustus 1953 ging in Berlicum
(N.-Br.) het gerucht dat er een wild zwijn gezien
was in de gemeentebossen. Toen ik mij met mijn
maat M. Vorstenbosch, eveneens wonende te
Berlicum, op 1 september op de patrijzenjacht
begaf, speurden wij weldra op verschillende
plaatsen het bedoelde wilde zwijn. In de aldaar
liggende percelen maïs was hier en daar een
grote ravage door het zwijn aangericht. Geen van
beiden hadden wij ooit een wild zwijn gezien en
wij hadden toen in het geheel geen vermoeden,
dat wij er nog ooit een te zien zouden krijgen.
Met onze voorraad patronen hagel no. 7 en no. 8
zochten wij rustig door naar patrijzen en keken
verder naar het spoor van het zwijn niet om.
Toen ik ’s zondagsmorgens om ± 5.45 uur buiten
kwam om ter kerke te gaan, zag ik op 150 meter van mijn huis een groepje personen staan, die
opgewonden het veld in stonden te kijken en te
wijzen. Ik keek ook al in die richting, maar zag
niets bijzonders; doch toen zij even later allen
mijn richting uit kwamen, verklaarden zij, dat
daar juist een groot wild zwijn op het weiland met
enkele tamme varkens bezig was, terwijl het niet
18

Frans Abelen

Henk van Lith

Berlicumse jagers actief
in hun jachtgebied. V.l.n.r.
Marinus
Vorstenbosch,
Albert Smulders, Marinus
v.d. Bergh, Cees v.d. Aa.
De foto is van omstreeks
1997.
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Martien Pennings.

zwijn best konden raken, doch wij waren bang dat
wij het niet dood zouden schieten. Daarom hadden wij afgesproken op tel tegelijk te schieten op
een afstand van minder dan 20 meter. Op hetzelfde
weiland liepen twee kleine kalveren, die door het
zwijn al een paar keer verjaagd waren, zoals wij
zagen. Zij mochten in het geheel niet kort bij het
hok komen. Nadat wij een kwartiertje voormeld
spel aanschouwd hadden, kwam het zwijn weer
met grote sprongen op de kalveren af, welke toen
vlak naast ons renden. Het zwijn rende er achteraan, doch toen het ons 20 meter gepasseerd was,
bleef het meteen staan. Een- twee- bons! Twee
schoten knalden als één, maar het zwijn sprong
door de afrastering heen, de sloot over en ging er
in galop vandoor. Zeer verbaasd stonden wij het
na te staren, totdat wij ineens zagen, dat het na
een paar honderd meter gelopen te hebben, vóór
door de knieën zakte, een grote boog maakte en
weer in onze richting kwam gerend. Lopen, vallen, lopen, vallen. Zo vlug wij konden, renden wij
er heen en op een afstand van 4 meter gaf ik het
zwijn het genadeschot, waarop het kikdood bleef
liggen. De schoten zaten precies op het linkerblad
en de twee eigengemaakte proppen waren dwars
door het zwijn gegaan. Met enkele boeren, die
van alle kanten waren toegesneld, hebben wij het
zwijn naar mijn huis gesjouwd, alwaar het direct
gewogen werd. Het bleek 186 pond te wegen. Het
was een prachtbeer en niemand wist of er al ooit in
Berlicum een wild zwijn geschoten was. Nadat wij
het door de slager hadden laten bewerken, kreeg

geschiedde. Toen wij van huis gingen was het nog
tamelijk donker en toen wij bij genoemd weiland
kwamen, konden wij wel het hok van de tamme
varkens zien staan, doch meer niet. Nadat wij even
gewacht hadden, zagen wij op ruim 100 meter afstand midden in het weiland een mesthoop of iets
dergelijks, naar wij meenden, doch na even hierop
getuurd te hebben onderscheidden wij een lange
kop. Zou dat het zwijn zijn? Zo groot? De boeren
hadden ons gezegd dat het wel 300 pond woog.
Met een achterommetje konden wij, gedekt door
een veldje pronkbonen vlak bij het zwijn komen.
Zo gezegd, zo gedaan, doch toen wij halverwege
in de bonen waren, was de mesthoop verdwenen
en zagen wij meteen dat het wilde zwijn in draf
over het weiland, langs het varkenshok, naar de
plaats liep waar wij even eerder gestaan hadden.
Het was ondertussen al heel wat lichter geworden
en wij kropen tot het einde van de bonen, zo dicht
mogelijk bij het varkenshok. Korter dan op een afstand van ± 35 meter konden wij bedoeld hok niet
ongezien benaderen. Het zwijn stond nog steeds
als een standbeeld luisterend en erg kwispelend
met zijn staart in de hoogte, ongeveer 25 meter
voorbij het hok. Wij wisten dat er 8 varkens in
het hok lagen, er was er niet een buiten. Zonder
dat wij het bijna gemerkt hadden, stond het zwijn
bij het hok, het liep er een keer omheen, gaf nu
en dan een soort varkensgeluid en liep het hok
binnen,doch direct weer naar buiten, hetgeen het
dier drie keer herhaalde. De tamme varkens bleven
rustig op hun plaats. Wij wisten wel, dat wij het
20

zijn ze zeer dicht behaard. Een paar zijn er van
besproken, doch 7 of 8 zijn er nog te koop. De
beer heeft destijds zeer veel bezoek gehad, doch
voor de jongen ervan is evenveel belangstelling.
De mensen komen van wijd en zijd naar Berlicum
om de half- wilde varkens te bekijken. Het kijken
kost een kwartje ten bate van het T.B.C. – fonds
van de N.C.B.

het de hele dag zeer veel bekijks. Daags daarna
hebben wij het zwijn afgeleverd aan de heer Kortenhorst, directeur van Coudewater te Rosmalen,
die het zwijn van ons gekocht had.
Op 31 december 1953 heeft de zeug van mijn
buurman gebigd met 15 biggen, waarvan er thans
nog 10 in leven zijn. Het zijn prachtige biggen
met zeer lange koppen, korte oren, lange poten,
enkele hebben een zwart snuitje, doch allemaal
hebben zij bruin – grijzige strepen op de rug en

Christ. van den Boom, Werststeeg 12, Berlicum

Begeleidende tekst voor de kaart op de achterzijde
Centraal gelegen in de gemeente Berlicum lag voorheen een heel groot ven: Het Braeckvenne. Ter hoogte
van de Abdijhoeve onder op de kaart bevindt zich thans het Mercuriusplein. We zien dan verder dat het
ven zich uitstrekt tot de Doornhoek en begrensd wordt door de huidige Oude Pastorieweg en het Schuurkerkpad. De meest westelijke grens wordt gevormd door het eerste gedeelte van de huidige Koolhof. Het
ven waterde af via de Run, die onderaan de kaart is aangegeven en uitmondde in de Aa. De tegenwoordige
Hoogstraat liep dood bij het ven ter hoogte van genoemde Abdijhoeve. Om naar de andere kant van het
dorp te komen, moest men afdraaien ter hoogte van de Cruijsstraete, nu het begin van de Veedijk. Daarna
rechtsaf over de straat die nu Braakven heet en bij het ven linksaf de Koolhof op. Via het Schuurkerkpad en
de Oude Pastorieweg kwam men in de Doornhoek, waar men dan een scherpe bocht naar links moest maken
om de weg richting Middelrode via de huidige Kerkwijk te vervolgen. De situatie op de kaart is gedateerd
omstreeks 1550. Het ven is in de daarop volgende eeuwen langzaam dichtgeslibd, maar altijd een laag en
nat gebied gebleven. Voor de te bouwen woningen moest hier geheid worden, wat anders nergens anders in
het dorp nodig was.
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MOORD OP STRODEKKER IN BERLICUM

Mr. H.J.A.M. Beaumont, oud-auditeur militair te Arnhem, († 1999)
Bewerkt en aangevuld door Albert Pennings

Een moord in een doorgaans rustige gemeenschap als Berlicum rond 1900 maakte grote indruk. Ook bij de
daarop volgende onderzoeken werden veel mensen betrokken. De strodekker Frans van den Boom, vader
van vier kinderen en woonachtig in Heeswijk, werd op 19 augustus 1899 vermoord door een stroper, die hij
had zien stropen tijdens het strodekken. Deze stroper wacht Frans ‘s avonds als hij naar huis gaat op.
Op een eikenboom nabij de Hoefsevonder werd later een kruis geplaatst als herinnering aan deze moord.
We volgen het onderzoek van begin tot het einde: de veroordeling van de verdachte moordenaar.
maakt, zijde hij dat hij dadelijk zoude komen. Toen
ben ik naar den Overledene gegaan, daar gewacht
tot den doctor kwam. Naar een klijn half uur gewacht te hebben, kwam Marinus Pennings met den
doctor aan. Toen wij het lijk geschouw en zijn hake
die hij om zijn hals had hangen af gedaan, daarop zijde M. Pennings dat zijn mijn hake, geeft die
maar aan mijn die ik heb gegeven. Daarop is den
Burgemeester gekomen en die heeft mij belast Veldwachter om dat lijk onder den gemeenten toren te
brengen dat ik met drie personen met een handkar
gedaan heb en hem onder de gemeenten toren in
stroo gelegd en is hiervan dit door mij Veldwachter
Proces Verbaal opgemaakt op den Eed bij den aanvang mijner bediening afgelegd.
HW. KOÜN

Rond de plaats van de moord
Op 20 augustus 1899 ontving de Ofﬁcier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s Hertogenbosch het volgende proces-verbaal uit Berlicum:
Proces Verbaal
Pro Justitia
Heden den twintigste der maand Augustus Achttien
honderd negen en negentig des ‘s morgens omstreeks vijf ure ben ik, Hubertus Wilhelmus Koün,
gemeenteveldwachter te Berlicum door Adrianus
Smulders uit mijne slaap gewekt en zijde mij dat
er een doode man op den weg lag van de Hoefsche
vonder naar de hoef van Antoon van Osch. Op dat
zeggen heb ik mij naar die plaats begeven en gekomen zag ik die Persoon dood op den grond liggen.
Ik kende hem niet. Toen kwam er meer volk bij en
zijde hij Francus van den Boom, stroodekker wonende te Heeswijk. Daarop heb ik mij begeven naar
mijn Burgemeester en die heb ik ermede in kennis
gesteld en heeft mij toen naar doctor van Herwerde
gestuurd. Daar gekomen en er mede bekend ge-

Omdat de weduwe haar overleden man graag thuis
wilde hebben, werd het lijk nog dezelfde dag door
een eveneens in Heeswijk wonende strodekker,
Gijsbertus (Gerrit) Visser, overgebracht naar de woning bij het kerkhof in Heeswijk.
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Dit is een kaart van het gebied waar Frans v.d. Boom
werd vermoord. We zien onder aan de kaart de toenmalige Onderstal, die een scherpe
bocht maakt naar het voet-/
ﬁetspad. De voetbrug over de
Wambergse beek staat op de
kaart aangegeven en werd in
de volksmond ‘het wit brugske’ genoemd. Dit vanwege
de kleur. Met een pijl wordt
een foto weergegeven van dit
ﬁetsbruggetje. Het ‘Hoefsevonder pad’ liep vervolgens
verder over de loopgraaf naar
de Loofaert. Frans v.d. Boom
maakte van dit pad gebruik
vanaf de Loofaert toen hij
van zijn werk kwam en vond
er halverwege de dood.
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tie dan ook letterlijk: “met bijna zekerheid kan
worden aangenomen, dat de moordenaar gehandeld heeft met voorbedachten rade door een niet
alledaags wapen bij zich te hebben en door zijn
slachtoffer Van den Boom op te wachten, van wien
de moordenaar derhalve moet geweten hebben, dat
hij ter plaatse van de moord moest passeeren”.

Bij het ontkleden van het lijk werd in de borst een
steekwond ontdekt. De burgemeester meldde dit
onmiddellijk aan de Ofﬁcier van Justitie.
Aanvankelijk had Dr. Van Herwerden, “nadat hij
het lijk had bezichtigd en aan het gelaat had onderzocht, op generlei wijze te kennen gegeven,
dat de doodsoorzaak zoude moeten worden
toegeschreven: dat iedereen dan ook meende (ook
voornoemde doctor had dit te kennen gegeven)
dat men hier te doen had met eenen natuurlijken
doodsoorzaak, bloedspuwing, beroerte of iets
dergelijks”.

Hij vervolgde dan: “zoo hebben de door ondergeteekende gedane nasporingen ten doel gehad:
1. Na te gaan welke personen eenig motief konden
hebben tot het plegen van den moord, ‘t zij uit
broodnijd, uit wraak of tengevolge van vijandschap.
2. Bovendien een onderzoek te doen naar de
krankzinnige, die ten tijde van den moord voortvluchtig was uit het krankzinnigengesticht Coudewater en wiens verblijfplaats niet was kunnen
worden opgespoord.
3. Na te gaan of het algemeen gerucht, dat de
moord zoude zijn gepleegd door een wildstroper,
die zich echter ten opzichte van zijn slachtoffer
zoude vergist hebben, gegrond was.
Het gerucht betrof een zekeren Hendrikus Jonkers, in dienst van Jhr. F. van Rijckevorsel om de
jacht te surveilleren en wonende in de nabijheid
(Hoefsevonderpad 17) van de plaats van den
moord, op wien Berlicumsche wildstropers het
gemunt zouden hebben.
4. Met het oog op den aard van de wond, welke zeer
goed door een bajonet - wat betreft lengte en breedte
van dit wapen - zoude kunnen zijn toegebracht, te

Er is sprake van moord
Toen echter duidelijk was, dat Franciscus van den
Boom een onnatuurlijke dood stierf, werd zijn
stoffelijk overschot in beslag genomen en een
gerechtelijk vooronderzoek geopend. De leiding
kwam in handen van de Rechter-commissaris
bij de Bossche Rechtbank, Mr. Alexander, baron
van Lamsweerde, bij ontstentenis van de Grifﬁer,
bijgestaan door Mr. J. baron van Lamsweerde,
beëdigd klerk ter Grifﬁe. *(noot 1)
De in- en uitwendige schouw van het lijk (gerechtelijke sectie) werd verricht door J.C.I. van der
Hage, medicinae doctor te Den Bosch en de eerder
genoemde arts Van Herwerden uit Berlicum.
Als doodsoorzaak werd vastgesteld “een gestoken wond, beginnende in de rechterborst, gaande
door het hart en uitkomende in de rug ver onder de
linkerschouder, ter lengte van ongeveer 25 cm”.
In zijn verslag concludeerde de Ofﬁcier van Justi24

De Hoefsevonder zoals het er in die tijd moet hebben uitgezien. We zien het pad hier vanaf de Loofaert in de richting
van het witte brugske. Rechts is de boerderij te zien van Marinus Schellings, ten tijde van de moord woonde daar
Lambertus Smulders en zijn vrouw Wilhelmina Coppens. Links zien we een paraplu waarin koren was opgeslagen.
Het pad liep over het erf van de boerderij.
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onderzoeken welke militairen op den avond van
den moord te Berlicum waren geweest”.

De 42-jarige landbouwer Marinus van Osch verklaarde: “Zondag morgen j.l. kwam ik uit mijn
hoeve (Onderstal 12) naast de protestantsche
pastorie en ging koeien brengen naar de weide.
Ik moet daarvoor de Hoefsche straat passeeren
en ongeveer halverwege die straat vond ik een
lijk liggen in mannelijken kleeding. Het had vier
dekhaken als een kraag om zijn hals: handgerei
van den stroodekker lag bij hem, bord en knielappen op eenigen afstand. Toen ik de koeien
weggebracht hebbende terug kwam, heb ik even
aan de linkerhand van het lijk gevoeld of het koud
was”.
Natuurlijk wilde men weten waarom Van Osch
geen actie genomen heeft om b.v. de politie te
waarschuwen. De Rechter-commissaris zal hem dat
ook wel gevraagd hebben, maar niet in zijn procesverbaal opgenomen, omdat dat niet van belang was
in wat getuige heeft waargenomen.
Mogelijk wilde Van Osch niet bij de zaak betrokken raken en zeker niet als eventuele verdachte.
Dat hij hiermee rekening hield, kan worden afgeleid uit een vaag verhaal, waarmee hij probeerde de
aandacht van zijn persoon af te leiden. Hij zou, toen
hij op de Hoefsche steeg kwam, twee onbekende
mannen gezien hebben. Toen hij ter hoogte van het
lijk gekomen was, zag hij hen de steeg oversteken,
twee sloten en een dijk overgaan, waarna zij zich
langs ongebaande wegen verwijderden “met
spoedigen tred, dezelfde tred, die ik tevoren bij
hen had waargenomen, in de richting van de
klinkerweg. Toen zij de kop van de Hoefsche straat

Buurtonderzoek
Door een buurtonderzoek kwam naar voren dat
de moord op zaterdagavond 19 augustus 1899 om
ongeveer half negen moest hebben plaatsgevonden.
Adriaan (ook genaamd Arie) Smulders had, toen
hij over de Hoefschevonder ook wel Hoefsche
steeg of straat, naar de kerk ging, de dode gevonden
en de politie gewaarschuwd. Om die tijd hadden
ook anderen hem, zoals later bleek, zien liggen,
o.a. de 57-jarige Wilhelmina Coppens, vrouw van
Lambertus Smulders (Hoefschevonderpad 19). Zij
verklaarde: “Iets over vijf uur Zondag ‘s morgens
ging ik naar de kerk. Ik zag zoowat op het midden
van het Hoefsche pad iets liggen en dichterbij
gekomen zag ik, dat het een manspersoon was, die
op den rijweg lag met het aangezicht en buik op den
grond, het hoofd in de richting Berlicum: dekhaken
had hij als een kraag om zijn hals. Ik dacht, dat die
man zijn roes uitsliep en, vreezende last van hem te
krijgen als hij ontwaakte, liep ik hard door”.
De 53-jarige Ida Coppens, zus van Wilhelmina
Coppens, ook uit Berlicum, ging iets vóór vijf uur
naar de kerk en zag op de Hoefsche pad een man
liggen. Zij dacht dat hij sliep en “wijl ik alleen was,
mijne zuster, was een heel eind achter mij, ben ik
in den sloot langs den weg gegaan en heb over den
dijk aan geene zijde mijn weg vervolgd uit vrees
voor dien man”.
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Strodekken was een eeuwenoud beroep in onze streken. Alle boerderijen en ook veel burgerwoningen waren met
stro gedekt. Er werd vooral roggestro gebruikt, want dat had iedere boer van zichzelf beschikbaar. Op de foto zien
we strodekkers aan het werk, die voor een relatief laag loon en hard werken een sober bestaan hadden. In de wintermaanden konden ze dit werk vanwege het weer niet doen, daarom waren veel strodekkers in die tijd ook slachter.
Om het roggestro geschikt te maken voor het dak moest het eerst ‘geschud’ worden: al het kleine spul en onkruid
moest er uit zijn. De strodekker moest mooie rechte halmen ter beschikking hebben. Het oude stro werd van boven
naar beneden verwijderd, zoals op de foto te zien is. Daarna werd het nieuwe stro laag voor laag aangebracht. De
nok werd vroeger belegd met taaie heideplaggen van ca 40 bij 80 cm, later werd met speciale cement ‘vorstpannen’
gefabriceerd.
Vanaf omstreeks 1900 waren de meeste boerderijen al voorzien van riet: dat gaf een mooier, solider en duurzamer
dak, maar was voor veel boeren nog te duur in de aanschaf. De burgerhuizen kregen vanaf die tijd vrijwel allemaal
pannen. Het aantal strodekkers is daarna drastisch verminderd.
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passeerden, meen ik, dat zij een oogenblik naar mij
keken. Een hunner was gekleed in zwarten jas en
bruin pilow broek, de kleeding van den ander was
geheel zwart of donkerachtig”.
Piet Westerlaken zou hetzelfde gezien hebben.
Deze Westerlaken bevestigde dit, maar als hem
gevraagd wordt wanneer hij zich dit herinnerde,
zegt hij, dat hij meende, nadat het door Van Osch
aan hem verteld was.
Al veel eerder was het slachtoffer gezien door
landbouwer Petrus van Rooij. Zijn verklaring:
“Zaterdagavond om kwart voor tien kwam ik
op het Hoefsche pad en vond halverlengte daarvan
een man met zijn aangezicht en buik op den grond
liggen. Knielappen en een draaibord, zijnde strod
ekkergereedschappen, zag ik naast hem liggen en
ging door”.
De 16-jarige Anna van Helvoort uit de Loofertschestraat in Rosmalen verklaarde: “Zaterdagavond
19 Augustus j.l. uiterlijk half acht is Frans van den
Boom, die bij ons die dag gewerkt had, vertrokken, na bij ons het avondeten, bestaande uit pap
en brood, gebruikt te hebben en 80 cent loon door
mijn vader uitgeteld gekregen te hebben, stak hij
het geld in zijn knipbeursje en sloeg de richting van
de Hoefsche straat in. Den volgende morgen om
half zes zag ik hem op dat pad als lijk liggen”.
Lambertus Smulders zag op die avond iets vóór
acht uur Van den Boom voorbij zijn huis komen.
Hij kwam uit de richting van het huis van Van
Helvoort en ging richting Berlicum, met zijn dekspullen op zijn schouder.

Piet van Osch, volgens het verslag van de Ofﬁcier
van Justitie, “zijnde een gunstig bekend staand
persoon, inwonende zoon van een welgestelde
landbouwer”, had ongeveer 20 minuten voor acht
een paard naar de wei gebracht. Hij kwam hiermee
door de Hoefsche steeg. Hij heeft hierbij geen lijk
gezien, ook toen hij terugkwam niet. Toen hij weer
thuiskwam sloeg het op de toren van Berlicum 8
uur.
Geen enkele van deze getuigen heeft op de Hoefsche steeg enig ander persoon gezien.
Verdere nasporingen
De Ofﬁcier van Justitie ging verder met zijn plan
van opsporing en zocht naar broodnijd, wraak of
vijandschap.
De Burgemeester, de pastoor en de gemeenteveldwachter van Heeswijk “geven allen omtrent
de weduwe Van den Boom de gunstige inlichtingen: dat zij en haar vermoorde man de meest
oppassende, eenvoudige en brave menschen waren: de pastoor vooral verklaart met zekerheid, dat
er geen sprake van is te kunnen veronderstellen,
dat enige aanmerking te maken zoude zijn op het
zedelijk gedrag van de weduwe van den Boom”.
De bij de Van den Boom inwonende 75-jarige
voddenkoopman Reinier Kurvers verklaart dat Van
den Boom opgeruimd van humeur en goedaardig
van karakter was en voor zover hem bekend geen
vijanden had.
De 45-jarige weduwe van de vermoorde strodekker,
Antonette van den Besselaar, werd op 22 augustus
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Dekhaken werden gebruikt als voetsteun.
Door het oog van de haak werd een balk geschoven, of op de haak gelegd (de rechtse
haak). Zo was er een soort loopbalk om de
dekdekker steun te geven en te behoeden
voor wegglijden.

Deknaalden (ook bandhaken genoemd) werden gebruikt om de binddraad vast te zetten.
Deze binddraad was een stalen, dunne, soepele draad om het stro aan de spanten vast te
maken.
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door de Rechter-commissaris gehoord: “Toen was
weinig uit haar te krijgen door den bedroefden en
zenuwachtigen toestand, waarin zij verkeerde”.
Haar verklaring, bij haar thuis aan de Ofﬁcier van
Justitie afgelegd, kwam hierop neer: “Dag en
nacht denk ik erover na, wat toch de reden kan
zijn, dat men mijn man vermoord heeft. Mijn man
was de goedheid zelve. Ik kan niemand bedenken,
die vijandig jegens hem kan gestemd zijn. Ook niet
Marinus Pennings, met wien hij samenwerkte, en
met Marinus van Dijk uit Dinther, die eveneens bij
Pennings werkt, was hij goede vrienden”.
Op de vraag waar haar man de dagen voor de
moord is geweest en of hij altijd bij Pennings heeft
gewerkt, antwoordde zij dat zij haar man het laatst
gesproken heeft op 15 augustus, (wegens r.-k.
feestdag, die als zondag gevierd werd) dat hij die
avond naar Pennings was gegaan om de volgende
morgen op tijd aan het werk te kunnen gaan en dat
zij daarom niet wist, waar hij na 15 augustus tot op
de dag van de moord geweest was. Gedurende haar
verklaringen gaf zij steeds blijk van grote droefheid
over het verlies van haar man.
Over hun samenwerking verklaarde de 32-jarige
rietdekker Marinus Pennings uit Berlicum (Westakkers 54): “De verslagene Van den Boom,
Marinus van Dijk en ik werkten steeds samen in
de grootste harmonie. Nimmer hebben wij enige
kwestie gehad. De wijze waarop wij samenwerkten
was, dat wij het verdiende loon ‘s Zaterdags ‘s
avonds steeds te mijnen huize samen deelden. Wij
verdienden allen evenveel. Ik hield niet meer geld

dan Van Dijk en Van den Boom. Hij sliep bij mij
ten mijnent maar ging ‘s Zaterdags naar huis. Hij
had Zaterdag 19 Augustus gewerkt op de Loofert
bij Jan van Helvoort en ik verwachte hem, zooals
gewoonlijk, tusschen half negen en negen uur om
het geld te delen. Hij kwam niet, zelfs niet met de
tram van tien uur”.
Hij zei niet meer dan 25 passen van zijn huis te
zijn geweest. Hij wist dat Van den Boom over de
Hoefsche vonder moest komen, maar ontkende ten
stelligste hem tegemoet te zijn gegaan. Op zondag
was hij voor half zes opgestaan om naar de kerk
te gaan, “waar men mij vroeg of het mijne helper
was, die in de Hoef van Van Osch dood lag?”
Mogelijke verdachten
De streek Berlicum-Heeswijk kende in die tijd een
groot aantal strodekkers, die allen in het onderzoek
werden betrokken.
1. Speciale aandacht kregen de eerder genoemde
Pennings, een zekere Antoon van Dijk en de
strodekker Van Vught, die bij de Dungense brug
woonde en die als nevenberoep slager was en
daarom over grote messen moest beschikken.
Messen met de lengte van de steekwond (25 cm)
werden niet gevonden. Het langste mes dat men
vond, was het z.g. steekmes van Van Vught en was
18 à 19 cm lang en 3 cm breed.
Van enige animositeit onder de strodekkers bleek
niets, zelfs niet tussen Pennings en Van Vught, bij
wie Van den Boom stiekem enkele dagen gewerkt
had en zonder opgaaf van redenen weggebleven
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Een ‘knechtje’ was een hulpmiddel om de dikte van de
deklaag van het riet of stro te bepalen.

Een drijfbord werd door de dakdekker gebruikt voor
het aankloppen, het aandrijven van het stro of riet. Zo
werd het geheel gefatsoeneerd en was het nergens ongelijk.
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was.
2. De uit het gesticht Coudewater ontsnapte krankzinnige.
Deze was volgens de directeur van het gesticht
niet kwaad van aard en een sul. Toegang tot de
messen in de keuken kon hij niet gehad hebben en
de broeder-overste verklaarde, dat er ook geen mes
werd vermist.
Op 27 augustus 1899 berichtte de Politie van
Amsterdam, dat de gezochte was aangehouden
op het adres van zijn moeder, Prinsengracht 394
(1 hoog). Hij was daar enkele dagen eerder gearriveerd, gekleed in gestichtskleding. Hoe deze man,
in gestichtskleding en zonder geld, van Coudewater
naar Amsterdam heeft kunnen komen, vermeldt de
geschiedenis niet.
3. Het algemeen gerucht, dat de moord zou zijn
gepleegd door een wildstroper, die zich in het
slachtoffer had vergist, betrof ene Hendrikus (Driek)
Jonkers (Hoefsevonder 17), jachtopziener bij Jhr. F.
v. Rijckevorsel en wonende vlakbij de plaats waar
de moord is gepleegd. Deze Jonkers verklaarde,
dat hij ‘s avonds dikwijls en op zaterdag bijna altijd
om ongeveer acht uur naar Berlicum ging over de
weg waar de moord is gepleegd. Op 19 augustus
echter is hij de hele avond thuis geweest en kon
over de moord niet de minste inlichtingen geven.
Het gerucht dat de moordenaar een wildstroper
was die het op hem had voorzien en zich vergist
had, was hem bekend.
Wel gaf hij de naam van Martinus van Hannen
(Werstkant 28), een in Berlicum bekende wildstro-

per die eens door hem was aangebracht. Bij die
gelegenheid zou hij hem bedreigd hebben met de
woorden: “We zullen je wel eens krijgen”. Jonkers
was zich er niet van bewust enig ander wildstroper
als vijand te hebben. Martinus van Hannen werd
op 26 augustus en 2 september door de Ofﬁcier van
Justitie gehoord.
Hij ontkende op brute en op heftige wijze ooit
Hendrikus Jonkers te hebben bedreigd. Op de dag
van de moord was hij de hele dag thuis geweest en
had tot half acht op de akkers gewerkt. Hij zou daar
gezien zijn door de onbezoldigd rijksveldwachter
Kasteleins.
De Ofﬁcier van justitie gaat op het gerucht niet
verder in en geeft daarvoor de volgende argumenten: Een vergissing is niet geheel uitgesloten omdat het die avond al vrij donker moet zijn geweest
en de verslagene ongeveer hetzelfde postuur als H.
Jonkers had en deze, zoals algemeen bekend was,
eenzelfde manier van lopen had. Een vergissing in
persoon is minder waarschijnlijk omdat Jonkers
een jongeman is van 26 jaar en verslagene een man
van 55 jaar, die die avond van zijn werk komend
met zijn vele rietdakdekkersgereedschappen, zeer
langzaam liep na een dag zwaar werken. Jonkers
echter mocht dan dezelfde tred hebben, maar hij
had een ﬂinke gang en nam grote passen. Zoals
uit de verklaringen van Lambertus Smulders, zijn
vrouw en zijn zoon is af te leiden, moet Van den
Boom gelopen hebben als een oude vermoeide
man.
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In de tijd dat ons verhaal over de moord op de strodekker zich afspeelde, woonde in deze boerderij de familie Van
Osch. Ook personen uit deze familie zijn voor het onderzoek verhoord. Het was de eerste boerderij links als je vanaf
het Raadhuisplein naar de Onderstal ging, de huidige Bleijendaalseweg. Het is een boerderij met een oude geschiedenis. Zij was al een uithof, een soort landbouwvoorbeeldbedrijf, toen de norbertijnen het in 1240 kochten van het
Sint-Salvatorkapittel te Utrecht. De hoeve hoorde bij de kerk en de pastorie, vandaar de naam ‘Pastoriehoeve’. In
1968 is zij gesloopt en iets verder van de straat af, in dezelfde afmetingen herbouwd.
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het wekelijkse scheerappèl had ontbroken. “Mijn
klanten scheer ik in den loop van den Zaterdag en
Zondag ‘s morgens. Onder mijn klanten hoort ook
Arie Smulders, de zoon van Lambertus Smulders.
Deze komt steeds Zondagmorgens ten mijnent om
zich te laten scheeren: hij is echter Zondagmorgen
j.l. niet verschenen. Van al mijn klanten is hij de
eenige, die niet door mij is geschoren”.
Hoewel dit uit de stukken niet blijkt, is aannemelijk, dat deze Arie dezelfde persoon is als Adriaan
Smulders, die het vinden van het lijk van Van den
Boom bij de politie had aangegeven en die het die
zondagmorgen wel te druk zal hebben gehad om
zich te laten scheren.
Het onderzoek naar bedelaars, zwervers of andere
verdachte personen had als resultaat een verklaring van de 66-jarige Gerrit Hendrik van de Haas
uit Berlicum. “Zaterdag j.l. omstreeks vier uren
kwam ik op de hoogte van de R.-K. kerk op den
openbaren weg tegen een manspersoon, uit de
richting Middelrode komende. Hij zeide metaalbewerker te zijn en vroeg om een reispenning. Hij
was mager, zeer lang, had een klein hoofd, groote
handen en geen baard: haar en wenkbrauwen
waren gitzwart, zijn gelaat bruinachtig, het was
geheel een Zuidelijk type”.

4. Een militair met gebruikmaking van een bajonet?
Als uitzondering op het algemene verbod van de
wapenwet van 1890, was het hen die deel uitmaakten van de gewapende macht, toegestaan een wapen
bij zich te hebben op de openbare weg of op enige
voor het publiek toegankelijke plaats, voor zover
dit wapen bij hun uitrusting behoorde. Ofﬁcieren
mochten bij het uitgaanstenue een sabel dragen,
minderen een bajonet. Dit mogen dragen behoorde
tot de status van een militair.
Door de burgemeester werden een zevental Berlicumse jongemannen opgegeven als zijnde onder
de wapenen. Twee van hen hadden volgens opgave van hun commandanten permissie gehad op
19 en 20 augustus. Nagegaan werd of deze twee
soldaten, die, zoals de commandanten meedeelden, een bajonet bij zich hadden, en hoe ze hun
tijd in Berlicum hadden doorgebracht. In de verste
verte kon er geen verband met de bewuste moord
worden aangetoond. Jacoba Wilhelmina Reukema,
vrouw van Adam Hage, herbergierster van de
“Gouden Leeuw” had die zaterdag “even voor
de laatste tram” een in uniform gekleed man in
de gelagkamer gehad, die staandevoets een borrel
had gedronken. “Het gewone rammelen van een
bajonet” had zij niet gehoord.

wordt vervolgd

Verder onderzoek
Geen enkele mogelijkheid werd onbenut gelaten.
Zo werd de barbier van Berlicum, Johannes van
Lieshout (Hoogstraat 44) gehoord over wie op
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Om te bekijken

Schoolfoto Herman-Jozefschool Middelrode, 1969-1970
Bovenste rij vlnr.: 1.Hans Bekkers, 2. Peter Schutjens, 3. Gerard Bissels, 4. Joke Bissels, 5. Annet v.d.
Leest, 6. Tiny Braam, 7. Marja Bosch, 8. Mia v.d. Heijden, 9. Jo v. Gaal, 10. Annet v.d. Aa, 11. Annie de
Laat, 12. Martien Verkuijlen, 13. Rien Gloudemans, 14. Albert Verhagen, 15. Wim Kuijpers, 16. Wim Suikers, 17. Peter Tibosch.
Middelste rij: 18. Theo Riswick, 19. André v. Esch, 20. Mario Verkuijlen, 21. Gerard v.d. Pas, 22. Paul
Vos, 23. Ton Timmermans, 24. Regien v.d. Broek, 25. Erma Baltussen, 26. Marjolein Rovers, 27. Corry
Bechthold, 28. Carolien v. Pinxteren, 29. Wilma v.d. Heijden, 30. Henriette Voets, 31. Annelies Bosch, 32.
Margreet Smulders, 33. Hannie Bechthold, 34. Rudi Bosch, 35. Piet Wijgergangs, onderwijzer.
Onderste rij: 36. Ton Schouten, 37. Rien v. Esch, 38. Hans Jacobs, 39. Frans v.d. Aa, 40. Henk Habraken,
41. Gerrie Bissels, 42. Franka Kastelijn, 43. Liesbeth v.d. Zanden, 44. Willie v. Helvoort, 45. Tineke Verhagen, 46. Angelique Donkers, 47. Jannie Smulders.
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VAN GEMEIJNT, HOEC EN DE PLEIJN NAAR PLEIN
Wim van der Heijden ( 2005)

Het driehoekig terrein, nu gelegen tussen Ploeg, Oude Ploeg en Groenstraat, is vanaf 1500 het centrum van
de Mirrooise Onderstal. Het perceel is van oudsher ‘gemeijnt’ ofwel een gemeenschappelijk gebied, dus vrij
te gebruiken door de bewoners van het dorp. Het dient o.a. als stallingsplaats voor het vee, van waaruit de
hoeder of hoedster (meestal nog een kind) met het vee naar de hei trekt.
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Als het gebied van de Groenstraat, noordwestelijk van de beek tot ontwikkeling komt, wordt het een probleem
om met het loslopend vee steeds door de gecultiveerde gronden te trekken. Rond 1600 zoekt men daarom een
nieuwe stallingsplaats, dichter bij de heidegronden gelegen. Aan het einde van de Groenstraat ontstaat zo een
nieuwe gemeijnt, een driehoekig terrein voor stalling van het vee. Vanaf 1650 tot 1750 vinden we hiervoor
de naam ‘Hoec’, respectievelijk ‘Hoeck’, ‘Houc’ en ‘Hoek’ vermeld. De naam hoek heeft hier de betekenis
van ‘winkel’, (denk aan winkelhaak) dus driehoek en van verblijfplaats, schuilplaats of schuilhoek. De naam
Hoek wordt alleen gebruikt voor het driehoekig terrein en de gronden ertegenaan gelegen.
Vanaf 1770 treffen we een nieuwe naam voor het gebied aan en wel: ‘de Pleijn’, ‘de Plijn’ en ‘de Plein’; soms
wordt het lidwoord ‘het’ gebezigd. Plein betekent plaats, vlak veld, onbebouwde open ruimte, dus bijna hetzelfde als Hoek, maar wat zwakker naar de functie verwijzend. De zandweg tot voorbij de Plein blijft de naam
Groenstraat houden, zoals b.v. in 1759: ‘Groenstraat in de Hoeck’. De benaming Plein is vrij algemeen voor
het dorp, zodat extra aanduidingen voor het gebied gebruikt worden als ‘aan de Koesteeg’ en ‘Schellekensvelt
aan de afgebrande hoef’.
Na 1800 verliest de Plein geleidelijk zijn betekenis als ‘stallingsplaats voor vee’. Het gebied van de Koesteeg,
tot dan meest heide, komt tot ontginning. Rond 1850 heeft de Plein zijn functie bijna geheel verloren, een
enkele arme hoedster blijft er nog wel gebruik van maken.
Met de Groenstraat wordt in 1929 de weg langs een zijde van de Plein tot aan het nabijgelegen kruispunt met
klinkers verhard, waardoor de driehoekige plaats zich wat minder duidelijk aftekent. Tot op heden is deze
oude driehoekige stalplaats voor vee ongeschonden bewaard gebleven en nog duidelijk waar te nemen.
In 1949 besluit de Berlicumse gemeenteraad, met de gedachte dat een straatnaam alleen zinvol is, als er
voldoende huizen aan de betreffende straat staan, om de naam Plein te geven aan een tamelijk willekeurig
gedeelte van de Groenstraat, beginnend bij een zijpad van de rechte straat tot aan het kruispunt Nieuweweg,
Koesteeg en Nieuw Laar; een keuze, die het onbekenden en ook dorpsbewoners, die het naambordje Plein
niet midden in een rechte straat verwachten, soms moeilijk maakt om de gezochte bestemming te vinden.
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Reacties, schenkingen, mededelingen
Bestuur en redactie

ONDERSCHEIDING
Tijdens de laatste ledenvergadering is ons medelid Anny van der Heijden-Bijnen onderscheiden met de
speld van verdienste van Brabants Heem. Tevens is zij benoemd tot erelid van heemkundekring De Plaets.
De onderscheidingen en de bijbehorende oorkondes werden haar door voorzitter Theo Danen uitgereikt.
Zij heeft dit verdiend voor haar belangeloze jarenlange inzet voor de kring. Zij was op vele terreinen actief,
vooral als lid van de redactie en bestuurslid. Vanwege haar gezondheid heeft ze haar activiteiten voor de
kring moeten beperken. Van harte proﬁciat en we hopen nog vele jaren van haar onmisbare steun te mogen
genieten.
REACTIE
Bij de foto op bladzijde 130 van het vorige nummer stond de woning op Spurkstraat 2 afgebeeld. Wij gaven
daarbij aan dat de laatste bewoner Knilles Smulders was. Volgens Mevrouw van Liempt was dit niet Knilles
maar Has. Zij was jarenlang hun buurvrouw.
SCHENKINGEN
Van het archief van de Abdij in Heeswijk ontvingen we een aantal oude foto’s van Berlicum.
De heemkundevereniging van Sint-Michielsgestel schonk ons een historische kaart van Sint-Michielsgestel, Gemonde en Den Dungen.
Voor alle reacties en schenkingen hartelijk dank.
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