
43

VAN ‘STEENEN CAMERE’ TOT ‘CASTEEL’
Wim van der Heijden (†2005)
Bewerkt door Albert Pennings

De huizen waarin de inwoners van Berlicum en Middelrode door de eeuwen heen gewoond hebben, komen 
in allerlei gradaties voor. Men woonde in de eenvoudigste heihutjes, in schamele onderkomens, in boerderijen 
van klein tot groot, in gerieflijker behuizingen tot in gebouwen die we kastelen mogen noemen.

Onderscheid
Een juiste definitie voor een kasteel is moeilijk te 
geven. We bedoelen hierbij niet een complex van 
gebouwen voor het onderbrengen van militairen, 
een citadel, een legerplaats of kleine vesting, 
maar een gebouw, dat ook door een of meerdere 
gezinnen wordt bewoond. Meestal gaat men er 
vanuit, dat het dan gaat om een uit natuur- of 
baksteen opgetrokken, versterkt en door een 
gracht omringd fors bouwwerk van oudere datum, 
al dan niet voorzien van torens. Als men dan ook 
nog aanneemt, dat het door adellijke personen 
bewoond moest zijn, dan blijkt dat er in Berlicum 
nooit zo’n kasteel gestaan heeft. Wellicht dat 
Kasteel ter Aa in aanmerking zou kunnen komen.
Van oorsprong is ‘een kasteel’ een meestal omgracht 
te verdedigen bouwwerk bewoond door belangrijke 
edellieden. Maar kleine adel en rijke lieden uit de 
stad wilden daar niet voor onderdoen. Ze bouwden 
of kochten een te verpachten hoeve en bouwden 
er een buitenverblijf bij. Uiterlijk probeerde men 
het zoveel mogelijk op een verdedigingskasteel te 
laten lijken. Hierdoor ontstonden de volgende niet 
te verdedigen buitenverblijven:
1. Een ‘stenen kamer’ is een 1-laags stenen 

buitenverblijf voor gefortuneerde stadsbewoners.
2. Een ‘speelhuis’ is een 2-laags buitenverblijf met 
tuin, verbonden met een pachthoeve van meestal 
elders wonende stadsadel.
3. Een vrijstaand buitenverblijf met een gracht of 
omwalling duidt men aan met ‘slotje, herenhuis 
of kasteel’

Een buitenverblijf
Toch komen we in oude documenten meerdere 
kastelen in het dorp tegen. Hieruit blijkt, dat de 
bovenstaande definitie niet geheel juist is, en dat 
er nog een ander type kasteel bestaan heeft. Er 
blijken dus twee typen gebouwen te bestaan, die 
men met de naam kasteel aanduidt: 1. Er zijn er 
die in het verleden in eerste instantie dienst deden 
ter beheersing en verdediging van de omgeving 
en daarnaast nog bewoond werden door de 
kasteelheer. 
2. Andere in dezelfde kasteelachtige bouwtrant, 
die functioneerden als buitenverblijf voor de 
gefortuneerde edel- en handelslieden, maar zonder 
verdedigingsfunctie. 
Meestal is dit laatstgenoemde type beveiligd 
tegen overvallen door wallen, voorzien van een 
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poort, en grachten met een ophaalbrug. Behoren 
bij een verdedigingskasteel meestal veel land en 
een aantal boerderijen met sterk met het kasteel 
verbonden bewoners, aan het tweede type gaat 
meestal een pachthoeve aan de bouw van het 
kasteel vooraf. In Berlicum komt alleen dit 
tweede type voor. Maar ook hierin treffen we, 
al naargelang de omstandigheden, verschillende 
stadia van ontwikkeling aan. 

Ontstaan
Hoe zijn de Berlicumse ‘kastelen’ ontstaan 
en hoe worden ze aangeduid als ze in een 
bepaald stadium van ontwikkeling zijn? Al deze 
kasteelachtige bouwwerken ontwikkelden zich 
uit ‘een hoeve lands’. Dit was een, door de hertog 
van Brabant, dikwijls aan een schuldeiser, in leen 
of koop uitgegeven perceel woeste grond, dat na 
ontginning een kostwinning voor het gezin van de 
pachter kon opleveren. De eigenaar zette hierop 
tegen vergoeding een pachter, die men ‘laat’ of 
‘hoevenaar’ noemt. Deze bewerkte de landerijen 
van de hoeve ten eigen bate tegen betaling van 
een vast bedrag per jaar aan pacht en daarnaast 
levering van een vastgestelde hoeveelheid 
landbouwproducten aan de eigenaar. 

Ontwikkelingsfasen
De eerste fase van een kasteel, ‘De Stenen Kamer’, 
ontstond, toen de gefortuneerde stadsbewoner in 
de zomer de vervuilde en stinkende stad verliet 
om met zijn gezin een onderkomen te zoeken op 

zijn hoeve op het platteland. Tegen de geheel in 
hout opgetrokken boerenwoning werd daartoe 
meestal in steen een woonruimte, genaamd 
kamer, opgetrokken. Voor de pachter betekende 
dit meestal het verlenen van diensten aan de 
verpachters, in ruil daarvoor een verlaging van de 
pachtsom. 
Een volgende fase ontstaat, als de eigenaar meer 
comfort in en rond zijn buitenverblijf wenste. De 
‘Stenen Kamer’ kwam hoger te liggen en werd 
onderkelderd, zodat drank en etenswaren koeler 
bewaard konden worden. Buiten legde men tegen 
de kamer een ruime tuin aan, die afgeschermd 
werd met hagen en bomen of met een wal of 
sloot. Zo’n lusthof of huis van plezier, zoals de 
boerenbewoners dat zagen, noemde men een 
‘Speelhuis’. 
Maar ook hiermee was niet iedereen tevreden. Zo 
dicht bij de riekende en brandgevaarlijke boerderij 
met meestal veel bewoners was het verblijf niet 
altijd ideaal. Als de geldmiddelen het toelieten 
bouwde men daarom een vrijstaand herenhuis 
in de nabijheid van de hoeve en voorzag het 
evenals bij een verdedigingskasteel van wallen 
of grachten. Dienstpersoneel verzorgde het 
onderhoud van de gebouwen. Lag er wat meer 
grond bij het zomerverblijf, dan stelde men een 
tuinman aan, die tevens vanuit een poorthuis de 
eventueel aanwezige ophaalbrug kon bedienen. 
Op deze wijze ontstond een ‘Heerenhuijzinghe’, 
een ‘Huijs’, een ‘Slotje’ of een ‘Casteel’. Hoe 
grootser en luxueuzer de uitvoering, hoe minder 
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Hoeve ‘Eikenlust’ aan de Loofaert is onze 
enige overgebleven voorbeeld van een 
boerderij met ‘stenen kamer’. De aan-
bouw rechts op de foto was vroeger be-
stemd als buitenverblijf voor de eigenaar, 
het ‘speelhuis’. Hij had aan die kant ook 
een aparte omheinde tuin. De toren dien-
de voornamelijk als versiering, maar men 
kon er ook in verblijven. De pachter ge-
bruikte de rest van de boerderij: het voor-
huis om te wonen, het achterhuis voor het 
bedrijf. De hoeve ontstond rond 1386 en 
was al speelhuis omstreeks 1550.



46

de nabij wonende hoevenaar of laat nog bij het 
adellijk huis betrokken werd. 
Toen in de zeventiende eeuw in verband 
met de ontwikkeling van de krijgskunst het 
verdedigingskasteel geleidelijk zijn bestaansrecht 
verloor, was er tussen de twee typen kastelen 
nauwelijks onderscheid meer merkbaar. Alleen 
het terugzien naar de oorsprong gaf uitsluitsel 
over het type.

Benaming en ontwikkeling
Als we nu de toestand van ons dorp vanaf de 
vijftiende tot de achttiende eeuw bezien, vinden 
we minstens achtentwintig panden, die aan de 
hiervoor omschreven criteria voldoen. Sommige 
zijn in de eerste fase van camere blijven steken, 
andere hebben het echter tot casteel gebracht. 
We treffen, ongeveer in oplopende volgorde van 
ontwikkeling de hiernavolgende benamingen voor 
de bouwwerken aan: camere, steene gewelffde 
camere en steenen camer. Als belangrijker 
komen we tegen: somerverblijf, somerhuijs 
en steene plesante wooninge. Hierna volgen 
speelhuijs, adelick speelhuijs, steenen speelhuijs, 
speelhuijsinge en steenen speelhuijsinge. Weer iets 
hoger in woonvorm komen edelmanswooninge, 
heerenhuijzinge, wooninge en de woonstede van het 
heerschap. Al bijna een kasteel zijn de gebouwen 
die aangeduid worden met slotje, slootje, huijs, 
huijsinge, huijske, omgraven huijsinge, ommuurt 
huijs, huijze, schoone huijzinge en seker huijs, 
en de laatste fase is casteeltje, het casteel, het 

adellijck casteel, het castrum en de borcht.

Pachthoeven en speelhuizen
De landbouwende nederzettingbewoners bezaten 
bij hun boerderijtjes tussen de halve tot 3 ha 
ontgonnen bouw en grasland, die ze zelf met 
hun gezin konden bewerken. Vanaf 1250 werd 
in ons dorp door adel en rijke handelaren uit ’s-
Hertogenbosch een aantal grote pachthoeven 
gesticht, die ze hierna aan dorpsbewoners in 
pacht uitgaven. Dit was voor de eigenaren een 
soort belegging en voor de dorpsbewoners een 
mogelijkheid om een pachthoeve met 10 tot 30 ha 
te ontginnen land te kunnen bewerken. De pacht 
werd betaald door een gedeelte van de opbrengsten 
af te dragen. De rond 1250 tot ontginning gekomen 
gebieden Middelrode en Kaathoven hebben hun 
ontstaan aan deze pachthoeven te danken. Het 
gehucht Belveren, gelegen bij het Kruisbeeld, 
slechts in beperkte mate. Een gedeelte van deze 
pachthoeven werd door de stadseigenaren ook 
gebruikt als buitenverblijf in de zomer. Toen de 
adel na de Tachtigjarige Oorlog haar inkomen 
verloor, raakten veel hoeven in verval. De Franse 
revolutie en de Staatsregeling van 1798 (o.a. 
het opheffen van de macht en de rechten van de 
adel) veroorzaakten een totale omwenteling. Het 
gewone volk dat aan de macht kwam, betekende 
het einde van de meeste speelhuizen. In Berlicum 
heeft de hoeve met speelhuis Eikenlust op de 
Loofaert alle woelige tijden overleefd.
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Kasteel ‘ter Aa’ was een echt kasteel en was eeuwenlang een van de belangrijkste gebouwen van ons dorp. 
Spilman schetste het gebouw omstreeks 1730 en zo krijgen we een goede indruk van de grootte en hoe het 
er uitgezien heeft. Het hoofdgebouw met de voornaamste zalen en woonvertrekken was geheel omgracht en 
met een ophaalbrug verbonden met de poortgebouwen. De gracht had een open verbinding met de Run. Het 
kasteel lag ongeveer 150 meter van de dorpskern met kerk. Vanaf ongeveer 1520 stond het op deze plaats, 
als opvolger van kasteel ‘ter Aa 1’. Het geheel is in 1805 gesloopt vanwege bouwvalligheid. De gronden 
werden verdeeld en weer in gebruik genomen als akkerland.
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Kastelen en slotjes
In Berlicum zijn de meeste van genoemde panden 
gelegen aan of nabij de Aa, haar zijriviertjes of 
een gegraven afwateringskanaaltje, zoals de 
Wetering. Zo troffen we op Beekveld aan de Run 
het kasteel Beekveld, het kasteel Vredendaal aan 
de Koeleitsesteeg en na afbraak hiervan het huis 
Vredendaal op Beekveld aan. In de Hasselt aan 
de Aa het eerste kasteel ter Aa en ook het tweede, 
het slotje ‘t Groenhuiske en de ommuurde Nieuwe 
Hoeve. Het gebied de Loofaert kende huize de 
Wamberg aan de Wambergsebeek. De Veedijk 
kende het kasteel op de Veedijk, nu bekend als huize 
Veebeek. Op Kaathoven lag het castrum de Burcht 
en in het gebied van het Laar het Kasterenslotje. 
Aan de zuidwestzijde van de Aa, in het gebied van 
het Woud, waren gelegen het kasteel Seldensate, 
het kasteel Assendelft en het Busselslotje 

Bekende hoeven
De meeste pachthoeven in het dorp hadden 
een naam. Bekende pachthoeven waren in het 
verleden: 
Den Hof ter Heijde op de Heikantsehoeve (1360-
1948), Ouwensteijn en Nijesteijn ook op de 
Heikantsehoeve resp. (1620-heden) en (1640-
1920).
De Bokshoeve ook genaamd Deventerhoeve, 
Grote Hoeve en het speelhuis Engelenstede op 
Kaathoven (1280-1965) en de Lochtsehoeve, had 
een speelhuis, ook op Kaathoven (1550-heden). 
De Blaartumsehoeve (1400-1944) op het Laar. 

De Clarissenhoeve Overbeke, later genaamd 
het Langenhuis (1370-1770) op Beekveld. De 
Lombardshoeve, of Goijardshoeve lag aan het 
riviertje de Run in het Beekveld.
Het speelhuis Loofaertsehoeve later Rode Hoef 
(1400-heden) op de Loofaert, het speelhuis 
Eikenlust (1386-heden) en Den Roijenburg 
(1600-heden), de stenen kamer Arienshuis en een 
speelhuis in de Hoek nabij de Wetering.
De Grote Wambergsehoeve (1360-heden) en de 
Kleine Wambergsehoeve (1600-heden) op de 
Wamberg. 
In het gebied van het Braakven lagen het 
zomerverblijf Koolhof (1400-1944) en het speelhuis 
de Horst aan de Beek. De Lengsveltsehoeve (1400-
1670) lag in de Doornhoek.
De Keelbrekershoeve met speelhuis(1400-heden) 
en hoeve Den Uilenburg (1500-heden) lagen aan 
de Werstkant, hoeve Den Elsbosch (1450-1944) 
aan de Veedijk. 
Het goed Hoogvelt (1450-1650) en de Vergulden 
hoeve aan de Beekstraat (1350-heden) en de 
Kantershoeve (1450-1944) in de Achterweg, 
de dubbele Clarissenhoeve (1450-1840) op de 
Hostelakkers,
Onder Belveren aan de Koesteeg lag het speelhuis 
de Elzenburg.
In Middelrode zijn bekend: 
De Hoeve Nuenvelt (1300-heden), de 
Nonnenbossche hoeve (1280-heden) en de 
woonstede van het Heerschap op de Hondshurk 
(de Hontshoernic met speelhuis 1340-1820) in het 
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Vanaf ca 1536 lag hier een belangrijke pachthoeve. Het was vanouds een buitenverblijf, waar ook enkele 
hoeven bij hoorden. Vanaf 1637 werd er een kasteel met een gracht gebouwd. Van 1815 tot 1817 was het 
verhuurd als kleinseminarie. Het werd later, in 1843, door de nieuwe eigenaar gesloopt. Op de oude fun-
damenten werd het nu nog bestaande rechthoekig landhuis gebouwd. Er hoorde ook een grote siertuin en 
kassen bij.
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Woud.
De hoeve te Water van de Clarissen (1380-1810) 
was te vinden in de Molenhoek, de Couwaterhoeve 
(1480-heden) aan de Assendelftseweg, de 
Gewatsehoeve 1400-1890) op Seldensate.
De huizinge Overbeke (1660-heden) op de Dreef, 
de hoeve Moddeven met speelhuis (1380-1944) 
en Ten Heggen (1380-heden) aan de Zandstraat.
Verder zijn er in het bezit van de Abdij van Berne 
de Grote Hoef of de Pastoorshoef (voor 1240 
–heden) aan de Bleijendaalseweg, het Bernhuis 
(1400-heden) aan het Beekveld, de Hoge Hoef 
of het stenen huis de Brake (1400-1780) aan de 
Hoogstraat, de hoeve ter Heggen (1380-1944) aan 

de Zandstraat en de hoeve op den Gestelakker aan 
het Oudlaar. 
Slechts enkele van de hier genoemde belangrijke 
dorpspanden hebben de tand des tijds doorstaan. 
In de afgelopen jaren zijn enkele van deze 
buitenverblijven al in dit periodiek besproken, 
zoals Overbeke aan de Zandstraat en de Elzenburg 
aan de Koesteeg. In boekvorm zijn reeds door 
schrijver dezes geschreven en verschenen: de 
‘Huijsinghe Seldensath in de heerlijckheijt van 
Beerlichem onder Middelroij’ in 1979, ‘De 
Wamberg te Berlicum’ in 1987 en ‘Het Herengoed 
Veebeek te Berlicum’ in 1993 en ‘De twee kastelen 
ter Aa te Berlicum’ in 2000. 

Hier de nog bestaande “Hoeve 
De Kleine Wamberg”. Deze foto 
dateert uit 1957, waarbij alles 
nog in oude staat is. Deze hoeve 
was een van de z.g. pachthoeves 
van De Wamberg. Het voorhuis is 
grotendeels nog in originele staat 
met bedsteden, schouw, opkamer 
met daaronder een kelder. Het 
oude achterhuis is na de brand 
van 1968 omgebouwd tot woon-
huis. De huidige bewoners zijn 
Hans en Corrie Loeffen.
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Op deze afbeelding een schilderij van de Elzenburg. De Elzenburg was een abdijhoeve met speelhuis aan 
de Koesteeg. Hij ontstond omstreeks 1674 en om de pachters de kans te geven de omgeving te ontginnen, 
was men de eerste tien jaar vrijgesteld van belastingen.
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MOORD OP STRODEKKER IN BERLICUM (Deel 2)
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 vervolgen het onderzoek. 

Iemand had de politie er opmerkzaam op gemaakt, 
dat Lambertus Vorstenbosch, wonende onder de 
toren van de protestantse kerk “vlak voor den 
ingang van de laan naar de plaats van den moord, 
een groote snijwonde had aan den duim van zijn 
rechterhand, welke ontdekt zou zijn ‘s avonds na 
den moord”. Bij onderzoek bleek de wond te zijn 
ontstaan toen hij voor zijn kinderen een appel wilde 
schillen. Hij had hiervoor in het dorp een pleister 
gekocht, wat hij zeker niet gedaan zou hebben als 
hij iets te verbergen had.
Een maand intensief speurwerk had geen enkel 
spoor opgeleverd.
Weinig hoopvol sluit de Officier van Justitie op 22 
september dan ook zijn verslag met de woorden: 
“Tot slot verklaart ondergeteekende, dat op zijn 
verzoek de pastoors te Berlicum, Den Dungen en 
Heeswijk van den kansel op de verplichting van 
allen hebben gewezen om de Justitie alle inlichtin-
gen te verschaffen, welke gegeven kunnen worden 
betreffende den moord”. 

De tijd verstrijkt
De onopgeloste moord op Frans van den Boom 
bleef de daarna volgende maanden de aandacht 
houden van de politie en vormde onderwerp van 
gesprek in de Berlicumse gemeenschap.
Dat er personen waren, die wisten wie de moord 
gepleegd had, zal uit het verder onderzoek blijken. 
Uit het strafdossier kreeg men bovendien de indruk 
dat menigeen, ook hij de politie, intuïtief of op 
kleine aanwijzingen een vermoeden had van de 
dader, maar zich daarover bij gebrek aan harde 
bewijzen, angst of persoonlijke motieven niet 
wilde uitlaten.
Zo’n figuur leek Marinus Pennings te zijn, de 
naaste medewerker van het slachtoffer. Samen 
strodekkende, maaltijden gebruikende en in de 
avonduren na het werk, zal deze hem veel over 
zichzelf, over wat hij dacht en ondervond, verteld 
hebben. Behalve op zaterdag en zondag verbleef 
Van den Boom immers bij Pennings. Zo had 
Pennings aan Gerrit Visser, toen deze op verzoek 
van de weduwe het stoffelijk overschot van haar 
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Op deze foto uit 1892 zien we de N.H. kerk. De toren met aanbouwen zijn eigendom van de burgerlijke 
gemeente Berlicum en op dat moment in slechte staat. In de toren is de gemeentelijke brandspuit onderge-
bracht. In de zijbouw aan de straatzijde woonde ten tijde van de moord op Frans van den Boom Lambertus 
Vorstenbosch, die in het verhaal voorkomt.
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man naar Heeswijk had gebracht, waarbij veel volk 
aanwezig was, volgens diens verklaring gevraagd: 
“kunt gij niet dat volk uit het huis krijgen, want ik 
wenschte U alleen te spreken”.
Had Visser maar gevolg gegeven aan dit verzoek, 
echter: “daar ik ook voormelde wonden had gezien 
en dus aan moord moest denken en ook dacht, dat 
Pennings mij daaromtrent iets wilde mededeelen, 
heb ik geweigerd hem alleen te spreken, daar ik 
liefst buiten de zaak bleef”. “Dan kan ik er niets 
aan doen, antwoordde Pennings hem.” 
Deze daarover gehoord, erkende hij aan Visser 
gevraagd te hebben al die omstanders uit het huis 
te verwijderen “wijl men zich niet roeren kon, 
maar dat hij zich niet herinnerde erbij gevoegd te 
hebben, dat hij hem alleen wenste te spreken “ en 
heeft hij ook gezegd: “dat het niet anders kan zijn 
of hij heeft aan Visser willen mededeelen, dat hij 
dien morgen Marinus van Osch had hooren zeggen, 
dat deze in den vroegen morgen twee personen met 
gereedschappen bij zich over de sloot had zien 
springen, zoowat op de plaats, waar het lijk door 
hem, Van Osch, later werd gevonden”. Nu niet 
direct een verhaal, waarover men iemand onder 
vier ogen wenste te spreken.

Opnieuw in de aandacht
Op 28 september 1899 werd opnieuw de aandacht 
op Pennings gevestigd.

PROCESVERBAAL
Koninklijke Marechaussee Brigade 
‘s-Hertogenbosch

No. 373
Heden den acht en twintigsten September 1800 
negen en negentig heb ik, Derk Westerlaan, Briga-
dier van de Brigade Koninklijke Marechaussee te 
Den Bosch de weduwe van den vermoorden Fran-
ciscus van den Boom gehoord, die verklaart: Voor 
een dag of veertien geleden, ‘t was op een Zon-
dagmiddag, kwam bij mij in de woning Marinus 
Pennings, stroodekker wonende te Berlicum. Nadat 
wij een poosje hadden gepraat, zeide ik tegen hem: 
als mijn man door lui uit Rosmalen is vermoord, 
weet gij er dan niet meer van: als gij er voor dien 
tijd van geweten hebt, waarom hebt gij Frans dan 
niet gewaarschuwd, waarop Pennings antwoordde: 
“Ja, vrouw, ik mag niet alles zeggen”. Kort daarna 
kwam de tram, waarmee Pennings is vertrokken. 
“Had ik meer tijd gehad, dan zou ik hem wel meer 
gevraagd hebben”.
Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal, enz.

Op 3 oktober daarover gehoord door de Rechter-
commissaris verklaarde Pennings: “Het kan best 
zijn, dat ik dit gezegd heb: ik bedoelde echter 
daarmede: ik kan niets zeggen, omdat ik niets 
weet”.
Daarna zei hij nog: “Sinds ik Frans van den Boom 
kwijt ben, werk ik alleen. Marinus van Dijk weigert 
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Dit ‘stoeltje’ wordt gebruikt bij het rietdekken om 
op te kunnen staan. De twee haken aan de ach-
terkant van het stoeltje worden door het riet heen 
gestoken en achter een pannenlat gehaakt. Het 
voordeel van zo’n stoeltje vergeleken met de balk 
met de boomhaken (zie 1e deel) is dat het stoeltje 
veel gemakkelijker alleen en ook sneller te ver-
plaatsen is.

Het knechtje wordt in het riet gestoken en daar 
tegenaan kan men dan de dikke gegalvaniseerde 
staven leggen. 
Hierdoor blijft de staaf goed liggen, en als deze 
staaf dan stevig blijft liggen doordat het riet er 
doormiddel van alle binddraadjes aan vast gebon-
den is kan hij weer uit het riet getrokken worden.
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nu ook bij mij te werken, wijl hij bevreesd is ook 
vermoord te worden, hetgeen mij niet verbaast, 
want ik ben er zelf ook bang voor en ga daarom 
na mijn werk met de tram naar huis of staak vroeg 
mijn werk”.

Nieuwe verwikkelingen
Intussen trok om een of andere reden Hendrikus 
Jonkers als mogelijke verdachte steeds meer de 
aandacht van politie en justitie. Hij werd meer-
malen uitvoerig over van alles en nog wat ver-
hoord, waarbij de gewone tactiek werd toegepast: 
een verdachte zoveel mogelijk te laten praten, 
hem vragen te stellen, over de draagwijdte waar-
van hij in het onzekere verkeerde en waarop hij 
leugenachtige of ontwijkende antwoorden gaf of 
de aandacht van zich probeert af te leiden. Zo werd 
hem duidelijk ook gesuggereerd, dat er getuigen 
zijn of aanwijzingen, dat hij op de avond van de 
moord niet de gehele avond thuis is geweest, zoals 
hij altijd heeft gezegd (was er wel een getuige dan 
was diens verklaring als bewijsmiddel wel bij de 
stukken).
Op diezelfde derde oktober werd hij op de Rechtbank 
in Den Bosch door de Rechter-commissaris aan 
een langdurig verhoor onderworpen:
“Het is niet waar hetgeen ik aan de Officier van 
Justitie die op het raadhuis is geweest omstreeks 
26 augustus en 2 september j.l. heb gezegd, name-
lijk, dat ik den avond van den 19 augustus geheel 
niet van huis ben geweest, ofschoon ik alle avon-
den van huis naar Berlicum ging. Ik ben dien 

avond wel naar Berlicum geweest: ik ging van huis 
kwartier voor tien door het veld naar Christiaan 
van de Veerdonk in de kom van het dorp om tabak 
te halen. Ik kwam bij dezen even voor tien uur aan, 
terstond werd mij de tabak uitgereikt. Ik ging terug 
en nu langs de Hoefsche straat, het zal half elf 
geweest zijn. Toen ik die straat passeerde en heb 
daarin niets gezien, met name niet het lijk van Van 
den Boom.
Het is waar, dat ik Zondag 20 Augustus even voor 
den middag aan de veldwachter Köun heb gezegd, 
dat ik door die bewuste straat den avond te voren 
om half elf gepasseerd was en dat ik niets gezien 
had en ik herinner mij, dat Köun mij daarop zijn 
verwondering heeft te kennen gegeven, zeggende: 
“Ik begrijp niet, dat Gij met lichte maan daar niets 
gezien zoudt hebben”. In weerwil van dit alles 
heb ik toch aan U en aan de Officier van Justitie 
gezegd, dat ik dien Zaterdagavond in het geheel 
niet van huis ben geweest. Ik heb dat toen gezegd, 
omdat mij toen dat naar Berlicum gaan niet is 
ingevallen”.
Men wees de getuige op de hoge onwaar-
schijnlijkheid van dit “niet ingevallen zijn: getuige 
blijft er echter bij”.
Vervolgens vertelde hij een verhaal over hoe 
onveilig hij zichzelf voelde. “Op een zondag na den 
moord op Van den Boom, het zal half elf ‘s avonds 
geweest zijn, kwam ik uit het dorp op dat gedeelte 
van de Hoefsche straat, waar het lijk van Van den 
Boom is gevonden, en was toen die langwerpige 
laan ingegaan, toen ik aan weerszijden van die laan 
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Hendrikus Jonkers verklaarde tijdens een verhoor, in tegenstelling tot een eerdere uitspraak, dat hij wel 
naar de kom van het dorp was geweest naar de winkel van Christ van de Veerdonk om tabak te gaan halen. 
Het adres is nu Hoogstraat 17/19. De in 1904 overleden Christ van de Veerdonk was in die tijd bakker en 
winkelier. Hij laat de bakkerij en winkel met de daarbij behorende roomboterfabriek na aan zijn zonen Peer 
en Toon. Op de foto zien we deze echte dorpswinkel afgebeeld. 
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een man zag staan, verscholen achter een boom. Ik 
hoorde een van hun zeggen: “hij blijft nog lang” 
en mee, dat ik dit hoorde keerde ik om, ging over de 
sloot op het dijkje naast die sloot en ik ben over dat 
dijkje in de richting van Dominé’s huis gegaan en 
over de Wamberg naar mijn huis. Naar de spraak 
te oordeelen was één van die menschen Marinus 
van Hanne, dezelfde, die mij op een zondag te 
voren voor de kerk van Berlicum had bedreigd, dat 
hij mij nog wel zou vinden. Daarom ben ik dan ook 
niet meer in dienst van de heer Van Rijckevorsel 
om diens jacht te surveilleeren”. Met dit verhaal 
speelde hij duidelijk in op het eerder vermelde 
gerucht, dat de moordenaar van Van den Boom het 
eigenlijk op hem Jonkers, had begrepen.

Het onderzoek vordert
IJlings werd de Brigadier van de Marechaus-
see naar Van den Veerdonk gestuurd om diens 
verklaring te horen over het late avondlijk be-
zoek aan hem van Jonkers. Eerstgenoemde kon 
zich van dit bezoek niets herinneren, gewezen op 
details, die Jonkers had verteld, zei hij zich er ook 
daarvan niets te herinneren. Volgens de brigadier: 
“Eigenlijk zeide hij: “Wel neen, hij is er heelemaal 
niet geweest”. Jonkers bleef echter bij zijn verkla-
ring. In het vervolg van het verhoor kwam hij weer 
met een nieuw suggestief verhaal: “Den 19 Augus-
tus j.l. is Cornelis Zwiers bij ons in huis geweest: 
in den namiddag is hij gekomen en of hij vóór den 
avond of in den avond is weggegaan, weet ik niet. 
Hij zeide dikwijls hoe of hij de weg naar huis kon 

nemen. Dien avond heeft hij niet gezegd welke weg 
hij nam, althans ik heb dit niet gehoord. Ik heb 
hem wel eens hooren zeggen, zoowel dat hij de 
weg zou nemen door het veld als dat hij de weg zou 
nemen door de Hoefsche straat. Hij woont op “de 
Plein” en is soldeerder, glazenmaker, timmerman, 
metselaar en klokkenmaker. De gereedschappen 
voor het soldeeren, bouten, tin enz., heeft hij steeds 
bij zich in een tasch, die aan een riem aan zijn 
schouder hangt. Zwiers is net zoo groot als ik en ik 
ben, zooals U ziet, nogal lang, ik meen, dat ik 1,80 
m haal. De Hoefsche straat is om naar huis te gaan 
de kortste weg voor Zwiers. Met die Zwiers heb ik 
nooit ongenoegen gehad, ofschoon men mij in ‘t 
algemeen houdt, te oordeelen naar de naam Zwiers, 
dien men mij geeft, voor een zoon van dezen. “Ik 
schrijf het daarom toe dien op avond en tijd en 
plaats niets gezien te hebben te hebben, wijl ik in 
de Laan, waar later het lijk is gevonden, een hond 
zag loopen, een ketting na zich sleepende, en wijl 
mijn hond herhaaldelijk van de ketting losbreekt, 
ik daarom mijn bijzondere aandacht op dien hond 
vestigde. Die hond liep zich tenslotte vast met de 
ketting, bij hem gekomen, bemerkte ik, dat het niet 
mijn hond was. Ik heb hem los gemaakt en laten 
loopen”.

Zwiers, (Plein 27d) die ook nog schaapscheerder 
van beroep bleek te zijn, werd op 3 oktober niet 
thuis aangetroffen. Volgens de buren was hij 
dikwijls voor langere tijd van huis. 
Marinus van Hannen ontkende nogmaals ooit 
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Cornelis Zwiers werd bij het onderzoek betrokken om zijn contacten met Hendrikus Jonkers. Hij was een 
man van duizend ambachten, waaronder onbezoldigd rijksveldwachter. Zwiers werd in Volkel geboren en 
stierf in 1900 nog voor het onderzoek was afgerond. Hij woonde in het pand Plein 27d, dat werd gesloopt 
na zijn overlijden. Afgebeeld is een tekening van Plein 27.
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Jonkers te hebben bedreigd en zei de hele zomer 
niet één keer op de Hoefsche straat te zijn ge-
weest.

Waarheden en leugens
In de loop van oktober werd Jonkers nog enige 
keren gehoord. Over de reden van zijn liegen zei 
hij nu: “Ik erken U voorgelogen te hebben, toen 
ik U herhaaldelijk gezegd heb den avond van den 
19 Augustus j.l. niet van huis te zijn geweest en 
de reden van dit liegen was mijn vrees van slaag 
te krijgen van de stroopers, wanneer ik U gezegd 
had, dat ik dien avond den weg, waar de moord is 
gepleegd, was gepasseerd”. 
Tenslotte hield hij zich maar weer aan de veilige 
kant: “Ik ben dien Zaterdag om 9 uur naar bed 
gegaan en te bed gebleven tot den volgenden 
morgen 10 uur, toen ik naar de kerk ben gegaan. 
Hetgeen ik vroeger dienaangaande anders heb 
verklaard, heb ik gelogen”. Over zijn laatste erva-
ringen in het jachtveld vertelde hij, dat hij na de be-
keuring van Hannen, deze nog wel eens in het veld 
had gezien in de buurt van de Hoefsche straat. Hij, 
Jonkers, ging steeds de vluchten patrijzen, die hij 
wist te liggen, opstoten, teneinde te voorkomen, dat 
ze door de stropers getirasseerd werden (met een 
tiras, een soort sleepnet, vangen). “Zoo heb ik een 
week of misschien 14 dagen vóór den 19 Augustus 
j.l., wetende, dat op de akkers van Van Osch links 
en rechts van de Hoefsche straat gelegen, drie 
vluchten patrijzen lagen, ze gaan opstooten. Door 
voornoemd opstooten ben ik bevreesd voor de 

stroopers de gebroeders van Hanne, en daarom wil 
ik het jachtveld niet meer surveilleeren”.
Eindelijk kon ook Zwiers worden gehoord. Hij 
bleek buiten de al genoemde bezigheden ook 
nog het beroep van wever uit te oefenen. Hij ont-
kende op die 19e augustus bij de weduwe Jonkers, 
(de moeder van Hendrikus Jonkers, (Marie van 
Osch) bij wie deze woonde) of in de Hoefse straat 
zijn geweest. Wel was hij er op 11 oktober. “Jon-
kers vertelde mij toen, dat hij in de gerechtelijke 
instructie in Den Bosch was gehoord en dat men 
het er daar voor hield, dat hij de dader was van 
den moord als zoude hij bij vergissing Van den 
Boom gedood hebben, meenende mij te dooden. 
Ik zoude mijn gereedschappen op dezelfde manier 
dragen als van den Boom dit deed”.
Men kan zich afvragen waarom Jonkers na alle 
leugens, draaierijen en uitvluchten niet als ver-
dachte in hechtenis werd genomen. Kennelijk had 
men daar moeite mee: Jonkers stond niet ongunstig 
bekend, hij was onbekend in het strafregister en 
alles bij elkaar genomen beschikte men toch niet 
over enig begin van bewijs in de vorm van al was 
het maar één getuigenverklaring.
Bovendien bleek er geen enkel redelijk motief 
voor een moord en bestond er nog steeds een 
grote onzekerheid over de aard van het steekwa-
pen, waarmee de moord gepleegd was. Ook bij 
Jonkers was een wapen van uitzonderlijke lengte 
niet gevonden.
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Westakkers 52-54 werd in die tijd bewoond door Marinus Pennings. Hij was een collega-dakdekker van de 
vermoorde Frans van den Boom. Zij werkten veel samen en Frans verbleef door de week vaak bij Marinus 
Pennings. Op de bewuste avond was Frans naar hem op weg om het verdiende loon te verdelen.
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Twee jaar later
PROCESVERBAAL
Onderwerp: Moord te Berlicum 
Op den 20 November 1901 toen ik, Wilhelmus van 
den Bussche, gemeenteveldwachter te Berlicum, 
bij Engelbertus van Kessel, herbergier, wonende 
aan de Dungensebrug, gemeente Den Dungen, 
een glas bier ging drinken, sprak van Kessel voor-
noemd mij aan over den vermoedelijk alhier ge-
pleegden moord: op eens zeide Van Kessel voor-
noemd tegen mij: “zoo gauw ik weet, dat eene 
persoon van de Heeswijksche dijk wordt gehaald, 
dan zal ik wel meer zeggen, dat gebeurt niet. Ik 
heb hier in de herberg destijds toen de Moord te 
Berlicum is gepleegd de degen gezien (het was 
een eiken stok, waarin de degen zat), daar zijn er 
meer die het weten, vrouw Van Upperen woont St.-
Jacobs Kerkhof te ‘s Bosch, die weet veel meer: ik 
zeg er niet meer van, die vrouw weet het ook goed, 
onschuldigen zullen zij vastzetten. Het is politie, 
maar het zijn de grootste ploerten die er zijn, en het 
komt uit, wat ik je zeg, zij zullen mij de kogel wel 
geven, omdat ik nog maar eenige inlichting heb 
gegeven, ik weet zeker wie hiervan de schuldige 
is.
Ik veldwachter heb deze persoon verder niets 
gevraagd”.

De veldwachter gaf hiermee een soort voorzet aan 
de Rechter-commissaris, die nu het doelpunt kon 
maken. Ook hij hoorde Van Kessel, die verklaarde: 
“Een week of drie vóór de moord te Berlicum 

kwam Driek Jonkers bij mij: met hem een praatje 
makende, zei ik hem: “Hoe komt het dat ik U met 
Uwe moeder niet meer zie naar de markt gaan”.
Hij antwoordde: “Dat doen wij niet meer, want ik 
heb een baantje gekregen bij Van Rijckevorsel, ik 
moet op de patrijzen passen”. Waarop ik: “Pas op 
vent, dat de stroopers je niet aan je rug komen”. 
“Dat is niets,” zei hij, “ik zal me weten te verdedi-
gen”, en meteen trok hij uit een houten stok, die hij 
bij zich had, een soort dolk tevoorschijn.
Enigen tijd na voormelde moord zit vrouw Van 
Upperen van het St.-Jans Kerkhof met anderen bij 
mij, zij spraken over die moord en ik hoorde hun 
zeggen: “Het is toch ongepermitteerd”. De oude 
vrouw Van Upperen vertelde toen ook, dat zij een 
bezoek had gebracht aan de moeder van Driek 
Jonkers en toen Driek Jonkers had horen zeggen: 
“Hij zal mij niet meer verraden”. Dit werd gezegd 
volgens haar toen zij over den moord te Berlicum 
spraken.
Toen ik aan Van den Bussche zeide: “Het is politie 
en het komt uit wat ik zeg, zij zullen mij de kogel 
wel geven, omdat ik U maar eenige inlichtingen 
heb gegeven, bedoelde ik hiermede de familie van 
Driek Jonkers voornoemd”.

De in Den Bosch wonende Johanna Kerkhof, oud 
63 jaar, weduwe van Theodorus van Upperen 
verklaarde aan de Rechter-commissaris: “Het is 
niet waar, dat ik ooit zou gezegd hebben wat Van 
Kessel mij in de mond legt. Zooiets heb ik nooit 
gezegd en zoo iets heb ik Driek Jonkers ook nooit 
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Op de foto de toegangsweg vanaf het Hoefsevonderpad naar de boswachterswoning die op de achtergrond 
zichtbaar is. Hier hebben verschillende jachtopzieners van de Wamberg gewoond. Vanaf 1867 woonde hier 
het gezin van Pieter Jonkers en Maria van Osch.  Hun zoon Hendrikus Jonkers woonde bij hen in de tijd van 
de moord, hij was jachtopziener van de Wamberg. Voor veel schaatsers en schaatsters was dit in de winter 
de toegangsweg naar de bevroren vijvers op landgoed De Wamberg.



64

hooren zeggen, hetzij in mijn huis of elders. Het 
zal wel een jaar of zes geleden zijn dat ik bij de 
moeder van Driek Jonkers in huis ben geweest. Ik 
ben echter intusschen nog wel eens in Berlicum 
geweest.
Driek Jonkers ken ik zeer goed en wel als een 
deugniet. Ik zat ongeveer twee jaar geleden te 
wachten in Berlicum op de stoomtram en toen 
wierp hij ons met koeiendrek zonder eenige reden: 
trouwens van jongsaf heeft hij niet gedeugd en 
daarbij ken ik hem als een valsch mensch.

Marinus Pennings en Fridus Pennings kennen, 
zooals ik weet, Driek Jonkers goed en gingen ‘s 
Zondags nogal dikwijls met elkaar om”.
De Rechter-commissaris ging niet over tot het 
horen van Jonkers.
Door na twee jaar in deze zaak weer opgeroepen 
te worden, zou hij wellicht al te zeer op zijn hoede 
zijn.
Hij “speelt de bal terug” naar de slimme veld-
wachter, die inderdaad bleek te beschikken over 
een zeer aparte verhoortechniek.
               wordt vervolgd

Net over het z.g. wit 
brugske stonden vroe-
ger aan de rechtse 
kant van de toenma-
lige loop- en  vorweg 
deze oude boerderij 
met schuren, waterput 
en toegangshek.  Hier 
kwamen de bewo-
ners naar en van De 
Loofaert langs als ze 
naar het dorp moesten 
en weer terug.
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Klassenfoto van de 6e klas van de Herman-Jozefschool uit Middelrode, Schooljaar 1965-1966.
Staande v.l.n.r.: 1. Gerard Pijnenburg, 2. Hans Boogaards, 3. Frans Bissels, 4. Tiny Pijnenburg, 5. Piet 
Wijgergangs, onderwijzer, 6. Jan Geerlings, 7. Wim van Lokven, 8. Tony v.d. Einden, 9. Ton Hanegraaf, 
10. Hans van Hedel, 11, Wim Bosch.
Knielend v.l.n.r.: 12. Tony Kuijpers, 13. Mari Jacobs, 14. Jos Schouten, 15. Martin Boselie, 16. Leo Bissels, 
17. Rien Geerlings, 18. Rien v.d. Zande, 19. Jan de Veer, 20. Henry Langenhuijzen.
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Mededeling
Per ingang van het nieuwe abonnementsjaar zal de contributie verhoogd worden met €2,50. We werden hier na vele 
jaren toe gedwongen vanwege de prijsstijgingen van huur, drukkerskosten en materiaal. 
Reactie
Van de Historische Vereniging Berlicum-Middelrode vernamen we dat over het onderwerp van ons artikel in het vo-
rige nummer ‘De dorpsschool in Berlicum in de 17e en 18e eeuw’ ook een artikel in ‘Aachterum’ heeft gestaan. Dat 
stond in de 12e jaargang, no 3 van oktober 2008 onder de titel ’De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 
van 1648 tot 1795’ van de hand van Tiny Wijgergangs. Wie aanvullende informatie over dit onderwerp wil lezen, 
bevelen we dit lezenswaardig stukje van harte aan.
Schenkingen
Riekie en Jan Vugts-van Hedel schonken enkele dozen uit de nalatenschap van hun moeder Jet van Hedel-Coppens. 
We vonden heel veel bruikbare spullen, zoals oude boeken, ingebonden tijdschriften, heel veel mappen vol met knip-
sels.
Willy Coopmans-Gerrits bracht 2 exemplaren van het boek ‘Oorlog in Berlicum 20 jaar’.
Aad Tibosch bracht een stamboom voor het archief.
Wim van Sleeuwen schonk een kasboek van de KAJ 1950-1960, afkomstig van Jan van Sleeuwen.
Leo Kuijpers Mzn. gaf het archief en de notulen van de FNV -  Berlicum.
Piet van Rooij Wzn. schonk twee exemplaren van het katholieke weekblad ‘Zuid’.
Tony Schreppers, zoon van molenaar J. Schreppers uit Heeswijk, schonk een prachtige oude ansichtkaart van de 
standerdmolen uit het fotoboek van zijn vader.
Anny van der Heijden-Bijnen schonk het hele heemkundig archief van onze oprichter en oud- en erevoorzitter Wim 
van der Heijden, hier kunnen we nog jaren mee vooruit. Zij schonk ook het boek ‘Goei volk’, de Nulandse hei en 
haar bewoners van 1800 tot nu.
Wij zijn heel blij met alle reacties en schenkingen, de geschiedenis van Berlicum en Middelrode kan er alleen maar 
van profiteren. Bijzonder hartelijk dank.
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