Boerderij Eikenlust te Berlicum, een oude hoeve met speelhuis

Jos Bertens
Even buiten ’s-Hertogenbosch, waar het dorp Berlicum begint, ligt de historische buitenplaats De Wamberg.
De buitenplaats bestaat uit een omgracht landhuis, in oorsprong daterend uit de late 16-e eeuw met 18-e en
19e eeuwse toevoegingen. Verder is er een poortwachterswoning en een zestal historische boerderijen. Een van
deze boerderijen is Eikenlust, architectonisch en historisch gezien de meest waardevolle. Een oprijlaan met
oude eiken, een hoog witgekalkt voorhuis met duiventoren, twee schuren waaronder een grote Vlaamse schuur
en een bakhuis markeren de bijzondere status van deze voormalige pachthoeve. Vanaf 1897 heeft Eikenlust
deel uitgemaakt van landgoed De Wamberg. In 2003 is de boerderij er weer van losgemaakt. De eigenaren, de
Erven Van Rijckevorsel, hebben twee boerderijen verkocht waaronder Eikenlust. Landschappelijk gezien is de
boerderij nog steeds deel van het landgoed. De laatste pachter had de boerderij reeds in 1992 verlaten en het
verval had zijn intrede gedaan. Met name de Vlaamse schuur was een complete bouwval geworden., Het heeft
echter tot 2003 geduurd voordat het rijksmonument Eikenlust verkocht werd aan de huidige eigenaren.

Piëteit, visie, gevoel en geduld
Wanneer een belangrijk monument in vervallen
staat te koop wordt aangeboden, is het vaak
angstig afwachten wie de koper gaat worden. Een
monument kan immers nog zo goed beschermd zijn,
als de nieuwe eigenaar het juiste gevoel ontbeert,
kan er toch van alles mis gaan. De voorbeelden zijn
legio. Het voelt dan ook als een verkwikking als je
op dit gebied iets positiefs kunt melden. In 2003 is
boerderij Eikendonk gekocht door het echtpaar Bart
van Schaijk en Jacobine Veneman. Zij hebben de
restauratie van boerderij en bijgebouwen met piëteit,
visie en het juiste gevoel ter hand genomen. Wonend
in een caravan op het erf, met hun twee kleine
kinderen, hebben ze de restauratie nauwlettend
gevolgd en begeleid. Toen de restauratie van de
boerderij voltooid was, hadden ze nog voldoende
energie, animo en middelen om de vervallen
Vlaamse schuur in oude luister te herstellen. Het

gevolg is een schitterend ensemble van gebouwen
dat in zijn historische omgeving de voornaamheid
van deze oude pachthoeve tot zijn recht laat komen.
Met de afwerking van het gedeelte dat voorheen
stenen kamer was, hebben de eigenaren wijselijk
gewacht. De gestripte muren hebben immers zo
veel bouwhistorisch interessante details aan het licht
gebracht dat ze het nog niet over hun hart konden
verkrijgen om alles onder te stukadoren. Hier is
geduld letterlijk een schone zaak.
Een rijke historie
Rond het jaar 1185 werd de stad ‘s-Hertogenbosch
door de hertog van Brabant gesticht. Om de
stad te besturen en te verdedigen werden edelen
aangetrokken die in de nieuwe stad gingen wonen.
Geleidelijk ontstond er een rijke middenklasse van
handelaren en ambachtslieden. Toen de St.-Janskerk
in 1366 kapittelkerk werd, kwam er bovendien
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een college van vermogende kapittelheren. De
dorpen rondom ’s-Hertogenbosch waren in die tijd
kleine nederzettingen omringd door grote delen
onontgonnen land. Deze onontgonnen gebieden
hadden de hertogen zich toegeëigend teneinde
die te gebruiken als betaling van allerlei diensten
en hun oorlogvoering. Zo’n betaling in land werd
een ‘hoeve lands’ genoemd en was ongeveer 12
ha. groot, voldoende om na ontginning in een
kostwinning te voorzien. Boerderij Eikenlust is
ontstaan uit zo’n uitgifte van een of meer hoeven
lands. Het gebied was erg aantrekkelijk: het lag
dicht bij de stad en er waren voldoende rivieren en
beekjes voor afwatering en vervoer. Het feit dat het
middeleeuwse Birgittinessenconvent Coudewater
in de onmiddellijke nabijheid lag, zegt voldoende.
Hoeve Eikenlust is gesticht kort voor 1400 en door
de eeuwen heen altijd bezit geweest van notabelen
en vermogenden uit de stad ’s-Hertogenbosch:
kanunniken, schepenen, raadsheren, adellijke
personen, advocaten, brouwers, apothekers en
handelaren. De boerderij is altijd een pachtboerderij
geweest en als zodanig vaak een gedeeld eigendom
van meerdere personen. Uit een vermelding in het
‘Oud Bosch Protocol’ blijkt dat de eerste boerderij
bestond uit vijf gebinten van eikenhout en dat de
wanden bestonden uit vitselstek die met leem waren
besmeerd. Dit was in die tijd de normale bouwwijze
van een boerderij met dit verschil dat het hier een
grote hoeve betrof. Het exclusieve vond een eeuw
later plaats als kort na 1500 bij de boerderij een
stenen kamer wordt gebouwd, bedekt met leien.
Rond 1550 is er sprake van een omwalling met

een poort. Bij het beleg van ‘s- Hertogenbosch in
1629 heeft rondtrekkend legervolk de kap en andere
eiken onderdelen van het stenen gebouw gesloopt.
Ook komt herhaaldelijk ter sprake dat er in de toren
duiven gehouden worden. Het houden van duiven
was tot aan de Franse tijd een recht voorbehouden
aan de adel. In 1897 werd Eikenlust gekocht door
jonker Frans van Rijckevorsel die zijn nieuwe bezit
bij zijn landgoed voegde.
Stenen kamer, speelhuis en kasteel
Na 1500 begon geleidelijk de verstening van de
huizen in de steden. Het waren vanzelfsprekend
de notabelen en vermogenden die als eersten hun
houten gevels lieten veranderen in stenen façades.
Het waren deze notabelen en vermogenden die vaak
een boerderij bezaten vlak buiten de stad. Zij wilden
op hun buitens hetzelfde comfort als ze in de stad
gewend waren. Ook op hun boerderij wilden ze in
een stenen woning verblijven. Al naargelang hun
rijkdom kon dit zomerse verblijf in drie soorten stenen
behuizingen plaatsvinden. De meest eenvoudige
was de stenen kamer. Dit was een uitbouw van steen
aan de boerderij die zelf nog wanden van vitselstek
had. Deze uitbouw had een eigen stookplaats en kon
soms een eigen toegangsdeur hebben. De stenen
kamer kon zowel aan de kopgevel van de boerderij
als aan de lange gevel (krukhuis) aangebouwd zijn.
Een wat grootsere uitvoering was een aanbouw die
geheel of gedeeltelijk onderkelderd was, een eigen
ingang had, soms meerdere stookplaatsen en een
eigen afgesloten tuin. Deze wordt ook wel speelhuis
genoemd. Vermoedelijk is dit een verwijzing naar
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Boven: Hoeve Eikenlust
is tot 1992 in gebruik geweest als boerenbedrijf.
Links: De situatie rond
1550. Bij de boerderij is
een vrijstaande stenen kamer gebouwd.
Rechts: De huidige situatie, waarschijnlijk sinds
ca 1750. Het hele gebouw
wordt aan elkaar gebouwd.
(Tekeningen Jos Bertens).
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Links van de schouw bevond zich de trap naar
de kelder en rechts naar de opkamer. Het plafond
van de kelder bestond uit dikke eiken balken met
brede vloerdelen. In de loop van de 16-e eeuw is
een poort met wallen aangebracht. Uit dit alles blijkt
dat dit speelhuis rond 1600 de allure had van een
slotje met pachthoeve. Vanaf midden 17-e eeuw zal
het speelhuis geleidelijk in aanzien verminderen
ten gunste van het aanzien van de hoeve. Na de
plundering van het legervolk waren alleen muren
en toren blijven staan en alleen muren en toren zijn
blijven staan. Vanaf de tweede helft van de 17-e
eeuw trad de verarming van de Meierij in en dit is
duidelijk merkbaar aan de wijze waarop de schade
aan het speelhuis hersteld werd. Het leien dak heeft
plaats moeten maken voor een eenvoudig dak van
riet. Ook kregen de kapconstructie en de balklaag
van het speelhuis een zeer eenvoudige vorm. In de
loop van de 18-e eeuw zal de bijbehorende boerderij
versteend zijn en werd de kamer van het speelhuis bij
de boerderij getrokken. De aanwezige schouw tegen
de muur van de opkamer zal toen verwijderd zijn. Er
kwam een nieuwe schouw tegen de scheidingswand
van woonhuis en stalgedeelte, zoals dit in grote
delen van de Meierij gebruikelijk was. De opkamer,
kelder en tuin bleven voorbehouden aan de eigenaar.
Toen zal ook wel de nieuwe buiteningang gekomen
zijn, waarvan nog een restant in de gevel zichtbaar
is. De geut van de boerderij kwam tegen de zijgevel
van het speelhuis te liggen. Misschien was deze
daar al in vitselstek aanwezig. Gevolg van dit alles
was dat de ‘hoeve met speelhuis’ steeds meer de
normale boerderijvorm kreeg met als exclusiviteit

het kaartspel of triktrakspel waarmee men zich in
de vrije tijd veelvuldig placht bezig te houden. De
meest luxueuze vorm was het landhuis of kasteel. Dit
was volledig vrijstaand, had hoge muren en had een
omgrachte binnenplaats en/of omgrachte tuin. Bij
de twee eerste vormen was het doorgaans de pachter
en zijn gezin die de eigenaar/gast moest bedienen
en verzorgen. Beide vormen worden stenen kamer
genoemd, ook al kon het stenen gebouw los staan
van de bijbehorende hoeve. Bij de laatste vorm werd
doorgaans bedienend personeel meegebracht. Het is
duidelijk dat het nabijgelegen landhuis De Wamberg
behoort tot deze laatste categorie. De stenen kamer
van Eikenlust behoort tot de tweede categorie.
Stenen kamer geïntegreerd in boerderij
In het begin van de 16-e eeuw is bij of aan hoeve
Eikenlust, destijds nog De Nieuwe Wamberg
geheten, een stenen behuizing gebouwd. Deze had
een rechthoekige plattegrond van ongeveer tien
bij zeven meter. In het midden tegen de voorgevel
werd een toren aangebracht, waarin duiven werden
gehouden. Boven een venster in de voorgevel was een
ontlastingsboog. De buitenmuren waren anderhalf
steens dik, mopformaat. Aan de achterzijde,
ongeveer anderhalve meter van de buitenmuur, lag
de waterput. Het interieur was in tweeën gedeeld.
Tweederde deel bestond uit een kamer (zaal) en een
derde was opkamer/kelder. De kamer en opkamer
hadden beide een stookplaats die ruggelings tegen
elkaar lagen. De stookplaats in de kamer had links
en rechts een kaarsennis. Tegenover de schouw in de
kamer was mogelijk een tweede schouw aanwezig.
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Bij het herstel en de herbestemming van Eikenlust is van de stal
het woongedeelte gemaakt. Op deze foto’s het oude woongedeelte in het voorhuis met open schouw, waarbij nog de spekkasten
boven de schouw zichtbaar zijn. Links staat de bak voor brandhout en turf. Daarachter is nog net zichtbaar het stookgat van
de ketel op de daar weer achter gelegen voorstal. Links is de
deur naar de stal. Op de foto rechts is een gedeelte van de kap
op de zolder afgebeeld. Deze spanten en het dakbeschot zijn bij
de renovatie zoveel mogelijk bewaard gebleven.
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is het ruimtelijk effect van de opeenvolgende
gebinten volledig behouden. Het gebint is immers
de drager van het gebouw en het zichtbaar laten
van de samenstelling ervan heeft bovendien een
hoge esthetische waarde. In het stalgedeelte van
Eikenlust zijn de gebintstijlen stevig door de tand
des tijds aangevreten. Door de herbestemming
moest de draagconstructie verstevigd worden en
dit is geheel met eigentijdse middelen gebeurd.
Door het spannende contrast komt de schoonheid
en constructie van het gebint extra duidelijk naar
voren. De slaapkamers op de verdieping liggen als
een doos onder de in het zicht gebleven kapspanten.
Het gedeelte van de stenen kamer wordt als een
kleinood gekoesterd. In de gotische kaarsennissen
branden weer kaarsen, in de open schouw brandt
een enorm haardvuur en de onbesmeerde wanden
vertellen hun verhalen. Een eenvoudige moerbalk
loopt van muur tot muur met aan weerszijden de
kinderbalken. Door een deur werpt men een blik in
de torenruimte. Vragen rijzen: heeft hier ooit een
spiltrap gezeten? Heeft het krijgsvolk die in 1629
er uit gesloopt? Door het openstaande kelderluik zie
je de uitgesleten klinkers van de keldervloer, met
daarop de wijnﬂessen. Onwillekeurig denk je dan:
alles laten zo, het is hier goed toeven.

de toren. Vanaf 1897 vond integratie van Eikenlust
in landgoed De Wamberg plaats. De boerderij kreeg
dezelfde kozijnen, stalramen en luiken als de andere
boerderijen van het landgoed. Na de tweede wereld
oorlog kreeg Eikenlust een dak van pannen. Tijdens
de oorlog waren in Berlicum en Middelrode zo’n
160 boerderijen in vlammen opgegaan. Dit had
jonker René van Rijckevorsel doen besluiten om
al zijn boerderijen te voorzien van rode en blauwe
muldenpannen.
Een voorbeeldige restauratie
Twee belangrijke dingen bij het restaureren van een
monument zijn: bewaren wat authentiek is en de on
twikkelingsgeschiedenis van het gebouw zichtbaar
laten. Bij herbestemming mag verwijderen van
authentieke elementen nooit een excuus zijn. Ook
is bij restauratie belangrijk om helder te houden wat
authentiek is en wat is toegevoegd en veranderd.
Conform bovenstaande principes zijn Bart van
Schaijk en Jacobine Veneman, bijgestaan door een
kundig architect, dan ook consequent te werk gegaan.
Het stalgedeelte van de boerderij is woonruimte
geworden. Men heeft de grote ruimte bewust niet
opgedeeld in allerlei compartimenten. Middels
transparante wanden in moderne constructies

De historische gegevens zijn ontleend aan
een onderzoek van Wim van der Heijden en
Heemkundevereniging De Plaets in Berlicum.
Dit artikel is eerder verschenen in ‘De Nieuwsbrief
van de Stichting “De Brabantse Boerderij”, voor
boerderij. erf, land en erfgoed’, Nr. 86 van 2009.
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MOORD OP STRODEKKER IN BERLICUM (Deel 3)
Mr. H.J.A.M. Beaumont, oud-auditeur militair te Arnhem, († 1999)
Bewerkt en aangevuld door Albert Pennings

Hierbij het derde deel van het verhaal over de moord in de Onderstal. Rond 1900 was de moord op de uit
Heeswijk afkomstige strodekker Frans van den Boom een gebeurtenis die de hele gemeenschap beroerde.
Ook bij het onderzoek, dat daarna volgde, werden veel mensen uit Berlicum betrokken. De aandacht komt
steeds meer terecht bij één verdachte, waarvan hij grotendeels zelf schuld aan was.
hebben. Ik heb gezegd van neen, doch was het wel
wenschelijk gelijk ik altijd alleen ben, een stok
mede te brengen, als ik maar een goede naar mijn
zin kon vinden. Köun had een goede, hebt gij die
nog nooit gezien? Jonkers zeide, neen die heb ik
nog nooit gezien. Ik veldwachter zeide: hoe zou
er zoo een stok uitzien, ik heb er nog nooit een
gezien. Jonkers zeide mij: wel dat is een stok daar
een priem in zit, het is gelijk een kleine sabel (wees
mij met de handen de lengte aan) maar die priem
loopt puntachtig uit. Ik veldwachter zeide dan heeft
gij die toch wel eens meer gezien. Jonkers zeide
mij: Ja, Zwiers had zoo een degenstok, daar een
priem in zat. Ik veldwachter vroeg of zoo een stok
niet zwaar in de hand was, van die mede te dragen.
Jonkers zeide, neen die is niet zwaar.
Ik veldwachter vroeg hem of hij zoo een stok al
eens had gedragen? Jonkers zeide nog nooit. Ik
veldwachter vroeg hem: toen Zwiers is komen te
overlijden (15 Februari 1900) wie zou die degenstok gekocht hebben: Jonkers zeide mij, ik weet wel
dat die stok verkocht is, aan wie weet ik niet.
Ongeveer een kwartier later zeide ik, veldwachter,
tegen Jonkers: een politieman moet kunnen zwijgen
en dat kan jij heel goed, dat heb ik ondervonden van

Nieuwe bekentenissen?
Gemeente Berlicum
No. 48
Proces-verbaal
Proces-verbaal van verhoor van H. Jonkers.
Op Zondag den eersten December 1900 en één,
des avonds circa 7 uur, toen ik Wilhelmus van den
Bussche gemeenteveldwachter te Berlicum, alhier
in de gemeente (buurt Akkers) in de woning van
en bewoond door Hendrika Verhagen, weduwe
van Johannes Boselie, kwam, alwaar ik aantrof
Hendrikus Jonkers (deze heeft verkeering met diens
dochter). Ik, veldwachter, zeide: Jonkers, kan ik je
eens even spreken, ik bemerkte aan zijn aangezicht
hij schrok, daar hij wit werd, Jonkers kwam alstoen
naar buiten: ik zeide tegen Jonkers dat hij benoemd
zou worden voor tweede veldwachter alhier in
de gemeente en ik hem, als collega zijnde een
glas bier zou geven, Jonkers ging met mij mede.
Jonkers zei op eens: ik schrok ervan, ik dacht dat
het wat anders was. Ik, veldwachter zeide tegen
Jonkers: morgen voormiddag om 9 uur moet je
bij den Burgemeester komen: Jonkers zeide, dat
is goed (vroeg mij verder hoeveel tractement het
gaf enz.). Ik, veldwachter zeide toen tegen Jonkers,
de Burgemeester vroeg mij of jij geen schrik zou
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den moord van Van den Boom, want daar weet ik
alles van. Jonkers zeide: ja maar daar had me toch
niemand gezien en ik was toen rechtstreeks naar
huis geloopen. Ik veldwachter zeide, ja dat weet ik
wel, maar denkt maar niet, als Collega zijnde, ik
U zal verraden en daarom vermeen ik, dat jij geen
schrik heeft, maar hoe kwam jij daartoe? Jonkers
zeide, ik moest voor Van Rijckevorsel oppasser zijn
en kreeg 25 stuivers per dag en Van den Boom, die
in die buurt en ook bij ons dekkende was, zat altijd
op huis of schuur en dan verraadde hij mij en toen
kwam ik die avond Van den Boom tegen en gaf hem
een steek, ik zijn toen naar huis gelopen, maar ik
heb er nooit iets van gezegd; ik heb het altijd maar
op Van Hanne gestoken, dat het die had gedaan.
Ik veldwachter zeide, ja dat weet ik wel, ik dacht
eerst toen gij bij de Ofﬁcier moest komen, dat jij
je eigen zou verraden hebben. Jonkers zeide ja,
dat dacht ik ook maar daar had het toch niemand
gezien.
Ik veldwachter vroeg, waarmede hij Van den Boom
een steek had gegeven. Jonkers een oogenblik
nadenkende, zonder hij mij veldwachter een antwoord gaf, zeide op eens: ja, een goed 14 dagen
geleden, toen de Majoor van de Rijksveldwacht
bij mij kwam, vroeg deze of Heesakkers bij Van
Osch heeft gewoond, ik zeide van ja, daar heeft
hij gewoond gehad, toen zijn ik bij mijn baas in
de woning gegaan. Hendrika vroeg mij wat de Majoor moest hebben, ik zeide, dat zij mij politieman
wilden maken.
Deze gezegde deed mij veldwachter opmerkzaam

maken, hij eenigszins het ging begrijpen. Nogmaals vroeg ik Jonkers, waarmede hij had gestoken. Jonkers zeide tegen mij: ik heb Van den Boom
niet gestoken, dat zou ik nooit iemand kunnen
doen, om iemand te vermoren, ik heb nog nooit een
degenstok gedragen, waarin een priem zat.
Daarna heb ik veldwachter van circa negen en een
half uur tot elf en een half uur met Jonkers gesurveilleerd, die ik over andere zaken sprak, die mij
niet meer antwoordde dan ja en neen.
Ik veldwachter zeide tegen Jonkers, dat hij een
degenstok, althans een stok met een priem erin had
gehad en deze vóór dien tijd, toen Van den Boom
dood gevonden werd, bij Engelbertus van Kessel
aan de Dungensche brug had laten zien, zelfs nog
uit zijn stok had getrokken. Jonkers zeide, ik heb
nog nooit een degen of priemstok gedragen, noch
gezien. Ik veldwachter zeide toen, dat ik er alles van
weet, ook van vrouw Hubers of van Upperen, die te
‘s Hertogenbosch woonachtig is. Jonkers zeide: ik
ken die vrouw niet, ik ben dien Zaterdag, toen van
den Boom zou zijn vermoord, den geheelen dag
en dien avond thuis geweest, ik weet nergens iets
van.
Ik, veldwachter, zeide, dat hij eerst zegde, dat hij
Van den Boom had gestoken en nu weer ontkende.
Jonkers zeide, neen, dat heb ik niet gezegd, ik weet
er niets van, ik veldwachter zeide: die Zaterdag dat
Van den Boom zou zijn vermoord, toen heeft jij toch
niet thuis geweest. Jonkers zeide: ja ik ben altijd
thuis geweest den geheelen dag ook des avonds, ik
heb even de blinde voor ons vensterraam gesloten
78

Boerderijen die met stro gedekt waren, moesten regelmatig opnieuw gedekt worden, soms in gedeelten, al
naar gelang de toestand van het dak. Op de foto krijgt het achterhuis van een boerderij een nieuwe strolaag.
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ontmoet. Hij zeide tegen mij: “Zoo verrekkeling,
ben je daar weer. “ Ik antwoordde “ja” en mee gaf
ik hem een steek met de dolk van mijn degenstok
bovenarms, van boven naar beneden.
Ik trok de dolk terug, sprong over de sloot, ik
bedoel de beek, daar smeet ik den dolk weg…
“(even later) “ ik hield den dolk in de hand en ben
daarmede onder mijn jas de dolk verbergende, naar
huis gegaan. Ik heb dien dolk aldaar op ons erf
bij de woning neergesmeten, heb aan mijn moeder
gezegd wat ik gedaan had, en het kan zijn dat deze
die dolk heeft weggemaakt, althans den volgenden
morgen vond ik die niet ter plaatse en ik heb hem
nooit weder gezien.
Ik heb aan Frans van den Boom die steek gegeven
om hem dood te maken, wijl hij mij verraden had
aan de stroopers, ik bedoel, dat hij aan de stroopers
o.a. aan van Hanne, steeds weer zeide waar ik was
als ik op de patrijzen paste.
De dolk had zoowat de lengte van de bajonet van
de Marechausseekarabijn, die U mij nu vertoont,
ze liep ook zoo spits toe; de breedte zal ook wel
overeenkomen, alleen de rug, die ik erop zie, was
niet zoo hoog. De stok zelf was van donkerachtig
hout en aan de handvat van de dolk zat boven op
een plat ronde knop. Ik nam die degenstok wel eens
mede als ik op de patrijzen ging passen.
De plaats waar ik de steek gaf is een boom of vier
verwijderd van het kruis, dat ik op een boom van
de Hoef heb gesneden en dat kruis heb ik gesneden
ter plaatse waar ik later bloed zag liggen en dus
veronderstelde dat de man was doodgevallen. Ik heb

en ben verder niet weg geweest: als mijn moeder
nog leefde, die zou het nog kunnen zeggen.
Verder heb ik Jonkers niet ondervraagd.
Waarvan door mij dit proces-verbaal is opgemaakt
op den eed bij den aanvang mijner bediening
afgelegd.
Gesloten te Berlicum, den 2 December 1901.
Op het proces-verbaal stond de volgende aantekening van de Ofﬁcier van Justitie: “Fiat onmiddellijke voorgeleiding van Hendrikus Jonkers, in dit
proces-verbaal genoemd”.
Nieuw verhoor
De bal lag dus weer bij de Rechter-commissaris.
Deze verhoorde de verdachte Jonkers nog op
dezelfde dag: “Ik erken 19 Augustus 1899 Frans
van den Boom te hebben doodgestoken met de
priem van een degenstok van Zwiers, zoowat halverwege de lange laan “de Hoef” genaamd te Berlicum, ‘s avonds omstreeks 8 uur. Ik was in den
vooravond naar het dorp gegaan, heb aldaar een
zespond roggebrood gekocht bij Van de Veerdonk
en toen ik het thuis gebracht had, ben ik weder
uitgegaan om de kluchten patrijzen uit de roest op
te stooten, in dienst van Jhr. F. van Rijckevorsel.
Daartoe in het veld zijnde tusschen die laan en de
Provinciale weg, maar in de nabijheid van die laan,
zag ik Frans van den Boom aankomen over het
vonder, genaamd de Hoefsche vonder, gaande naar
Berlicum. Ik ben toen naar hem toegegaan door
het veld en heb hem zoowat halverwege de Hoef
80

In het verhaal over de moord op de strodekker komt de Wambergse Beek meerdere malen ter sprake. De
moord geschiedde vlak bij de voetbrug over de Beek en voor de betrokkenen was de Beek een hindernis.
Soms moet men er zelfs overheen springen. Op de foto de Wambergse Beek ter hoogte van kasteel de Wamberg.
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De schuldvraag
Op 4 december ging de Rechter-commissaris dieper
in op de schuldvraag, in het bijzonder in hoeverre er sprake is geweest van voorbedachte rade,
werd het doden beraamd na rijp beraad en in kalm
overleg, noodzakelijk om van “moord” te kunnen
spreken, of geschiedde de daad min of meer in een
opwelling, in welk geval er van “doodslag” sprake
is. Jonkers verklaarde verder:
“Omstreeks een maand vóór de 19 Augustus 1899
paste ik toevallig in de nabuurschap van de woning
van Martinus van Hanne op patrijzen en staande
achter struikgewas nabij het steegje zag ik de
rietdekker Van den Boom en Martinus Pennings op
het dak aan het werk en Van Hanne aan de zijde
op het erf.
Van den Boom en Pennings spraken tegen elkander
en met Van Hanne. Pennings zeide: “Jonkers zal je
nog wel eens verraden” tegen van Hanne. Van den
Boom zeide “Jonkers doet dit alleman”. Van Hanne
zeide “Jonkers zal ik nog weleens krijgen”. Met
dit gesprek bedoelde ik het “verraden”, waarvan
ik U heb gesproken den 2 December j.l. Wat ik
opzichtens het verraden anders heb verklaard, trek
ik nu terug. Toen ik derhalve het bovengenoemde
gesprek bij van Hanne had afgeluisterd, koesterde
ik wrok tegen Van den Boom en Pennings, omdat
zij mij voor verrader uitmaakten. Als het toevalllig
deze Pennings geweest was, die ik ‘s avonds op
19 Augustus 1899 gezien had in plaats van Van
den Boom, kan het goed zijn, dat ik dezen had
doodgestoken.”

hem niet zien vallen. De steek gevende -ik voelde,
dat de dolk in zijn lichaam drong door de kleerenkwam mijn hand, waarmede ik de dolk vast had, tot
zijn kleeren. Toen ik de dolk had uitgetrokken heb
ik niet gezien, dat er bloed aan zat.
In de sloot, waarin ik de stok geworpen had, was
water. De dolk, waarmede ik de steek gaf, had een
zeer ﬁjne scherpe punt. Het kan zijn, dat ik eenigen
tijd vóór de moord aan den herbergier Van Kessel
aan de Dungensche brug mijn dolkstok en de
daarin zittende dolk heb laten zien.
Op het oogenblik, dat ik Van den Boom vanaf de
akker, waarop ik was, zag loopen vatte ik het plan
op en liep daarom naar hem toe op de Hoefsche
weg, om hem dood te maken.
Op den akker nog loopende en mijn plan willende
uitvoeren om hem te dooden, hield ik de ontblote
dolk onder mijn jas verborgen en liep zoo naar
hem toe.
In zooverre kom ik op het voorgaande terug, dat
niet van den Boom tegen mij heeft gezegd “zoo verrekkeling ben je daar”, maar dat ik dit gezegd heb,
erbij zeggende “dat zul je nu geen twee keer doen”,
en mee gaf ik hem den steek. Daar bedoelde ik mee,
dat hij mij de tweede keer niet meer zou verraden,
zooals hij het had gedaan aan van Hanne.
Ik weet niet waar Zwiers de dolkstok vandaan
gehaald heeft: alleen weet ik van hooren zeggen,
dat hij gemeenteveldwachter geweest is. Hij had
die stok destijds sinds een maand of drie bij ons
laten staan”.
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Op deze foto een afbeelding van het klooster, het liefdesgesticht, het Sint-Vincentiusgesticht, van de zusters
van J.M.J. Behalve opvang van Ouden van Dagen, senioren, woonden er ook betalende kostgangers. De in
het verhaal voorkomende Zwiers overleed hier in het klooster.

83

van den verdachte. Van Kessel, de stok getoond,
herkende deze met zekerheid”.
De veldwachter Van den Bussche deed ook
verder verslag van wat hij zoal met Jonkers heeft
meegemaakt:
“Na dien tijd (na de moord op Van den Boom)
kwam Jonkers in mijne woning: daar hij langs den
weg alwaar het lijk van Van den Boom was gevonden, naar zijne woning moest gaan: verzocht hij
mij met hem mede te gaan: meermalen begaf ik mij
naar H. Jonkers: hij gaf mij meermalen te kennen
hij gaarne politieman zou willen zijn en dan ook
had gesolicieteerd voor veldwachter alhier in de
gemeente: hij vroeg mij ook om modellen van processenverbaal.
Ik gaf hem te kennen dat hij met mij maar eens mede
moest gaan. Hij ging des Zondags ‘s avonds wel
eens met mij mede: ik sprak met hem over bedoelde
moord, hij gaf mij daarop slechts een antwoord.
Hij was steeds geneigd voor in een bierhuis een
borrel sterken drank te gaan drinken met de
bedoeling den bierhuishouder dan door mij zou
kunnen worden bekeurd: ik zeide hij zulks niet
moest doen. Jonkers zeide ja, maar dat zou mij toch
maar aan kunnen bevelen voor politieman. Ik zeide
tegen Jonkers, dat ik dacht, dat hij schrik zoude
hebben, hij zeide ja, maar jij weet niet wanneer ik
schrik heb. Ik zeide dat vermeen ik rede ik U al eens
langs den weg, waar het lijk van Van den Boom
was gevonden, naar huis heb gebracht. Jonkers
antwoordde hier niet op”.

Marinus van Hannen, oud 41 jaar, landbouwer
te Berlicum, die in kennis wordt gesteld van
bovenstaande verklaring, zegt: “Inderdaad, terwijl
Van den Boom en Pennings bij mij einde Juni of
begin Juli 1899 aan het rietdekken waren, hebben
die twee op het dak zittende, terwijl ik op het erf
stond, met mij een gesprek gevoerd over stroopers,
maar wat zij nu juist gezegd hebben weet ik niet
meer, maar een gesprek als bovenstaand kunnen
wij wel gevoerd hebben”.
De zoektocht naar het moordwapen
Veldwachter Van den Bussche hield zich intussen
bezig met het zoeken naar het moordwapen en
ging na, waar de nagelaten inboedel van Zwiers
gebleven is, die op 15 februari 1900 stierf in het
liefdehuis te Berlicum.
De armmeester Antonius Langenhuijzen verklaarde, dat hij de inboedel had doen verkopen
door Johannes van Hedel, die op zijn beurt zei de
inboedel, bestaande uit wat oude rommel, te hebben verkocht aan een onbekende Bosschenaar.
Niemand had een degenstok gezien.
Daar Zwiers gewoond had in een woninkje op het
erf van Martinus van Uden (buurt Plein), werd ook
deze naar de stok gevraagd: “Toen het huisje leeg
was, heb ik in dit huisje de boel verder opgeruimd en
ik heb den zolder van die woning opgebroken: toen
zag ik tusschen die zolderplanken deze stok met een
ijzer erin, die ik U hier vertoon”. “Onmiddellijk zag
ik, veldwachter, dat het een degenstok was, welke
overeenkwam met het opgegeven signalement

wordt vervolgd
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Familie Danen en Eikenlust op de Loofaert
Els Danen

(Deel 1)

In 1921 verhuisde de familie Danen van Volkel naar Berlicum en wel naar boerderij Eikenlust op de
Loofaert. Het grote gezin kwam terecht op de boerderij met het torentje, dat gepacht werd van de familie
Van Rijckevorsel op de Wamberg. Bij de meeste mensen stond deze boerderij vele generaties bekend als ‘de
boerderij van Danen’ of zelfs ‘het kasteeltje van Danen’.
Toon Danen, geboren op 03-04-1876 in Nistelrode
trouwt in 1902 met Elisabeth (Bet) Vissers, geboren
op 11-03-1874 in Uden.
Ze gaan inwonen bij de ouders van Bet in
Mariaheide, waar de eerste vier kinderen geboren
worden (Theodorus, Francisca, Johanna en
Adriana. Het laatste kind heeft maar kort geleefd
van november 1906- januari 1907).

De boerderij wordt echter te klein voor het gezin
en in 1907 verhuizen ze naar een pachtboerderij
op Lankes in Volkel. Hier zijn de andere kinderen
geboren.
Maar ook deze boerderij wordt te klein voor het
gezin met tien kinderen zodat in 1921 verhuisd
wordt naar boerderij Eikenlust aan de Loofaert in
Berlicum.

Toon Danen en zijn vrouw Bet Vissers (rechtsboven) woonden van 1907 tot 1921 op Lankes te Volkel (links).
Het gezin woonde aan de achterzijde. De boerderij is in de 70er jaren verkleind en verbouwd..
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Witte Zwaan en was timmerman op Coudewater.
Het grote gezin woonde in een markante boerderij
waarover veel verhalen en anekdotes te vertellen
zijn. Wanneer over de ‘Loffert’ wordt gesproken,
roept dat bij velen nog speciale gevoelens op.
De oudste kleinkinderen van Toon Danen en Bet
Vissers hebben hun grootouders nog gekend. De
jongeren kennen ze van de verhalen die hun ouders
vertelden.
Een greep uit die herinneringen zult u de komende
tijd in deze periodieken aantreffen.

Waarschijnlijk door tussenkomst van een Udense
huisarts kon Toon Danen de Loofaert pachten.
Die huisarts (De Koning?) was bevriend met Van
Rijckevorsel, grootgrondbezitter van eigendommen
op de Loofaert, de Koop en Gagelkamp (beter
bekend: Over de Wittering) en de Wamberg.
De Jonker heeft de nieuwe pachter waarschijnlijk
wel zien zitten: met tien kinderen kan er veel
werk verzet worden. De gronden kunnen dan goed
worden bewerkt en tot een hoger kwaliteitsniveau
worden gebracht. Het waren veelal hoge akkers
met zandgrond, hoofdzakelijk geschikt voor
arbeidsintensieve akkerbouw.
De Gagelkamp was lager gelegen en daardoor meer
geschikt voor grasland.
De akkers hadden meestal eigen namen zoals
Toonome Ekker, van Lokvenne Land, den
Balkumse Ekker, den Hogen Dries, den Hogen
Ekker. De weilanden heetten: de Langdammen,
den Dries, de Drieskes, het Buske, de Kampen en
de Acht Strepen.
De hoge akkers zijn in de jaren zestig praktisch
allemaal afgegraven omdat er toen veel ophoogzand
nodig was voor de rondweg van ‘s-Hertogenbosch.
Met die afgraving zijn ook nagenoeg alle heggen
verdwenen. De heggen van elzen-, wilgen- en
eikenhakhout werden gebruikt voor geriefhout
voor de stook en het mandenmaken.
Vanaf Dina (zuster Gorgonia) zijn de kinderen
nog in Berlicum naar de lagere school gegaan.
Ze gingen tussen de middag hun brood opeten bij
Janus van Gaal, die woonde in de buurt van café de

Verhalen van onze pap en ons moeder.
Hoe de familie Danen naar Berlicum kwam in
1921.
Bertha Pennings-Danen, oudste kleinkind en
dochter van Dorus Danen, oudste zoon van Toon
Danen
Er moest veel gebeuren eer het gezin klaar was om
te verhuizen, zeker met een gezin met 10 jonge
kinderen. Onze pa was 16 toen hij met paard en kar
alleen naar Berlicum moest om alvast voorraden
hooi en stro en ook mest te brengen. Dat was
een hele onderneming van Volkel naar Berlicum.
Toentertijd een soort emigratie. Hij vertelde ons
dat hij 42 keer op en neer is geweest, en dat over
slechte zandwegen, soms viel hij even in slaap.
Mensen onderweg die dat zagen, vroegen zich af
of ze die jongen wakker moesten maken, maar ze
zagen wel dat het paard de weg toch wel wist.
Toen het in mei 1921 zover was dat ze over
konden huizen, -dat was vroeger bij boeren meestal
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Het gezin van Toon Danen en Bet Vissers in het jaar van de verhuizing van Volkel naar Berlicum, 1921.
Achterste rij vlnr.: Dorus, Toon jr., Hanneke, Cisca, Dina, Jos.
Voorste rij: Piet, Bert, vader Antonius Danen, moeder Elisabeth Vissers, Marie, Netje.
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natuurlijk toen nog niets van die mensen, ze vond
dat ze erg ouderwets, of tenminste stijf gekleed
waren, terwijl ze hier toch ook niet veel gewend
waren. Het zal toen ook wel zo zijn geweest, dat
het van streek tot streek wat anders was. Hier ging
men naar de Bossche markt en was het daardoor
misschien iets ‘moderner’.

rond Pinksteren- kwamen boeren van de Loofaert
naar Volkel om de familie Danen te halen. Het
was toen een goede gewoonte om families met
overhuizen te helpen (er waren geen vrachtauto’s
of verhuisbedrijven) en er werd van te voren ook
wel uitgezocht wat voor een familie er kwam,
want als het niet veel “soeps” was, werden ze niet
gehaald, maar bracht de oude buurt ze zelf wel.
Dat was toen ook een gezegde “je hoeft ze niet te
halen, we brengen ze wel...”, maar zover ik weet
uit verhalen, werd de familie Danen gehaald door
de Loofaertse buurt.
Alle huisraad werd op hoogkarren geladen, en ook
uit het achterhuis moest alles mee, koeien moesten
lopen, kippen en varkens gingen in manden
(baggenmanden). Het was een hele optocht en ze
trokken veel bekijks in de dorpen waar ze door
kwamen. Ze konden nu niet achterdoor rijden
omdat daar de wegen te slecht waren vanwege de
diepe karrensporen, dus moesten ze door de dorpen,
achterom noemden ze dat.
Als ze onderweg een herberg passeerden, moest
er aangelegd (=gestopt) worden , want de paarden
hadden dorst werd er gezegd, maar de voerlui
wilden ook wel getrakteerd worden.

Op de Loofaert aangekomen werd alles afgeladen.
De eerste tijd was het natuurlijk erg behelpen,
het voorhuis moest eerst nog een hele grote
schoonmaakbeurt hebben want dat was hard nodig.
Tante Cisca, toen 16 jaar en tante Hanneke toen 15
jaar, zullen zeker hard hebben moeten werken. Ik
weet wel dat oma erg ‘proper’ was.
Onze pa heeft heel zijn leven het gevoel gehad,
dat hij mede verantwoordelijk was dat het op de
Loofaert allemaal goed ging. Hij was de oudste
en waarschijnlijk heeft opa ook de zorgen voor
de boerderij met hem besproken. Onze pa moest
in militaire dienst, de andere 4 broers hadden
broederdienst, zoals ze dat noemden, en kregen
vrijstelling.
Herinneringen aan opa en oma Danen
Mijn vroegste herinneringen gaan terug tot mijn
5e of 6e jaar. Ik mocht elk jaar wel op vakantie
op de Loofaert. Op mijn 6e jaar, dat was in 1939,
heb ik er ﬁetsen geleerd. Tante Net had een ﬁets.
Niet iedereen had toentertijd een ﬁets en ze waren
er ook heel zuinig op. Het was ook heel bijzonder

Ons moeder, toen ook al een meisje van 17 jaar,
werkte die dag bij Peer en Anna Goossens, dat was
hier in Berlicum in de Hoogstraat. Ze hadden daar
een boerderij-herberg. Dat was de laatste plaats
waar ze aan konden leggen en dat werd ook zeker
gedaan. Ze vertelde daar nog wel eens van. Ze kende
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In 1921 verlaten de bewoners van Eikenlust, de familie Adrianus van Doremalen, de boerderij. Antonius
Danen, toen nog woonachtig in Volkel, wordt de nieuwe pachter van de boerderij met landerijen. Hij is gehuwd met Elisabeth Vissers. Het gezin heeft vijf zoons en vijf dochters. Twee generaties Danen hebben hier
gewoond. Bert, de jongste zoon, is op de boerderij blijven wonen. Hij overlijdt in 1988 en in 1992 verlaat
zijn vrouw de hoeve. Na het overlijden van Jonker René van Rijckevorsel komt het beheer onder de erven
Van Rijckevorsel. De boerderij, de schuren en het esthuis ademen dan nog steeds de sfeer van een ver verleden. In 2003 wordt Eikenlust verkocht en met veel gevoel en traditie gerestaureerd.
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haar kinderen teruggekomen naar de Loofaert. De
jongens waren nog met drieën thuis: ome Piet, ome
Toon en ome Bert, en ook opa en oma nog, dus er
was werk genoeg. Antoon en Albert van der Doelen
waren er ook, dus het was een groot gezin.
Alles werd nog met de hand gedaan: de was, de
hele huishouding, de kachel moest gestookt worden
om eten op te koken en zeker ook voor de warmte
in de winter en soms ook voor houtskool voor het
strijkijzer. Er was nog geen elektriciteit. Er moesten
elke dag een stel melkbussen schoongemaakt en
geschuurd worden. Dat was ook altijd werk van de
vrouwen. Ik heb op de Loofaert gewerkt tot opa en
oma gestorven waren.

als je zo jong al kon ﬁetsen. Zondags mocht ik dan
met opa en oma mee naar de kerk in de Maliskamp.
Ze gingen dan met de kar waar een bankje op
geplaatst werd. Er was ook een speciaal trapje om
op te stappen.
We mochten ook wel eens mee naar het korenveld
als er met de machine gemaaid werd en wij mochten
dan soms even op de machine zitten. Ome Piet zat
meestal op de maaimachine en ome Toon en ome
Bert en tante Marie moesten dan het koren met de
hand binden. Wij hebben dat later toen we ouder
waren ook nog genoeg gedaan, maar dat was toen
ze allemaal getrouwd waren en ome Bert op de
boerderij woonde.
Ik mocht ook al gauw meehelpen met snijbonen
inmaken. Tante Hanneke en tante Marie plukten de
bonen, ik mocht ze dan met de snijmachine draaien.
Ze maakten mij dan wijs dat ik zo goed kon draaien
en oma zat er dan bij en hield zo in de gaten of
alles goed ging. De bonen werden in een stenen
pot ingemaakt met zout. Zo werd er in het najaar
ook witte kool ﬁjn gesneden. Dat deed oma, die
kon heel ﬁjn snijden. Ook dat werd in stenen potten
gedaan met zout erdoor, een schone doek erover en
een zware steen erop, om het aan te drukken. Zo
kreeg je na een tijdje zuurkool.
Toen ik wat ouder was, lieten ze me al komen
om mee te werken. Toen tante Marie getrouwd
was in 1945, was tante Hanneke alleen voor het
meeste werk. Zij was nadat haar man Toon van
der Doelen op de Grebbeberg was gesneuveld met

Op de morgen dat oma gestorven was, moest ik er
ook naar toe. Ik herinner me hoe bedroefd opa was.
Toen ik binnenkwam zei hij: “och durske, bende er
ôk, nou ben ik vort alleen”. Ik was toen 16 jaar en
dat heeft een diepe indruk gemaakt. Je bent jong en
je ziet oude mensen verdriet hebben.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat opa heel trots was
op zijn gezin, en ook heel blij met de kleinkinderen.
Dat trots zijn heeft een extra betekenis:
Opa Danen vertelde altijd het verhaal dat hij op
11-jarige leeftijd al wees was. Hij zei altijd: “als
je eens wist wat dat was om als 11-jarige altijd je
benen onder andermans tafel te moeten steken”.
Feitelijk klopte dit niet omdat zijn vader overleed
toen hij 18 jaar was. Waarom heeft hij dit dan toch
zo aan zijn kinderen verteld? De verklaring ligt
waarschijnlijk hier in:
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Vlak na de oorlog maaide
men het koren met paard en
maaimachine. Op de foto
zien we Adrie Schellings als
voerman en Jan Savelkouls
als aﬂegger. Die moest er
voor zorgen dat de rogge in
mooie pakketjes op de grond
kwam te liggen. Zodat het
gebonden kon worden tot
garven met een of twee wissen, meestal vrouwenwerk.
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Als Toon ruim 2 jaar oud is, overlijdt zijn moeder.
Hij wordt dan ondergebracht bij de zus van zijn
stief-opa in Uden. Die overlijdt wanneer hij elf
jaar oud is, dan gaat hij terug naar Nistelrode
en wordt knecht bij van Dijk: “hij gaat den boer
dienen”. Gevoelsmatig zal het dus wel kloppen dat
hij zich op die leeftijd wees voelde, want hij ging,
gedwongen door de omstandigheden, het huis
uit. Zijn vader heeft waarschijnlijk niet voor hem
kunnen zorgen na het overlijden van zijn moeder.
Hij leefde zijn laatste jaren als een soort kluizenaar
in een hutje op de hei (op de Rauwe hei) en is in
armzalige omstandigheden overleden.

Ook vertelde opa dat het hoogste inkomen wat hij
ooit als knecht verdiende 125 gulden per jaar was
en dat was dan met kost en inwoning. Dat was veel
voor die tijd.
Oma was ook wel trots op haar gezin, maar wel
anders. Ik weet nog hoe ze dagelijks de krant las en
zo klein als ik was, wilde ik ook graag meelezen en
dat mocht of ze las een stukje voor.
Zo zijn er nog veel meer herinneringen, hoe wij met
onze pa zondags mee mochten naar de Loofaert,
ieder eens om de beurt.
Ik ben blij dat ik als oudste kleinkind opa en oma
Danen mee heb mogen maken.
wordt vervolgd

Van vier garven werd een
gaast rechtopgezet, zo dat
er wind goed doorheen
kon om het te drogen.
Aan de bovenkant werd
die vaak weer vastgezet
met een wis. Onder deze
gaast is nog zichtbaar
een kan, hoogstwaarschijnlijk met koude thee.
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Deze keer een schoolfoto van de Theresiaschool uit het schooljaar 1972-1973.
Op de bovenste rij vlnr: Carla van Rooy, Nicolien Willems, Marja Steenbergen, Mhr. van Grinsven, Ans van Uden,
Jose van der Steen, Hannie van Ravenstein, Erna Spierings en Erna van der Wijst.
Tweede rij: Joyce van de Veerdonk, Jose van den Akker, Dymphie van Zoggel, Christa Smulders, Katja Mathijssen,
Loes van de Veerdonk, Rianne Smits, Ellen Wijgergangs, Petra Verhagen, Sjanneke Vink, Dianne van de Veerdonk,
Greetje van de Zanden.
Onderste rij : Jaqueline van de Veerdonk, Annet van Zoggel, Melanie van Schijndel, Gerry Vercammen, Wilma van
Uden, Miriam Wijgergangs en Annelies Janssen.
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Mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Schenkingen
* Riek van Erp – Dobbelsteen bracht een schrift van de Landbouwschool uit 1942 van haar broer Mart Dobbelsteen van de Heikantse Hoeve.
* Jet v.d. Doelen – v.d. Broek gaat kleiner wonen en schonk drie enorme dozen vol met bidprentjes en tevens boeken en een grote stapel tijdschriften, waaronder periodieken ‘Rondom de Plaets’. Ook schonk ze
diverse boeken, o.a. het Oud Archief van het voormalige Groot Zieken Gasthuis.
* Ook Janske Bekkers, trouw lid van ‘De Plaets’, schonk, wegens verhuizing, haar verzameling bidprentjes en een grote doos met historische boeken.
* Theo van de Veerdonk bracht ons nog enkele bidprentjes die nog niet in ons bezit waren.
* Wim van Zoggel (Westakkers) schonk ook bidprentjes en een kopie van een oorlogsdocument.
* Gijs van Bussels bracht vier ingebonden tijdschriften uit de jaren 1903 - 1904 - 1911 en 1917.
Al met al een enorme aanwinst om onze collectie ﬂink uit te breiden. Wij zijn er zeer blij mee en de gulle
gevers bijzonder hartelijk dank, zo blijft alles goed bewaard en beschikbaar voor verder onderzoek.
Reactie
Tiny Wijgergangs wees ons op een foutje in het vorige periodiek, no 2 van 2010 op bladzijde 51. Er staat
bij de afbeelding geschreven dat de Elzenburg een ‘abdijhoeve’ was. Dit berust op een vergissing, deze
boerderij is nooit een abdijhoeve geweest.
Het blijkt maar weer dat ‘Rondom de Plaets’ kritisch wordt gelezen. Hartelijk dank voor het rechtzetten van
deze vergissing.
Inhoud.
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