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Schulden
Bovendien had hij uitgezocht hoeveel schulden 
Jonkers had bij bierhuishouders en herbergiers, en 
die waren er nogal in Berlicum.
      1. Bij Adrianus Boselie te Middelrode 50 cent 
voor 10 glazen bier,
      2. Gerardina van de Veer te Middelrode ver-
klaarde, dat Jonkers bier bij haar dronk en dan deed 
of hij naar buiten moest gaan of zitten, waarna hij 
niet terug kwam.
      3. Catharina Boselie te Middelrode: 45 cent 
schuld voor 9 glazen bier,
      4. Arnoldus van Lith, bierhuishouder in de 
Kerkenhoek: 45 cent voor 9 glazen bier.
      5. Lambertus van den Bogaard, Kerkenhoek: 45 
cent voor 9 glazen bier, (kennelijk was 45 cent een 
grens voor het krediet).
      6. Petronella Smulders, huisvrouw van L. van 
Doorn, herbergier, 90 cent voor jenever en bier.
      7. Johannes van Falier, herbergier, dorp, 20 cent 
jenever.

      8. Hendrikus Smulders, herbergier, dorp 1 
gulden voor jenever en bier.
      9. Hendrika Dielissen, huisvrouw van Van 
Engelen, herbergier Wamberg, 55 cent jenever,
      10. Gerardina van der Aa, huisvrouw J. Voets, 
bierhuishouder, Voorheide, vertelde, dat hij op een 
avond 30 glazen bier had gedronken, “zonder zij 
eenige dronkenschap aan hem konden zien. Den 
laatsten maal dat hij hier had geweest zeide hij 
mij: “ik ga wel eens met Bus mede. Zoo ik hier kom 
zal ik om een borreltje vragen, maar tevens zal ik 
jou een oogje knippen en dan moet gij het mij niet 
geven, want dan is Bus erbij”.

De aanstaande schoonmoeder van Jonkers, 
Hendrika Verhagen, oud 63 jaar, weduwe van 
Johannes Boselie, wonende op de Akkers te Berli-
cum, gaf haar mening over de vrijer van haar 
dochter: “Tijdens mijne dochter Gerardina eene 
verkeering heeft met Hendrikus Jonkers, heb ik 
mijn dochter steeds deze verkeering afgeraden 

MOORD OP STRODEKKER IN BERLICUM (Slot)
Mr. H.J.A.M. Beaumont, oud-auditeur militair te Arnhem, († 1999)

Bewerkt en aangevuld door Albert Pennings

In dit vierde en laatste deel lezen we dat de veroordeelde door zijn gedrag het vonnis over zichzelf afgeroe-
pen heeft. Als hij niet de echte moordenaar was, vestigde hij op een negatieve manier de aandacht op zich. 
Door te bekennen en later weer te ontkennen, heeft hij zijn zaak geen goed gedaan. Het is onduidelijk of 
het de angst was die de door hem aangewezen moordenaar hem inboezemde. Het is dan ook moeilijk na te 
gaan of hier sprake is geweest van een terechte veroordeling of van een gerechtelijke dwaling. De waarheid 
zal waarschijnlijk altijd in het duister gehuld blijven
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en hun voorgenomen huwelijk tegengewerkt uit 
hoofde ik bemerkte dat in deze persoon een valsch 
karakter zat en stond mij daarom niet aan”.
De geliefde echter, Gerardina Boselie, oud 20 jaar, 
naaister van beroep verklaarde: “Ik heb ongeveer 
5 jaar eenen verkeering gehad met Hendrikus 
Jonkers, heb hem altijd aangezien voor een goe-
de jongen en hij had een goed overleg, waarmede 
ik met hem zeer goed door de wereld zou kunnen 
komen hebben. Daarom was ik ook van plan om 
over vier weken een huwelijk aan te gaan: hij was 
wel wat leugenachtig, althans dat ik zeker weet hij 
met een ander meisje was uitgeweest, bleef hij mij 
steeds ontkennen en ik kon bij hem niet achter de 
waarheid komen: hij was erg geheim: als ik weet hij 
niet meer kreeg dan 8 of 9 jaren straf, dan wacht ik 
nog op hem voor mede in het huwelijk te gaan”.

De gevonden degenstok werd door Jonkers herkend 
als het steekwapen, waarmee hij Van den Boom had 
omgebracht. De in de stok aanwezige degen had 
een lengte van 66 cm en is 1,6 tot 1,7 cm breed.
Jonkers verklaarde nog, dat Zwiers bij hem thuis 
was, toen hij zijn moeder vertelde, dat hij Van den 
Boom had neergestoken. De degenstok, die hij 
op het erf had gelegd, was de volgende morgen 
verdwenen.

Veroordeling
Door de Rechtbank werden de apothekers 
Indemans en Lamers uit Den Bosch aangewezen 
als deskundigen om de degen op bloedsporen te 
onderzoeken. Bloedsporen werden niet gevonden.

Opmerkelijk was nog een antwoord van de des-
kundige Dr. J.C.J. van der Hagen op een door de 
Rechtbank gestelde vraag: of het mogelijk zou zijn, 
dat de man nog 40 meter daarna heeft geloopen, ant-
woordde hij bevestigend, daarbij wijzende op het 
voorbeeld van H.M. de Keizerin van Oostenrijk, 
die, na in het hart te zijn getroffen, nog een grotere 
afstand gelopen heeft.
De Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch behandelde de 
zaak op de terechtzitting van 30 januari 1902. De 
verdachte, bijgestaan door zijn advocaat Mr. G. 
Kolfschoten, bleef bij zijn bekentenis. In zijn ver-
hoor zei hij nog, dat hij bezig was met de degen een 
strik door te snijden, toen hij Van den Boom zag 
aankomen: op dat moment besloot hij hem neer te 
steken.

 “Voorbedachte rade” niet bewezen achtende, eist 
de Officier van Justitie ter zake van “doodslag” 
een gevangenisstraf van 15 jaren.
Op 13 februari 1902 veroordeelde de Rechtbank 
hem tot de geëiste straf, eveneens wegens dood-
slag.
De verdachte ging in hoger beroep bij het Ge-
rechtshof te ‘s-Hertogenbosch, dat, na behande-
ling van de zaak, de uitspraak bepaalde op 30 april 
1902.

De dag voor de uitspraak schreef de verdachte aan 
het Gerechtshof de volgende brief:

Zeer Geliefde Heeren,
Ik vraag Uw om vergiffenis dat ik uw heb bedroogen 
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De bidprentjes van Frans van den Boom en zijn vrouw Antonette van den Besselaar. Zoals duidelijk is 
heeft de weduwe haar vermoorde echtgenoot geruime tijd overleefd. Het waren moeilijke tijden voor de al-
leenstaande vrouw zonder inkomen en kleine opgroeiende kinderen. De gevolgen van zo’n gebeurtenis zijn 
natuurlijk nog vele jaren voelbaar en drukten lange tijd op het gezin en omgeving.
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en dat ik nu toch onschuldig moet zitten voor een 
ander dan toch zoo waarheid.
Ik heb die man niets gedaan en nu moet ik uw om 
vergiffenis vragen en dat is toch beter doen dan voor 
een ander in de vangen te zitten. Ik heb er met den 
priester over gesprooken en die heeft mij gezegd 
dat ik de waarheid moet spreken: dan zullen de 
Heeren uw noch wat verlichten in uw straf. Ik moet 
Uw zeggen dat ik die man niets heb gedaan. Ik was 
daar wel in die laan en toen zag ik M. Heesakkers 
aan komen. Toen stond ik van hem af denk ik wel 
50 passen. Toen kwam daar Frans van den Boom 
daaraan gegaan en toen zegde Heesakkers ik moet 
uw is spreeken en toen sloeg Heesakkers Frans van 
den Boom met een stok. Dat heb ik gezien en dat 
lieg ik niet. En toen gaf hij die man een steek in 
de borst en dat heb ik ook gezien, ik, Hendrikus 
Jonkers. Maar ik zeg U nu toch voorts de waarheid 
want ik heb toch geen schuld gehad aan die man. 
Nu moet ik om vergiffes vragen en de waarheid 
zeggen en dat zal ik ook doen. Ik vraag Uw allen of 
Uw mij dat ook wild vergeven dat ik nu gezegd heb 
en moet nu ook bekennen dat ik veel geloogen heb 
en dat is ook zoo waarheid. Ik zal zeggen waarom 
ik het niet heb gezegt - ik was bang dat ze mij dood 
zouden schietten - maar nu moet ik voort bekent 
maaken, zegt den priester want als ik dat niet doe 
zou die man nog meer kwaad kunnen doen en dat 
is ook de waarheid, hij heeft al een meisje aangezet 
voor brandstichting *(noot 2) en nu hoor ik toch dat 
de Heeren toch niet zoo zullen zijn en laten mij nu 
voor die man in de gevangen zitten. Ik zal het Uw 
nu toch zeggen en dat moet ik ook van den priester 

en dat zal ik ook doen. Nu zeg ik de waarheid voor 
God zoo waarlijk help mij God almagtig en dat doe 
ik ook.  Ik bedrieg Uw niet. Ik heb nies gedaan dan 
dat kruis op die boom en die S-haak uit die boom 
gevat. *(noot 3) Ik heb hem drie weken na die moord 
daar ook gezien op die plaats waar ik dat kruis op 
die boom heb gemaakt en dat is zoo waarheid. Daar 
waren toen ook meisjes van Toon van Osch met de 
koeien en die kende die man niet en die hadden mij 
ook niet gezien en dat is de waarheid. En die man 
heeft de rijksveldwachter ook aan mij gevraagt of 
ik die niet heb gezien en toen heb ik het noch niet 
gezegt, de rijksveldwachter uit den Bosch.
Hendrikus Jonkers.

Het mocht niet baten. Het Hof bevestigde het 
vonnis van de Rechtbank. De Hoge Raad verwierp 
op 8 juli 1902 het door veroordeelde ingestelde 
beroep in Cassatie.

Aanvulling
In de rustige Berlicumse dorpsgemeenschap 
en omgeving sloeg de moord in als een bom 
en was nog heel lang daarna onderwerp van 
gesprek. Het was gebruikelijk op vele familie- 
en vriendenbijeenkomsten het dorpsgebeuren te 
bepraten en er ook liedjes en gedichtjes over te 
maken. Ook over de betreffende moord was een 
tekst in omloop, die waarschijnlijk werd gezongen 
of voorgedragen zonder muzikale begeleiding. 

Van Sjan Rombout- van den Boom, de kleindochter 
van de vermoorde strodekker Frans van den Boom, 
ontvingen we het volgende gedicht:
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Als doodsoorzaak werd vastgesteld dat Frans van den Boom was gestorven aan een steekwond, beginnende 
in de rechterborst aan de voorzijde en daarna is die recht door het hart gegaan en aan de rugzijde kwam 
die weer naar buiten. De steek was dus zodanig treffend dat de strodekker geen enkele kans van overleven 
heeft gehad. De zoektocht naar de lange dolk en de stok, waar die in paste heeft geruime tijd geduurd. In 
het proces-verbaal werd gesproken over een degenstok met dolk.    Foto archief HKK De Plaets
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1. Komt vrienden wilt aanhoren
en luister naar mijn lied.
Hetgeen hier is beschoren,
blijft in het duister niet.

2. Een man die wij goed kennen
ging werken voor zijn brood.
Eer hij zijn weg voleindde
vond hij int veld zijn dood.

3. Zijn vrouw, zijn teer geachte,
zat bij het avondlicht
nog laat op hem te wachten.
Er werd geen klink gelicht.

4. Doch zondag bij het ontwaken,
al voor het ochtendrood,
kwam men haar thuis verhalen:
Uw man die ligt ergens dood.

5. Wat smart voor de echtgenote
met kinderen om zich heen.
Zij die haar nu verstoten
die hebben een hart van steen.

6. Hoe wreed, hoe kan het gebeuren
al met een moordende dolk?
Een harte te verscheuren
al van het braafste volk

7. Ik heb wel eens gelezen,
om geld wordt veel gedaan.
Maar dat is wel bewezen,
daar is het niet om gegaan.

8. Hoe kan het toch zo wezen? 
Zijn vijanden had hij niet.
Mij dunkt, ik kan het lezen,
het is vaak zo geschied.

9. Wie kan het toch zo wezen 
die zulk een laffe daad, 
op de avond ging volvoeren, 
met voorbedachte raad?
 
10. Doe toch de moordenaar zoeken.
O, rechters in Den Bosch,
om het vonnis toe te roepen:
Voor altijd achter slot.

11. Toen ‘t zich maar verspreidde 
wat in Heeswijk is geschied, 
was menigeen die schreide,
toen men hem bloedend vond.

12. Wij zagen het bij de troepen,
om het telkens terugkerend gehoon.
Mij dunkt ik hoor hem roepen:
Vaarwel mijn vrouw, mijn zoon. 

13. Vaarwel mijn aantal kinderen,
familie en mijn kroost.
Dan zal het u niet hinderen,
als gij zoekt bij God uw troost.

14. Vaarwel mijne buren
met wie ik heb omgegaan,
voor wie ik heb gedekt de schuren,
voor wie Frans het heeft gedaan.

15. Nu wil ik eindigen mijn lied 
en met deze vurige wens: 
dat dit treurig feit 
een leer zij voor de mens. 

16. Om steeds bedacht te wezen
om dood en eeuwigheid
en God de Heer te vrezen
altijd te zijn bereid.
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Iets rechts van het midden op deze kaart de plek van de moord op strodekker Frans van den Boom. In het 
midden de voetbrug over de Wambergsebeek, later vanwege de kleur het ‘wit brugske’ genoemd. Hier vlak 
bij heeft de moord plaats gevonden. Heel lang heeft op een nabij staande boom een groot wit kruis ge-
staan.
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Naschrift
Hendrikus Jonkers (Driek) werd geboren op 14 
mei 1874 te Berlicum. De vader van Driek was 
Pieter Jonkers, gedoopt te Sint-Michielsgestel 
op donderdag 13 december 1821 en getrouwd 
te Berlicum op 2 mei 1856 met Anna Maria 
van Osch, die geboren was in Den Dungen op 
zaterdag 5 februari 1831 en overleden te Berlicum 
op 10 maart 1900. Driek woonde afwisselend in 
Berlicum en Schijndel. Hij kwam op 8 april 1916 
naar Berlicum terug, maar nu vanuit de Bijzondere 
Strafgevangenis van Leeuwarden en vertrok 
vervolgens op 31 oktober 1916 naar Schijndel. 
De veroordeelde had, als hij niet de echte 
moordenaar was, door zijn gedrag het vonnis 
over zichzelf afgeroepen. Hij vestigde op een 
negatieve manier de aandacht op zich. Door te 
bekennen en dan weer te ontkennen heeft hij 
zijn zaak geen goed gedaan. Het is onduidelijk 
of het de angst was die de door hem aangewezen 
moordenaar, de stroper Marinus Heesakkers, hem 
inboezemde. Het is dan ook moeilijk na te gaan 
of hier sprake is van een terechte veroordeling of 
van een gerechtelijke dwaling. De waarheid zal 
waarschijnlijk altijd in het duister gehuld blijven. 
Driek Jonkers was jachtopziener (en stroper!) 
op de Wamberg en een broer van de Schijndelse 
veldwachter en van de moeder van Tinus Boselie, 
die vroeger in de Onderstal woonde, waar nu 
Doedee woont. Hij stond ook al eens ingeschreven 
als arbeider, landbouwer en dienstknecht. 
Collega-rietdekkers van Frans van den Boom 

waren Marinus Pennings uit Berlicum en Gijsbert 
Vissers uit Heeswijk, die toen aan het werk waren 
met de boerderij van Van Helvoort in de Loofaert 
(Maliskamp). Marinus Pennings kwam tijdens 
een gesprek met Driek Jonkers tot de ontdekking 
dat deze de moordenaar was van Frans van den 
Boom.
Driek Jonkers werd ook ‘Zwiers’ genoemd, naar de 
soldeerder, glazenwasser, timmerman, metselaar, 
klokkenmaker, schaapscheerder en wever, die op 
het Plein woonde en met wie hij zo goed bevriend 
was, dat de omgeving hem beschouwde als een 
zoon van die Zwiers. Op 7 juni 1919 overleed H. 
Jonkers te Schijndel. 

Noten:
*1. De functie van beëdigd klerk ter Griffie werd 
gebruikt als een, doorgaans onbezoldigde, betrek-
king om jonge juristen, die gekozen hadden voor een 
loopbaan in de rechterlijke macht, in de rechtspraak op 
te leiden. Opvallend is, dat in de 19e eeuw regelmatig 
dezelfde familienamen voorkomen bij de leden van 
de rechterlijke macht. Kennelijk hoorde in bepaalde 
families een loopbaan bij de justitie tot de traditie. 
De leden van de rechterlijke macht werden dan wel 
door de Koning benoemd, maar de voordrachten voor 
benoemingen kwamen van justitiële autoriteiten. Een 
en ander leidde tot een systeem, dat sterk op coöptatie 
geleek. In deze zal de jonge baron wel niet de zoon zijn 
van de oude baron, doch mogelijk wel een neef.
*2. Een zekere Marinus Heesakkers zou een 15-jarig 
meisje aangezet hebben tot brandstichting. Het meisje, 
gedetineerd in de strafgevangenis te ‘s Bosch, verklaarde 
aan de Officier van Justitie, dat Heesakkers had gezegd, 
“dat zij gerust dien brand kon stichten, want dat het 



107

toch nooit zou uitkomen, evenals de moord op den 
rietdekker Van den Boom ook nooit ontdekt was, en 
dien hij, Heesakkers had bedreven”. Hij had haar toen 
bedreigd met de woorden “als je ooit iets zegt van dien 
brand dan zal je ook niet lang meer leven”. Heesakkers 
was sindsdien voortvluchtig.
*3. Deze S-haak was een stuk gereedschap, dat Van den 
Boom bij zich had toen hij werd gedood. Antonia van 
den Boom, huisvrouw van Adrianus van Osch, had die 

haak ‘s morgens na de moord ter plaatse in de Hoefse 
steeg gevonden en hem aan een uitsteeksel van een 
nabije boom gehangen. Jonkers zag hem hangen en 
nam hem mee (als trofee ???).

Met dank aan Sjan Rombout- van den Boom.

Dit verhaal is beknopt, in febr. 2001, ook verschenen in 
Áachterum’: Moord op de Hoefse Vonder”, jaargang 5, nr 1, 
door Harry Wijgergangs

Een van de vele herbergen die in het onderzoek werden betrokken, was ‘De Gouden Leeuw’, een van de be-
kendste uit het dorp. De herbergierster van ‘De Gouden Leeuw’ had echter geen soldaten in de gelagkamer 
gehad met een bajonet die als steekwapen gebruikt zou kunnen zijn.   Foto archief HKK De Plaets
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Familie Danen en Eikenlust op de Loofaert (Deel 2)
Els Danen

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’.

Het dagelijks leven van het gezin Danen op de 
Loofaert

Opa en oma
Opa riep ‘s morgens iedereen op. “Toon!”  Knal .. 
hij stond naast z’n bed. Ome Piet kwam er rustiger 
uit, en ome Bert moest meermalen geroepen 
worden.  
Er was geen ritueel van wassen en scheren; de 
broek aan en aan de gang, hooguit werd er een 
beetje water door het gezicht geproest onder 
de pomp op de voorstal en dan aan de slag. De 
langslapers (o.a. ome Jos) klommen ook wel eens 
door een luik op zolder naar de stal zodat het niet 
opviel dat ze er laat uit waren.
Opa maakte zich dan klaar om te voet naar de kerk 
in Maliskamp te gaan. Fietsen deed hij overigens 
ook; zijn opstap was bijzonder: Hij stond boven 
het achterwiel (waar geen bagagedrager op zat), 
en zette zijn ene voet op een uitstekende pin aan 
de achteras, stepte een beetje en sprong naar voren 
en zat ‘hup’ op het zadel. 
Oma deed, behalve stoppen en breien, alles ter 
voorbereiding van het eten: aardappelen schillen, 
groenten klaarmaken en kokkerellen. Kenmerkend 

waren het dagelijks plukken aan het selderij-
haagje langs de open afwatering van de gootsteen, 
mik aansnijden  (een kruisje maken op de bodem 
van de mik, het brood op de borst en dan halve 
sneetjes snijden met het grote mes). 
Opa verrichtte het ‘lichte’ werk rond het huis zoals 
de groentetuin bijhouden, wetten, haren van zeis 
en zichten, slijpen, hout hakken, en boonstaken 
en afrasteringpalen maken. Bij mooi weer deed 
hij dat in de schaduw van een lindeboom. In de 
wintermaanden maakte opa manden die gebruikt 
werden bij het aardappelrapen en om veevoer in 
te doen, aardappelschilmandjes en korven voor 
eieren en fruit. Dit vak heeft in ieder geval ook 
ome Jos geleerd en beoefend. Opa vlocht ook de 
tenen matten (hoorden) die als plafond voor de 
zolder van de stal werden gebruikt.
Opa en oma gingen ‘s middags een lutske slapen.

Opa en z’n tabak
Opa rookte pijp en op zon- en feestdagen een 
sigaar.  
De tabak werd zelf geteeld in de tuin achter het 
huis. De bladeren werden netjes gedroogd en 
gesorteerd in bladeren voor de pijp, voor in de 
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Het geraamte van een oude boerderij bestond uit het gebint: de zware eiken balken. Hoe verder men in de 
bouw vorderde, werd het houtwerk dunner. Op de foto is een gedeelte van het gebint te zien. Daar over heen 
bevestigde men dunnere palen en tenslotte daklatten om het geheel met stro of riet te bedekken. Erg aange-
naam was het op deze zolders niet. Er waren veel openingen die de nodige tocht veroorzaakten.
                Foto: Els Danen 
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sigaren en als dekblad. 
De bladeren werden netjes in oude munitiekistjes 
gelegd, gereed om te worden gefermenteerd. 
Er werd een gat in de grond gegraven waarin 
de kistjes met tabak werden gelegd en waarop 
vervolgens paardenmest werd gestrooid. Na 
verloop van tijd was het proces klaar en werden 
de kistjes er weer uitgehaald. 
De tabak werd weer gedroogd en werd daarna 
gebracht naar de tabakssnijder Steenbergen, 
wonend langs Jan van Pietjes (café van de 
Veerdonk) bij het Balkums gemeentehuis. Van 
Zoggel en Van Lokven kwamen aan huis sigaren 
maken. 
Achter de kachel in d’n herd stond het tonnetje 
met tabak en hing het pijpenrekje. Opa rookte een 
pijp met er bovenop een beschermkapje; een soort 
veiligheidskapje tegen uitvallend vuur. 

‘s Avonds
Om vier uur werd er brood gegeten. De avond was 
dan te lang om op het vieruurtje te teren. Rond 
een uur of acht werden meestal de ‘s middags 
overgebleven gekookte aardappelen gebakken en 
gegeten. Afsluitend was er mulken- of gortepap.
Daarna werd het rozenhoedje gebeden terwijl 
iedereen rond de tafel zat. Niemand mocht 
ondertussen iets anders doen, met uitzondering 
van oma die intussen sokken stopte. 

‘s Zaterdags
Op zaterdagmiddag moest er veel gebeuren. De 

kinderen moesten voor de middag nog naar school. 
De werkzaamheden ‘s middags bestonden uit: o.a. 
brood bakken, de misse harken, de schilften van 
de hennenkooien schoon maken, tuig poetsen, en 
de erdkar schoon maken.  
Ook in huis moest het een en ander gebeuren: Den 
herd besprenkelen met water tegen het stuiven 
van het zand wat vervolgens werd opgeveegd. De 
tegelvloer werd geschrobd en opnieuw bestrooid 
met wit zand uit de zandbak.  Aan de rand werd 
een golvend randje ter afbakening gestrooid. 
Het schrobwater liep gewoon door de geut naar 
buiten. 

‘s Zondags
Om zeven uur ging je naar de vroegmis en om tien 
uur naar de Hoogmis in de Maliskamp
Als je misdienaar was, plaatste je de klompen 
onder de preekstoel en ging je op je sokken naar de 
sacristie waar je vervolgens zwarte gymschoentjes 
aantrok. 
Opa en oma gingen op de erdkar naar de kerk en 
soms haalden ze ook Jan de Roelf (Smulders) en 
zijn vrouw op, die meereden. Toen de Maliskampse 
kerk nog niet bestond reed men met de sjees of de 
erdkar in Rosmalen naar de kerk. 

De toren als slaapplek
Dina (Gorgonia), Net en Marie hebben samen in 
de toren geslapen. Ze lieten bewust de deur op een 
kier staan om te volgen wat er allemaal te zien was 
en besproken werd. Soms werd de deur bewust 



111

Het snelste vervoer tot het begin van de twintigste eeuw voor de gewone burger en boer was het paard. In 
onze streken reed wel vanaf 1883 een tram maar die was niet gratis en niet iedereen kon er gebruik van ma-
ken. Op de foto een hoogkar bespannen met paard. Voor het vervoer van personen werd die vaak gebruikt. 
De kar kon ook voorzien worden van een huif, men zat dan droog en enigszins beschut. 
           Foto archief HKK De Plaets
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dicht gemaakt. Dan werd nl. het torenraampje 
open gemaakt en glipte Dina door dat raampje naar 
buiten om de kroezels (kruisbessen) te plukken. 
Tante Net en tante Marie moesten haar vervolgens 
omhoog en naar binnen trekken. Maar ze mocht er 
ook pas in als ze voor hun ook kroezels meebracht. 
Opa en oma sliepen in die tijd in de bedstee. Ome 
Piet en ome Bert sliepen toen ze jong waren op 
de kleine zolder onder het schuine dak. De andere 
jongens op de grote zolder.

Paardenliefhebbers
De Danens waren paardenliefhebbers. Ome 
Jos is de eerste penningmeester geweest van 
de rijvereniging De Cowboys. De vraag is in 
hoeverre hij een paard heeft gereden bij de 
vereniging of mogelijk heeft geleend. Volgens 
tante Net heeft ome Jos nog op een hit gereden. 
Behalve de twee Belzen hebben ze ook een hit 
(een soort Haflinger) gehad voor het sjeeske. Dit 
karreke met een lage achterinstap heeft men lang 
gebruikt om aanvankelijk in Rosmalen en later in 
de Maliskamp en soms in Berlicum naar de kerk 
te gaan. Bij de Balkumse kerk was volgens tante 
Net nog een aparte paardenstalling om ze vast te 
zetten.

Het voorzien in het levensonderhoud
Bakken. 
Allerlei broden werden er gebakken: plaatmik, 
kistjesmik, blikmik en roggebrood. Bij hoog-
feestdagen’ ook nog krentenmik. Er werd voor de 
hele week gebakken. Donderdags zat er aan de 

zijkant van de plaatmik een groene schimmel. Het 
brood was immers op zaterdag al gebakken. Die 
werd er dan afgesneden en de rest werd gewoon 
opgegeten.
Het meel van eigen rogge en tarwe werd gezeefd 
om mooie bloem te krijgen. In een bakje werd de 
bij bakker Van de Wiel gekochte gist gemengd met 
lauwwarme melk. Deze gist werd met het deeg 
vermengd, en na het rijzen werd het gekneed. Voor 
het gistingsproces werd wekelijks een zuurdesem 
gemaakt, die bestond uit een piramideachtig 
klompje brooddeeg met daar bovenin een kuiltje 
waarin zout werd gestrooid. Het desem van vorige 
week werd geschild en vermengd met het nieuwe 
deeg. Ondertussen werd de oven in het bakhuis 
warm gestookt tot de stenen in de wand wit 
werden. 
Het deeg van het roggebrood werd met de 
voeten gekneed omdat dit deeg heel stug is. Dit 
zogenaamde treden gebeurde door met blote 
voeten en dan vooral met de hakken, in de trog te 
trappen. 

Zure melk en het karnen (korzen)
Wanneer in de zomer (bij heet weer) de melk 
zuur werd, moest er gekarnd worden.  Wanneer 
er tenslotte een randje boter aan de steel van 
de stamper kwam, betekende dit dat het weldra 
klaar was. Oma deed vervolgens zout bij de boter 
en daarna ging de boter in de houten kom. De 
waterpekel, die op de boter kwam te staan, werd  
‘s morgens op het gekookte eitje gegoten. Er ging 
niets verloren. 
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De meeste boerderijen in onze streken hadden tegen de schei-
dingsmuur van woon- en bedrijfsgedeelte een grote open schouw. 
In veel gevallen hoorde bij die open schouw ook een bakoven 
om brood te bakken. De boeren bakten toen nog bijna allemaal 
wekelijks hun eigen brood. Vanwege het brandgevaar bouwden 
veel boeren elders op het erf een vrijstaand bakhuisje, esthuis of 
bakest genaamd. Op de foto het bakhuisje van boerderij Eiken-
lust op de Loofaert.         Foto archief HKK De Plaets

Voor de komst van de zuivelfabrieken, 
en ook vaak nog daarna, karnden veel 
boeren hun eigen melk. Door het kar-
nen kwam de melk in beweging zodat na 
verloop van tijd er de stukken boter in 
kwamen drijven. Die werden samenge-
voegd tot ‘kluiten’ en wat niet bestemd 
was voor eigen gebruik kon verkocht 
worden op de markt of bij de botermijn. 
Wat overbleef was de ‘ondermelk’, die 
werd gebruikt als kalver- of varkens-
voer.   Foto archief HKK De Plaets 
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De oogst en het dorsen. 
Er moest veel geoogst worden: hectares rogge, 
haver, gerst en tarwe (voor eigen brood) en later 
aardappelen, bieten en groenknollen. 
Ome Piet en ome Bert reden het paard bij het 
maaien en het afleggen van het te binden graan. 
De kinderen baalden van het binden en het tempo 
waarin het gebeurde. Er is wel eens een list 
uitgehaald: Op den Hoge Dries bij de lindebomen 
lagen klinkers, die werden door de binders in de 
rogge gelegd, zodat ome Piet ze bij het maaien 
tegen kwam en oponthoud had. Op die manier 
werd (illegaal) rust afgedwongen bij het binden. 
Later is de zelfbinder gekomen. De “Viking” was 
de eerste zelfbinder in Berlicum.
Het dorsen gebeurde met de eigen manege en 
dorsmachine en later door de Lange Geurt. Het 
dorsen met de eigen manege werd meestal gedaan 
om gaaf stro over te houden voor het repareren en 
strodekken van de schuren. Het beste werk was 
om buiten de paarden te drijven, want binnen was 
het een grote stofzooi. Het lossnijden van de wis 
en het  binden van de gerven was slecht werk.
Tijdens het dorsen hadden Bertje van Liempd en 
de lange Geurt altijd sterke verhalen van wat ze 
vroeger in de polder en elders allemaal hadden 
uitgehaald.  “Karren in de knoop leggen” (= de 
kar op één kant leggen, de burries eronderdoor 
halen en de kar weer rechtop zetten) als ze ergens 
niet binnen mochten op meidenbuurt. 
Er werd ook wel knolgroen opgestapeld; op de 
stapel werd een emmer gevuld met kalk gezet die 
tegen de deur aanleunde en dan werd er aangeklopt. 

Het gevolg is wel duidelijk.  
Aan het einde van de vakantie werden de aardappels 
geraapt. De sleur werd van tijd tot tijd onderbroken 
door rondvliegende rotte aardappels. Er moest 
menig keer achter een mand dekking worden 
gezocht om een rotte voltreffer te ontduiken.

Spurrie
Een gewas wat na de oorlog nauwelijks meer 
is gezien: spurrie. Het was een eenmalig gewas 
dat nadat de rogge was geoogst, werd ingezaaid. 
Het  mocht niet worden vertrapt. Daarom 
werden koeien stukje bij beetje verder vertuierd 
(verplaatst). ‘Tuieren’ is het aan een lijn zetten van 
de beesten met een schakel aan een voorpoot. D’n 
Hogen Dries voor het huis was een akker waar in 
het najaar spurrie stond. 

Stierenhouderij 
Op de Loofaert werd een stier gehouden voor 
het dekken van eigen vee, maar er kwamen ook 
dagelijks meerdere boeren te voet met koeien om 
ze te laten dekken. Zelfs vanuit Den Dungen.
‘s Zomers stond de stier buiten achter op Den 
Dries met een ketting aangelijnd.
De stalling was in de achterste schuur in een 
hok, gemaakt van dikke palen en planken. Een 
volwassen stier is imposant, sterk en heeft een 
flink gewicht. Een slap hokje zou zo plat hebben 
gelegen.
Regelmatig werd er een dag uitgetrokken om naar 
het Land van Cuijk te fietsen en een nieuwe stier 
te kopen. Vee uit het Land van Cuijk was van 
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De gemaaide halmen werden met een of twee wissen tot een garf of 
schoof gebonden (afbeelding boven) om daarna twee aan twee tegen 
elkaar opgezet te worden tot een gaast. Op deze manier kon de wind er 
goed doorheen hetgeen het drogen bespoedigde. (afbeelding beneden).

Foto archief HKK De Plaets
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opperbeste kwaliteit. Meestal werd de nieuwe 
stier gekocht bij Wim Bens in Escharen.

Bijenhouden.
Er stonden ook bijenkorven op de Loofaert. Deze 
kisten en korven waren van ome Jos Danen en van 
ome Jos Schouten; twee echte imkers. Ieder jaar 
slingerden ze honing met een speciale molen. 

De slacht.
Opa heeft het slagers- en dakdekkers vak geleerd 
van zijn zwager Tonnie-oom Vissers. In zijn jonge 
jaren heeft hij ook zelf geslacht en het stro van het 
dak gerepareerd. 
Twee keer per jaar werd er geslacht. Later kwam 
Frans van Esch met een van zijn zonen de slacht aan 
huis uitvoeren. Dat gebeurde naast het bakhuisje. 
Het varken werd gekeeld (zonder verdoving) op 
de strostapel. Na afnemend geschreeuw legde het 
varken het loodje en vervolgens ging er een ketel 
kokend water overheen. Daarna werd het varken 
schoongemaakt en op de ladder gehangen en 
moest het een dag afsterven. Daarna was er een 
paar dagen veel werk aan de winkel om het vlees 
te verwerken: Inmaken, inpekelen van ham en 
spek en bloedworst, balkenbrij en worst maken. 

Een specialiteit van oma was het schoonmaken 
van de darmen voor het maken van worst, maar 
het was wel een vuil werk.
Degenen die ook profiteerden van de slacht waren 
de pastoor van Berlicum en de Maliskamp en 
Jonker Van Rijckevorsel van de Wamberg.

Gedroogd fruit 
Jaarlijks werden er veel appels en peren geschild 
die naar de kruidendrogerij bij de Heeswijkse kerk 
werden gebracht om te drogen. Later zijn daar nog 
gedroogde pruimen bij gekomen. Ome Bert heeft 
op ‘n gegeven moment jonge pruimenboompjes 
uit de Achterhoek meegebracht van familie van 
tante Truus. Het waren boompjes van echte Duitse 
kwetsen. De gedroogde vruchten werden in oude 
biscuitbussen van de Engelsen opgeslagen en op 
de zolder gezet. Regelmatig werden de vruchten 
gebruikt voor tutti fruttie. Maar… ook ‘s avonds 
kropen de kinderen stiekem hun bed uit, slopen 
over de zolder en graaiden in de bus. 

Teksten: Albert van der Doelen, zoon van Hanneke 
Danen en Toon van der Doelen
                wordt vervolgd
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In de slachtmaand novem-
ber werd er door de boeren 
nog aan huis geslacht. Een 
van de varkens was gepro-
moveerd tot slachtvarken en 
werd vertroeteld en ‘vetge-
mest’. Met de slachter werd 
de tijd afgesproken. Op de 
foto is te zien dat het ge-
dode varken werd ‘schoon-
gemaakt’ met kokend water, 
het werd van de haren ont-
daan, geschrapt. Daarna 
werd het varken op de leer 
gehesen en tegen de muur 
gezet. Er moest hard ge-
werkt om alle onderdelen 
goed te behandelen, vrijwel 
niets werd weggegooid. In 
de laatste maanden voor 
de slacht was het vlees, het 
spek en het vet wat schaars 
geworden. Nu was er weer 
voor maanden voorraad en 
had men voorlopig voldoen-
de balkenbrij, zult, worst en 
de hammen hingen in de 
schouw.

Foto archief HKK De Plaets
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De klas van 1960: 50 jaar later
Theo Danen

Op 14 april 1960 was de diploma-uitreiking van de eindexamenklas van de Lagere Landbouwschool in het 
Parochiehuis te Berlicum.
In dat jaar waren er drie jaargangen leerlingen die eindexamen deden. Dat was gekomen omdat enkele jaren 
eerder de 7e en de 8e klas van de Lagere School waren afgeschaft. Toen klas 1 overging naar klas 2, moest 
men er meteen het derde leerjaar bij doen. De tweede jaars gingen ook naar 3, er waren dus twee derde 
klassen. Een jaar later dus twee 4e klassen, die allemaal tegelijk hun eindexamen deden. Om de herinnering 
aan deze grote klas te bewaren, zijn de volgende aantekeningen opgeschreven: Theo Danen noteerde een 
aantal herinneringen.

De lessen
De lessen werden gegeven door de heer Van 
Helvert, die directeur van de school was. 
De lessen waren verdeeld in: rekenen, taal, 
natuurkunde, scheikunde, Engels, boekhouden, 
veeteelt en godsdienst. In klas 2/3 kwamen er 
enkele vakleerkrachten bij, o.a. de heer Van Osch, 
die veeteelt gaf en de heer De Graaf die techniek 
en motorenkennis onderwees. Ook Jos de Laat is 
er actief geweest, van hem kreeg men timmerles. 
We moesten dan een laarzentrekker maken, maar 
ook een vogelkooitje, een werkbankje waar een 
gereedschapskist van werd gemaakt. We waren 
namelijk verplicht zelf gereedschap aan te 
schaffen.

De dieren
De heer Van Osch onderwees veeteelt. Men 
leerde er de eigenschappen van een koe, ook 
het inwendige. Ook welk voedsel het beste voor 

de koeien is en hoe het rantsoen voor de dieren 
berekend kon worden. We moesten koeien 
beoordelen en punten geven, net zoals gebeurde 
door inspecteurs van het N.R.S. (is het Nederland 
Rundvee Stamboek, een organisatie die de 
boekhouding en de stambomen van de koeien 
beheerde). Er werd veel aandacht besteed aan de 
hygiëne, met als doel goede en gezonde melk te 
leveren. Vaak kreeg de klas praktijkles. We gingen 
dan ‘de boer op’ om b.v. ergens de klauwen te 
verzorgen. Ook de koeien te scheren en wassen, 
om de staarten aan te binden zodat ze niet in de 
mest hingen. Om de staarten aan te binden moest 
er eerst raffia samen met pluimharen in gevlochten 
worden. Dat mocht ook niet te strak ingevlochten 
worden. Dat was secuur werkje, want anders had 
je kans dat de hele pluim na enkele weken bij de 
mest lag. 
De varkens en de kippen kwamen ook aan de beurt 
in de lessen. In die tijd waren de boerenbedrijven 
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Foto van de reünisten 2010:
Bovenaan: 1. H. Sleutjes, 2. Jan v.d. 
Spank, 3. Broer van Hoek, 4. Adrie 
Hack, 5. Henk Frunt, 6. Jan de Mol, 
7. Marcel Loeffen, 8. Jan van Eerd, 9. 
Henk Loeffen, 10. Ad Voets, 11. Toon 
Heijmans, 12. Evert Buijs. 
Midden rij: 13. Theo Danen, 14. Bert 
v.d. Sangen, 15. Gerard Geenen, 16. 
Theo v.d. Heijden, 17. Wim v.d. Ven, 
18. Jan Raaijmakers, 19. Henk Geurt-
sen, 20. Jan Pijnappels.
Voorste rij: 21. Piet van Roosmalen, 
22. Piet van Gerven, 23. Wim Bronts, 
24. Jan van Hedel, 25. Jan Wonders, 
26. Frans v.d. Wijst.

Foto´s: HKK De Plaets, Theo Danen

Foto eindexamenklas A 1960 
Boven vlnr:1. Wim Bronts, 2. Harrie Huij-
brechts, 3. Jan van Hedel, 4. Antoon v.d. El-
zen, 5. Hans v. Doremalen, 6. Jan Wonders, 
7. Marcel Loeffen, 8. Henk Geurtsen, 9. Wim 
v.d. Ven, 10. Bert v.d. Sangen, 11. Piet van 
Roosmalen.
Zittend vlnr: 1. Thijs van Creij, 2. Antoon van 
Zoggel, 3. Kapelaan Van Vijfeijken, 4. Direc-
teur M.van Helvert, 5. Jo v.d. Spank, 6. Nico 
van Doorn. (Afwezig voor de foto waren Jan 
Raaijmakers en H. Sleutjes).

Foto eindexamenklas B 1960:
Boven vlnr: 1.Frans v.d. Wijst, 2. Henk van 
Grinsven, 3. Henk Loeffen, 4. Leo Smul-
ders, 5. Piet van Gerven, 6. Rien Sanders, 
7. Harrie v.d. Pas, 8. Ad Voets, 9. Henk 
Frunt, 10. Piet van Helvoort, 11. Jan van 
Eerd, 12. Jan Pijnappels, 13. Gerard Gee-
nen, 14. Theo Danen, 15. Henk v.d. Rijdt, 
16. Bert Swanenberg.
Midden vlnr: 1.Piet v.d. Pas, 2. Theo v.d. 
Heijden, 3. Jan de Mol, 4. Kapelaan Van 
Vijfeijken, 5. M. v. Helvert, directeur, 6. Jo 
v.d. Heijden, 7. Adrie van Hoek.
Onder vlnr: 1. Evert Buijs, 2. Rien v.d. 
Steen, 3. Toon Heijmans, 4. Adrie hack, 5. 
Rien van Lokven. 



120

meestal nog gemengde bedrijven en nog niet 
gespecialiseerd. De leerlingen moesten in de 
praktijk o.a. leren wanneer een kip ‘droog’ stond 
en wanneer zij goed aan de leg was.

Techniek
De heer De Graaf verzorgde de lessen techniek. 
In die tijd werd in de landbouw steeds meer 
gemechaniseerd. Tractoren en melkmachines 
deden hun intrede. Zodoende kwam ook het 
machinaal melken uitgebreid aan de orde. De 
elektrische motoren en de stationaire. We leerden 
omgaan met het vacuüm, de pulsatieslagen, de 
onderdruk, de hangende of de staande ketel en 
ook de kwaliteit van de tepelvoeringen. Voor het 
machinaal melken hebben we een apart examen 
gedaan, dat mocht ook thuis gebeuren.

De grondbewerking
Ook het bewerken van de landbouwgrond kwam 
uitgebreid aan de orde. Dit werd weer in de praktijk 
bij een van de klasgenoten thuis geoefend. Het 
ging er hier om hoe men bij verschillende soorten 
teelten (grasland, aardappelland, bietenland, 
korenland enz.) de grond moest bewerken en 
bemesten (b.v. stalmest, mineralen, kunstmest). 
We leerden een paardenploeg af te stellen. Die 
werd eerst ‘onklaar’ gemaakt en de opdracht was 
om die weer goed te krijgen. De praktijkadressen 
werden steeds afgewisseld. Dat was maar goed 
ook. Bij Van de Pas waren ze erg secuur op de 
ploeg en de vrees was dat de ploeg niet meer zo 

goed was als voorheen. Een ploeg afstellen is 
nauwkeurig werk, zelfs voor specialisten. 

Bieten rooien
We leerden bij Huijbregts in Hintham hoe we 
met de hand suikerbieten moesten rooien. Het 
kon met de hand en een lichter. Je moest daarna 
met een schop of kopschoffel de kop (het loof) 
afsteken. Daarna werd met een bietentang de biet 
uit de grond getrokken (dat was niet zo goed voor 
je rug!). Je moest de bieten dan ook nog zo in 
rijen op de grond leggen, dat er met paard en kar 
tussendoor kon worden gereden. Sommige boeren 
hadden al een trekkertje. We moesten leren om die 
te onderhouden. Er werd van een medeleerling 
thuis of een goede kennis een trekker geleend: met 
het nodige geluk deed de tractor het naderhand 
nog.

Op school
In de middagpauze was het de gewoonte om je 
brood vlug op te eten. Dat was voor de meeste geen 
probleem, want er moest immers gewerkt worden. 
Daarna trokken de meeste naar het toenmalige 
kermisterrein om een potje te voetballen. Dat ging 
er meestal niet zo zachtzinnig aan toe, het kostte 
nogal eens een kapotte broek en een zere enkel. 
Als het thuis druk was, en dat gebeurde nogal eens 
in de oogst- en hooitijd, was het niet ze moeilijk 
om verlof te krijgen. Maar je moest er dan wel 
voor zorgen dat het lesmateriaal werd ingehaald 
en in orde was.
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In de landbouw worden ver-
schillen werktuigen gebruikt 
om de grond te bewerken. Een 
daarvan is de ploeg, waarvan 
er vele variaties voorkomen. 
Ploegen dienen om de bouw-
voor om te keren en min of 
meer te verkruimelen. Bij de 
afbeelding onder zien we het 
principe van een ploeg. Op de 
afbeelding boven een construc-
tie die meer ingewikkeld is. De 
ploeg was zo in te stellen dat 
de breedte en de diepte van de 
voor was te regelen.
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Het eindexamen
Op 14 april 1960 werd het eindexamen afgenomen 
in het Parochiehuis. Op het podium zaten een 
aantal notabelen en de leerkrachten. In de zaal de 
examenkandidaten en hun ouders. Op school was 
het praktijkexamen al afgelegd, het mondeling 
examen werd daar afgenomen. De heer Van Helvert 
ging op het podium staan en stelde zo de vragen. 
Iedereen kreeg op deze manier een vraag gesteld. 
Als iemand weifelde en een paar keer ‘uh uh’ zei, 
dan gaf mijnheer Van Helvert wel een hint of een 
deel van het antwoord. Het mag dus duidelijk zijn 
dat iedereen zijn diploma kreeg. Na afloop zijn we 
met z’n allen bij De Zwaan enkele pilsjes gaan 
drinken en daarna kon iedereen ‘fulltime’ aan het 
werk.

De eindexamenklassen en wat er van geworden 
is
De leerlingen kwamen uit de ruime omgeving van 
Berlicum en het was best leuk om te horen wat er 
van hen geworden is. Na 50 jaar is er op 14 april 
een gezamenlijke reünie gehouden, dit is een zeer 
interessante en gezellige belevenis geweest.
Lang niet alle leerlingen zijn later op een boerderij 
gekomen. Heel veel zijn er in andere beroepen 
terechtgekomen. De klassen van 1960 en wat er 
van hen geworden:
Klas A:
Wim Bronts: Bij KALO in Loosbroek, 

hij werd specialist in 
schrikdraadapparaten.

Thijs van Creij: Bouwvakker.
Nico van Doorn †: Varkenshouder.
Hans van Doremalen: Varkenshouder.
Antoon v.d. Elzen: Agrariër.
Henk Geurtsen: Agrariër.
Jan van Hedel: Melkveehouder.
Harrie Huijbrechts: Verkoper van keuken en 

aanverwante artikelen in 
Europa.

Marcel Loeffen: Was vrachtwagen-
chauffeur bij een sloperij.

Jan Raaijmakers: Werd agrariër op een 
gemengd bedrijf met 
koeien en varkens.

Piet van Roosmalen: Hij werkte bij Van Berkel 
voor het waterschap 
en moest watergangen 
onderhouden.

Bert v.d. Sangen: Was 20 jaar chauffeur, 
later bedrijfsleider 
bij een fabrikant van 
klompschoenen.

H. Sleutjes: Werd slachter.
Jo v.d. Spank: Hij werd hovenier en 

gemeenteopzichter in 
Eindhoven.

Wim van de Ven: Melkveehouder.
Jan Wonders: Was chauffeur en 

rioolbuizenspuiter.
Toon van Zoggel: Uitvoerder in de 

wegenbouw.
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Werd voorheen het koren gedorst met dorsvlegels, later met een manege getrokken door een of twee paar-
den die een dorsmachine aandreven. In het midden van de vorige eeuw bestelde de boer de loondorser met 
zijn dorskast. Op deze foto een van de grote dorskasten zoals we die van na de oorlog vele jaren kenden. Hij 
werd door een tractor getrokken en op zijn plaats gezet. Met de tractor werd met een brede riem de dorskast 
in beweging gezet. De schoven werden boven in de dorskast gedaan, daarin werden de zaden van het koren 
gescheiden.                      Foto archief HKK De Plaets
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Klas B:
Evert Buijs: Agrariër, later slachterij 

NCB in Boxtel.
Theo Danen: Melkveehouder en 

vergaderboer.
Jan van Eerd Legkippenhouder.
Henk Frunt: Tractorchauffeur bij een 

loonbedrijf.
Gerard Geenen: Wegenbouw.
Piet van Gerven: Was veehouder en 

houtbewerker.
Henk van Grinsven: Boekhouder en later 

medevennoot van een 
horecagroothandel: de 
snacks van Van Oers.

Adrie Hack: Timmerman en conciërge.
Jo v.d. Heijden: Kalverhouderij (mesterij).
Theo v.d. Heijden: Levensmiddelentech-

noloog.
Toon Heijmans: Heidemij, wegenbouw.
Piet van Helvoirt †: Melkveehouder.
Broer van Hoek: Bloemist, had een 

bloemenwinkel
Henk Loeffen: Kalvermester en rundvee 

inseminator. 
Rien van Lokven: Tractorchauffeur, 

wegenbouw.

Jan de Mol: S.E.V. (Sociaal 
Economische 
Voorlichting) en 
mediator tussen de 
landbouwer en allerlei 
instanties.

Harrie v.d. Pas †: Melkveehouder.
Piet v.d. Pas: Bandenhandel.
Jan Pijnappels: Was veehouder en 

groenteventer.
Henk van de Rijdt: Landmeter bij de 

cultuurtechnische dienst.
Rien Sanders: Melkveehouder.
Leo Smulders †: Detailhandel, 

winkelbedrijf.
Rien v.d. Steen: Tegelzetter. 
Bert Swanenberg:  Wegenbouw.
Ad Voets: Was naast chauffeur ook 

timmerman.
Frans v.d. Wijst: Melkveehouder

Van deze examenklassen van 1960 zijn uiteinde-
lijk 18 van de 43 jongens in het beroep terechtge-
komen waarvoor de landbouwschool hen opleid-
de. Het gemengd bedrijf veranderde in die jaren 
in gespecialiseerde bedrijven, zoals melkveebe-
drijven, varkenshouderijen, mesterijen, kippen-
opfokbedrijven enz. 
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Links: Met dit soort tangen konden bieten snel en doelmatig gerooid worden. De bek aan de onderzijde is 
zodanig geconstrueerd dat de bieten zonder ze te beschadigen goed konden worden vastgegrepen. 

Midden boven: Als de bieten uit de zware grond getrokken waren sneed men met een mes het loof eraf.

Midden onder: Met een kopschoffel werd het loof, terwijl de biet nog gewoon in de grond zat, eraf geschof-
felt, waarna de biet met de tang links uit de grond getrokken werd.

Rechts: Bietenlichter, werd in de grond tot onder de biet gestoken en daarna werd de biet ‘gelicht’.

Foto Museum Theo Danen, archief HKK De Plaets
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1849: (buitengoed) Wamberg (Van der Aa, 1849, 
deel 12, blz. 84)
NB. Als familienaam, die de herkomst aangeeft, 
komt men Wamberg tegen in 1614 bij een zekere 
Dirck Antonissen vanden Wamberch. (Schepenbank 
Berlicum, inventarisnr. 54 f30 verso) (verso = op de 
achterzijde van een blad).

Vroegere verklaringen van de naam Wamberg:

Poelman (1968)
Volgens Poelman verwijst de naam Wamberg naar 
“een verhoging [= berg] van een heilige of geheiligde 
plaats, dus een offerplaats.” (Poelman, supplement 1, 
blz. 4) Wellicht baseert hij zich hier op de verklaring 
uit 1881van pater Van den Elsen, die ook door Van 
der Heijden aangehaald wordt in zijn boek over het 
landgoed de Wamberg. Volkomen terecht heeft Van 
der Heijden opgemerkt dat het jammer is dat Van 
den Elsen over de naam geen verdere uitleg geeft. 
(Van der Heijden, blz. 33) Poelman vraagt zich af 

Oude naamsvermeldingen met Wamberg
1368: (kamp) die nuwe hoeve retro bona dicta 
Wamberch (Kappelhof, regestnummer 638)
(Vertaling, WV: de nieuwe hoeve achter het goed 
genoemd Wamberg)
1390: (land in) die Wambergher hoeve (Bosch’ 
Protocol, inventarisnummer 1178 f167v)
1404: (in) manso dicto communiter die cleynen 
Wanberch (Kappelhof, reg.nr. 1351 en 1353)
(Vertaling, WV: (in) de hoeve gewoonlijk genoemd 
de Kleine Wamberg)
1407: (hoeve) den Nuwen Wamberch (Bosch’ 
Protocol, inventarisnummer 1185 f242)
1592: stuck landts geheijten den Wamberch 
(Schepenbank Berlicum, inventarisnr. 52 f21)
1638: weijcamp toebehorende bij de hoeve vanden 
wamberch (Idem, inventarisnr. 55 f217)
1794: Wanburg (Van Berkel en Samplonius, blz. 
481)
1840: (adellijk huis) Wanburg (Van der Aa, 1840, 
deel 2, blz. 339)

Verklaring van de naam ‘Wamberg’
Wim Veekens

De naam ‘Wamberg’ is een naam die al eeuwenlang in Berlicum voorkomt. We wijzen dan op de naam van het 
kasteel en het gelijknamige landgoed. Ook in de naaste omgeving komt de naam voor. In Maliskamp kennen 
we de Wambergstraat, die een zijstraat is van de Maliskampsestraat, waarvan slechts een gedeelte verhard is en 
waaraan vier woningen liggen. Het bestrate gedeelte gaat over in een laan met aan weerszijden een rij bomen, 
een dreef dus. Deze dreef, die iets hoger ligt dan de belendende landerijen, liep tot een aantal jaren terug over 
de Grote Wetering heen en ging verder langs het ‘kasteeltje’ van Danen, Eikenlust, tot aan de Loofaert. Sinds de 
gemeentelijke herindeling in de jaren negentig loopt de Maliskampse Wambergstraat nog maar tot aan de Grote 
Wetering en is de brug verdwenen.
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Dit is het omgrachte herenhuis ‘De Wamberg’. Rond 1770 is de ophaalbrug vervallen en komt er een vaste 
verbinding met poort. Deze poort stond voorheen bij de ingang van het landgoed aan de Oude Bossche 
Baan, voordat de huidige dijk die oprijlaan in tweeën deelde. Vanuit het kasteel kon men door dit laantje de 
St.-Janskathedraal in Den Bosch zien staan. Het kasteel tot en met de gracht is na 1975 verkocht, terwijl de 
familie Van Rijckevorsel eigenaar over de rest van het landgoed is gebleven.  Foto archief HKK De Plaets
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of de Wamberg soms oorspronkelijk “een heidense 
offerplaats van de Menapiërs [was], die volgens 
de Romeinse geschiedschrijver Strabo deze streek 
bevolkten en woonden op de hoogten langs de 
riviertjes de Mark, de Aa en Dommel…” (Poelman, 
supplement 1, blz. 4) Hij sluit het zelfs niet uit dat in 
de omgeving van de Wamberg de terreinverhogingen 
waarop bij voorbeeld het landgoed Coudewater, het 
slotje Eikenlust en het kasteeltje Spreeuwenburg bij 
Coudewater oorspronkelijk gelegen hebben, wel 
eens iets te maken kunnen hebben met offerplaatsen 
of met godsdienstige verzamelplaatsen! Voor 
het eveneens oorspronkelijk hoger gelegen dorp 
Maliskamp stelt Poelman zich de vraag, evenals de 
door hem geciteerde Zwijsen, of deze plaats niet in 
een ver verleden “een legerplaats van de Romeinen 
toegewijd aan de oorlogsgod Mars (Martis Campus)” 
of “een militair steunpunt” van de Romeinen is 
geweest! (Poelman, supplement 1, blz. 4-6) Voor 
een minder gewaagde verklaring van de plaatsnaam 
Maliskamp verwijs ik naar mijn onlangs verschenen 
artikel in dit tijdschrift. (Zie bibliografie, 2009).

Van der Heijden (1987)
Wim van der Heijden stelt dat “het woord berg op 
een hoger gelegen terrein [duidt], wat bij een hoogte 
van enkele meters boven de omgeving al gauw een 
berg genoemd wordt.”
Over het eerste stuk van de naam merkt hij het 
volgende op: “Het woord ‘wam’ duidt vermoedelijk 
op het riviertje waaraan ‘de berg’ gelegen is, waarop 
van ‘berg aan de Wam’ de gebiedsnaam Wamberg 
ontstaat (…). Wamen is een oud werkwoord dat 

‘modder doen opwellen’ betekent (de rivier waamt). 
Het is dus mogelijk dat zo de naam van het riviertje 
ontstaan is. Snel stromen heeft het dikwijls van 
weinig water voorziene riviertje altijd gedaan 
omdat het verval op vele plaatsen erg groot is. 
Bij de scherpe bochten bij de Wamberg zal zeker 
opwellende modder zijn voorgekomen.” (Van der 
Heijden, blz. 33).

Van Berkel en Samplonius (2006)
Van Berkel en Samplonius denken voor de betekenis 
van het eerste, bepalende element, wam, aan twee 
mogelijkheden. Ten eerste houden zij het voor 
mogelijk dat dit naamsdeel een landmaat bevat, te 
weten wand, omschreven met “aanduiding van een 
stuk land met een lengte van ruim 100 meter en een 
minder bepaalde breedte.” Dit woord behoort tot 
“de woordgroep van wenden [en houdt verband] 
met het wenden van de ploeg aan het eind van het 
akkerstuk.” Ten tweede: wan kan volgens hen de 
betekenis hebben van “slecht en dan waarschijnlijk 
[verwijzen] naar de bodemgesteldheid.” Het tweede, 
bepaalde lid, berg, betekent: “terreinverheffing.” 
(Van Berkel, e.a., blz. 481).

Opmerkingen over de verklaringen
Wat Poelman (inclusief Van den Elsen en Zwijsen) 
voorstelt is niet geloofwaardig omdat hij geen 
nadere bijzonderheden geeft over zijn standpunt en 
geen bronnen vermeldt, of dat nou archeologische, 
schriftelijke, taalkundige bronnen, of wat dan ook, 
zijn.
Van der Heijdens (mogelijke) verklaring dat wam 
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De Wambergsebeek zorgde voor aanvoer en afvoer van water. Door middel van een sluisje werden de 
grachten voorzien van water. De beek lag aan een kant van een zandrug ‘De Moershorst’ terwijl aan de 
andere zijde een moeras lag waar turf werd gestoken. Op de foto een gedeelte van de Wambergsebeek en 
een overzicht over de velden. De hoogteverschillen zijn vrijwel uit het landschap verdwenen.

Foto archief HKK De Plaets
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aansluit bij het werkwoord wamen, “modder doen 
opwellen”, is uit te sluiten. Deze betekenis van 
wamen kent het Nederlands pas vanaf de tweede 
helft van de 17de eeuw. (Van Veen e.a., blz. 962)
Terugkijkend op wat Van Berkel en Samplonius 
stellen, is hun eerste veronderstelling met wand als 
aanduiding van een landmaat niet erg waarschijnlijk. 
In onze contreien komt wel gewend voor zoals in 
Eerste, Tweede, Derde, Vierde Gewend of Voorste, 
Middelste, Achterste Gewend. Deze veldnamen 
kwamen (komen nog?) voor onder de Kruisstraat en 
het Heeseind. (Overigens, de naam van het bij Empel 
gelegen dijkgehucht Gewande, is wat de betekenis 
betreft, hetzelfde als gewend) Wat bovendien niet 
echt voor de opvatting van Van Berkel en Samplonius 
pleit, is dat in de oude naamsvormen nergens 
de lettercombinatie –nd voorkomt. Hun tweede 
mogelijkheid met wan in de betekenis van “slecht” 
lijkt mij het meest logisch. Voor hen verwijst ‘slecht’ 
waarschijnlijk naar de gesteldheid van de bodem 
rond de terreinhoogte (de berg). Daarin verschil ik 
van mening. (Zie verderop).
Nadere beschouwing van de naam:

Klankontwikkeling
De twee oudste vormen zijn Wamberch (1368) 
en (Cleynen) Wanberch (1404). De een na oudste 
naam met wan (Wanberch) houd ik toch voor de 
oorspronkelijke vorm. Dat Wanberch leidt tot 
Wamberch is fonetisch (= de klankleer betreffende) 
gemakkelijk te verklaren. De / n / van wan wordt 
onder invloed van de / b / van berch een / m /. Dit 
taalverschijnsel heet assimilatie. De bilabiale / b 

/ maakt zo van de dentale /n / een bilabiale / m /. 
(Een bilabiale letter is een letter die gevormd wordt 
met beide lippen, een dentale letter is een letter 
die gevormd wordt met of tegen de tanden) In de 
Vlaamse toponymie heeft hetzelfde verschijnsel zich 
voorgedaan met onder meer de plaatsnaam Wambeek. 
In 877 werd deze van oorsprong waternaam als 
Wanbacem geschreven. (Kempeneers, blz. 36) Ook 
het alledaagse taalgebruik kent ‘assimilatiewoorden’ 
zoals de zelfstandige naamwoorden aambeeld en 
aambei. In het Middelnederlands - de vorm van 
het Nederlands tussen de 12e en de 15e-16e eeuw - 
wordt voor aambeeld onder meer aenbelt en aenbilt 
geschreven; voor aambei is de schrijfwijze aenbeye 
bekend. (Verwijs e.a., deel 1, kolom 80 en 78)
Of de vorm Wanburg uit 1794 en 1840 nog herinnert 
aan de middeleeuwse vorm Wanberch is maar 
zeer de vraag. Dat Van der Aa in zijn geografisch 
woordenboek voor één en hetzelfde begrip twee 
verschillende vormen geeft, doet eerder denken aan 
een vergissing (schrijffout) dan aan een historische 
verwijzing! Waar Van Berkel Wanburg vandaan 
heeft, valt niet te achterhalen.

Het voorvoegsel wan-
Van Berkel geeft voor wan de betekenis “slecht”. 
In de etymologie wordt dit voorvoegsel wat meer 
genuanceerd. (Etymologie is de taalwetenschap 
die de oorsprong van de woorden bestudeert) 
Voor Philippa en haar mederedacteuren is de 
Middelnederlandse betekenis van wan “gebrekkig, 
ondeugdelijk; onvolmaakt, verkeerd”. Het woordje 
wan wordt vooral gecombineerd met zelfstandige 
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naamwoorden, denk maar aan wandaad, wangedrag 
of wanorde. (Philippa e.a.a., deel 4 (S-Z), blz. 591-
592) De samenvoeging van wan met een zelfstandig 
naamwoord ziet men ook terug in toponiemen, 

bijvoorbeeld in de Noord-Brabantse plaatsnaam 
Wanroij dat zoiets als ‘gebrekkige ontginning (= 
rode)’ betekent en in de Vlaamse plaatsnaam Wanzele 
dat verklaard kan worden met ‘ondeugdelijke woning 

Het landgoed ‘De Wamberg’ wordt doorneden door de Wambergsebeek, de Loopgraaf en de Wetering. Aan 
de ene zijde van een zandrug lag een moeras waar turf werd gestoken. Door latere vergravingen zijn de 
grote en de kleine vijvers ontstaan. Vanaf 1895 is er een parkachtig bos aangelegd met bijzondere bomen 
en boomgroepen. Ook de tuin- en de vijveraanleg vormde een deel van deze werkzaamheden. Op de foto de 
grote vijver, waar gevist en geschaatst kan worden als het weer het toelaat.  Foto archief HKK De Plaets
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(= zele). Ook het hierboven vermelde Wambeek, 
ontstaan uit het 9de eeuwse Wanbecam (= Wanbeek), 
kan als voorbeeld genoemd worden.

Verklaring van het toponiem Wamberg
Voor Van Berkel en Samplonius verwijst wan 
waarschijnlijk naar de bodemgesteldheid. (Zie kopje 
opmerkingen) Het is mijns inziens logischer om wan 
op te vatten als een woord(je) dat de hoedanigheid 
of eigenschap van het zelfstandig naamwoord, 
in dit geval berg, aanduidt. Wan is een negatief 
voorvoegsel, net als mis- in bij voorbeeld misdaad 
of misdraging. Het geeft aan dat de hier bedoelde 
berg in feite een ‘gebrekkige’ of ‘onvolmaakte’ berg 
is. De berg of het hoger liggende terrein stak dan 
nauwelijks boven het omringende landschap uit, 
nog niet eens de “enkele meters” waarover Van der 
Heijden spreekt op bladzijde 33 van zijn fraaie boek 
over de Wamberg. Kortom, het oorspronkelijke 
benoemingsmotief van de Wamberg is gegeven op 
grond van een negatieve eigenschap, namelijk het 
(opvallende) gebrek aan hoogte van de benoemde 
bodemverheffing. Naar mijn mening is de naam 
Wamberg te verklaren met: berg die nauwelijks een 
berg is, anders gezegd: een nietig bergje!
Om te besluiten het volgende: de oorspronkelijke 
betekenis van het toponiem Wamberg mag dan 
misschien wel duiden op onvolmaaktheid of 
nietigheid, het landgoed Wamberg en het daarop 
staande gebouw hebben daarentegen een uitstraling 
van schoonheid en grandeur!
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Om te bekijken
Deze keer een schoolfoto van de Theresiaschool met de derde klas van juffrouw Mutsaerts uit 1933:
Achteraan vlnr.: 1. Juffrouw Mutsaerts, 2. Carla Schafkes, 3. Betsie Pennings, 4. Mia Tibosch, 5. Mien Snoek, 6. Leen 
v.d. Aa, 7. An v. Grinsven, 8. Drika v. Grinsven, 9. Mien Verhagen, 10. Jo v.d. Ven.
2e rij: 11. Door Giebels, 12. Nellie Doedee, 13. Mien Bloks, 14. Tonnie Braam, 15. Nellie Spierings, 16. An Klerkx, 
17. Bertha Raaijmakers, 18. Jet Schouten, 19. Tonny Schellings, 20. Bertha v. Ravenstein, 21. Riek Verhagen, 22. 
Marina v. Boxtel.
3e, middelste rij: 23. Dien Martens, 24. Riek Spierings, 25. Leny Bijnen, 26. Cis Wijgergangs, 27. Cor Smulders, 28. 
Mien v. Grinsven, 29. Doortje Vissers, 30. Janske v.d. Zanden, 31. Riek Dobbelsteen, 32. Sjaan v. Helvoort.
4e rij: 33. Diny Pennings, 34. Jet v.d Broek, 35. Sjaan Smulders, 36. An v.d. Ven, 37. Mien Bosch, 38. Jet v.d. Aa, 39. 
Mien Braam, 40. Dora Vervoort.
Voorste rij: 41. Sjaan Smulders, 42. Marie v. Gaal, 43. Nellie Broos, 44. An den Dekker, 45. Dineke v.d. Akker, 46. Ria 
Voets, 47. Dien v. Boxtel, 48. Bertha Boselie, 49. Riek v. Uden, 50. Paula v.d. Ven.  Foto archief HKK De Plaets
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Schenkingen
Weer wist een aantal mensen ons te vinden om wat af te geven voor ons archief:
• Wim van Zoggel bracht foto’s, prentjes, een getuigschrift van de Plechtige Communie en een rap  
 port van een verhoor uit de oorlog.
• Maria Berger- van Rijckevorsel schonk ons twee boeken van de Wamberg.
• Betsie Ploegmakers- v.d. Donk uit Vinkel bracht familiefoto’s van de familie Van Boxtel-Schouten,   
 waarbij ook bidprentjes en rouwbrieven, alsmede een stamreeks. Ook wat gegevens van broeder   
 Aloysius Schouten.
• Jenny Bijnen schonk een aantal bidprentjes.
Alle gevers bijzonder hartelijk dank.


