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Mijn herinneringen aan de Loofaert  Deel 4-5-6 
Theo Danen, Anton en Els Danen en Annie van de Ven – Danen

Deel 4 Theo Danen.
Mijn herinneringen aan de Loofaert beginnen in 
1949. Ik was toen nog geen 6 jaar. Ik weet nog 
dat ik achterop de fiets mee mocht naar opa en 
oma. Het was daar altijd druk en alles was groot, 
een groot huis, grote schuren, een grote stal en 
een grote kamer. Het was ook in 1949 dat opa en 
oma bij ons op de Koesteeg op bezoek waren. Ze 
waren met paard en kar gekomen. Onze nieuwe 
boerderij was in aanbouw. Ik herinner me nog heel 
goed dat ik bij Hermus Hubers, onze buurman, aan 
het spelen was en dat opa en oma weer naar huis 
gingen. Ze zaten samen op een plank, die tussen 
de opstaande borden was vastgemaakt. Die kar 
staat nog bij mij in de schuur. De plaats waar die 
plank bevestigd was, kun je nog goed zien. 
Datzelfde jaar mochten we ook achter op de fiets 
mee naar de Loofaert, naar opa die ziek was. Hij 
lag op een bed in de toren en ik weet nog dat ik 
hem een hand moest geven en dat hij korte tijd 
later was gestorven. Mijn vader ging vaak naar de 
Loofaert. Op een keer mocht ik weer mee. Hij had 
een fietsje gekocht van Albert van tante Hanneke. 
Het was een fiets met een stang en er zat ook licht 
op. Terug naar huis mocht ik zelf fietsen en ik was 
eerder thuis dan mijn vader. Fietsen kon ik toen 
al, want dat had ik al geleerd op een geërfde fiets 
van Janus ome.

Wanneer onzen Bart en ik op de Loofaert waren, 
gingen we vaak op onderzoek uit. In de zomer 
zochten we dan achter het kippenhok appels, 
peren of pruimen. In de sloot bij de silo vonden 
we ook nog wel eens spullen uit de oorlog.

Later moesten we vaak mee om te helpen met 
het aardappelen rapen, koren binden, wissen 
vasthouden of aangeven. Daarmee werden de 
koppen van de schoven rogge bij elkaar gebonden 
wanneer ze opgezet waren. We moesten ook mee 
melken en koren naar binnen halen. Het aangooien 
van korenschoven moest wel precies gebeuren. 
Was dat niet zo dan kreeg je ze meteen weer 
terug. Gooide je de pijp uit ome Bert zijn mond 
dan beging je zowat een doodzonde. Wanneer de 
korenmijt dreigde schuin te zakken dan moest die 
met hout gestut worden. 
De tijd dat het koren werd gemaaid, was ook 
speciaal. Iedereen moest dan helpen en het was 
dan hard werken, dus veel zweten, vaak gonsde 
het van de wespen. Maar we gingen ook op 
konijnenjacht en namen ’s avonds in onderbroek 
een duik in de Wetering. Daarna ging de werkbroek 
er weer overheen. Bij thuiskomst was je dan 
weer ongeveer droog. Op een gegeven moment 
kwamen er machines en werd er een zelfbinder 
aangeschaft, met twee paarden er voor. Je hoefde 
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dan niet meer te binden. 
Het dorsen van het koren was altijd een speciale 
gebeurtenis. Dan was er veel volk nodig, meestal 
was dat familie. Frans, Antoon of Albert van tante 
Cisca, mijn vader, mijn broers Wim, Antoon en ik, 
Jan en Martien van tante Net. Wanneer de Lange 
Geurt kwam, werd het altijd spannend, want die 
had altijd wel een geintje of vrat iets uit. Dan ging 
er meestal ook wel iets kapot zoals de afrastering, 
wasdraad, de pruimenboom was vernield of het zat 
vol met muizen en ratten. Albert ving die dan met 
zijn hand en duwde ze in de zakken van je broek 
of stopte ze in iemands nek. Na het dorsen moest 
alles opgeruimd worden. Bossen stro moesten 
terug op de zolder of weer op de mijt, het koren 
werd in de voorste schuur uitgeschud of naar het 
pakhuis gebracht. Het kaf dat als voer of om te 
strooien werd gebruikt, werd in zakken gedaan.

Met zijn allen eten in den herd was ook altijd een 
belevenis. Iedereen wist wel wat, maar je moest 
opschieten want anders was de bodem van de pan 
te vlug in zicht en had je niets. 
De Lange Geurt ging vooraf altijd wel even 
buurten met tante Truus. Tegelijk keek hij ook 
even onder de deksels van de pannen. Of hij had 
al een bord soep gehad. Hij moest dan zogenaamd 
de dorsmachine gaan smeren wanneer de rest aan 
het eten was.

Het gebeurde nogal eens dat we met een koe 
naar de stier moesten en dat onzen Bart en ik te 

voet gingen vanaf de Koesteeg bij ons door het 
binnenveld en dan door de Werst, en langs het 
woonwagenkampje op de hoek van de Hooghei. 
Dat was altijd wel wat angstig omdat mijn ouders 
mij hadden ingeprent dat je niet met dat volk moest 
aanleggen. Dan ging het door de Loofaertse straat, 
waarin soms modder en veel kuilen zaten of soms 
ook zo dik het los zand lag dat je voetstappen 
meteen weer vol liepen. Wanneer we bij opa 
aankwamen, waren er soms wel een paar omes die 
ons vroegen om die koe maar even te geven. Ze 
stuurden ons daarna naar binnen om een snoepje 
te halen, want dat hadden we wel verdiend na 
zo’n tocht. Wij mochten natuurlijk niet zien wat er 
intussen met die koe gebeurde. Wanneer we weer 
naar buiten kwamen, stond de koe al weer klaar 
voor de terugreis. 

Er kwamen steeds meer machines die paarden 
vervingen. Ome Bert kocht een tractor, een 
McCormick van 24 pk. Dat was wat want je 
hoefde niet meer achter de paarden te lopen met 
ploegen of oogsten (wat groen gras in je zakken 
hielp tegen doorschuren van je billen wanneer je 
de hele dag moest lopen). 
Ook kocht hij een auto, een Opel Record. Voor de 
garage moest de dorsberg worden afgegraven.
Ook hield ome Bert van sport, vooral de Tour de 
France en motorcross. Wanneer de Tour de France 
op de radio was, moest ome Bert, druk of niet, 
luisteren. Daarna ging hij als het even kon naar de 
Acht van Chaam.
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De McCormick tractor van 24 pk, welke de mechanisatie inzette op de Loofaert. Bert vertelde eens dat de 
aanschaf 4 kalfvaarzen=jongvee wat voor de eerste keer een kalf krijgt, gekost hadden, maar  daartegenover 
stond dat de werkpaarden met ‘pensioen’ konden.
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In 1950 was er een afspraak met Jonkheer van 
Rijckevorsel gemaakt dat mijn vader ongeveer 
4 ha grond in gebruik kreeg van de Loofaert, 
wanneer wij ome Bert zouden helpen met het werk 
op de boerderij. Van oudsher waren namelijk veel 
mensen nodig om het werk op een grote boerderij 
te kunnen doen. Daarom zijn wij ook altijd vaak 
op de Loofaert geweest. Het reilen en zeilen van 
de Loofaert ging mijn vader ook altijd na aan 
het hart. Toen ik thuis de boerderij over nam in 
1966, liep de afspraak met van Rijckevorsel en 
ome Bert ten einde. Een periode die onuitwisbare 
herinneringen bij mij heeft achtergelaten, was 
voorbij…. 
Ik heb als verzamelaar veel spullen van de Loofaert 
en van de familie verkregen. 
Bij gelegenheden werden heel vaak allerlei her-
inneringen opgehaald. 
Het zou mooi zijn, wanneer die bewaard zouden 
blijven, als dierbare herinnering aan onze familie 
en speciaal aan oma en opa van de Loofaert.

Verhalen die ons vader vertelde  Deel 5
Anton en Els Danen
Wanneer vader over de Loofaert-periode vertelt, 
komen er altijd een aantal herinneringen boven. Hij 
vertelde vaak over de eerste dagen op de Loofaert. 
Het gezin is in 1921 vlak voor Pinksteren verhuisd. 
Op zondag moesten ze naar de kerk helemaal naar 
Berlicum en dat was een stuk verder lopen dan 
ze gewend waren. Toen ome Bert daar van terug 
kwam zei hij: “daar ga ik nooooit meer naar toe” , 

maar de volgende dag was het tweede Pinksterdag 
en moest hij weer terug…….
Als je vroeger jarig was, kreeg je een snee 
krentenbrood. Zo zegt vader nu nog wanneer hij 
gebak eet, “da’s anders als roggebrood” Kennelijk 
heeft hij geen goede herinneringen aan dat brood.

Paard op hol
Vader reed met paard en wagen op den Hasseltsedijk 
toen zijn paard op hol sloeg en steigerde. Het was 
geschrokken van een plotseling opdoemende bus 
en kwam met zijn voorpoten op die bus terecht. 
Vervolgens maakte ons vader dat hij weg kwam. 
Hij heeft zich een tijdje koest moeten houden 
vanwege een flinke val, maar ook omdat Den 
Dielis wist dat het er ene van ‘Den Daan’ was 
geweest, alleen niet welke. Hij is op de Loofaert 
nog poolshoogte wezen nemen, echter zonder 
resultaat. 

Gebedsgenezer
Grootvader kon mensen van de pijn af helpen 
en zegde daarbij gebeden op: Deze gebeden zijn 
doorgegeven van vader op zoon: Hij heeft ze 
doorgegeven aan ome Dorus die ze weer heeft 
doorgegeven aan zijn zonen Antoon en Wim.

Bedevaarten
Grootvader ging regelmatig op bedevaart. Kevelaer 
en Handel waren zijn geliefde bedevaartsoorden. 
Naar Kevelaer is hij vaak in zijn eentje te voet op 
bedevaart gegaan. Hij vertrok dan zaterdagavond 
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Bert Danen deed aan vele bedevaarten mee. Hier een foto van de paardenzegening in Hakendover. Bert is 
een lange tijd ‘Broeder van Hakendover´ geweest. Hij is ook nog een tijd voorzitter van het bestuur daar 
geweest.
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en liep de hele nacht door. Zondag was hij dan 
daar en liep vervolgens aan ‘t eind van de middag 
weer aan zodat hij maandag in de ochtend weer 
terug was.  Het verhaal gaat dat hij midden in de 
nacht lopend door een groot bos wel eens bang is 
geweest, vooral van zwervende honden.

Vaker ging grootvader naar Handel. De aanleiding 
was doorgaans dat hij met een probleem zat. ’s 
Morgens zei hij dat hij even naar Handel naar het 
‘Lieve Vrouwke’ ging, sprong op zijn fiets en was 
in de namiddag weer terug. Wij gingen met ons 
vader en moeder ten minste een keer per jaar naar 
Handel op bedevaart. En nog steeds wil vader 
daar heen. Het mooiste vindt hij het er wanneer er 
een bedevaart uit Valkenswaard of Geldrop is en 
er ook paarden met wagens meekomen. 
Een ander bedevaartsoort waar vooral ome Bert 
kwam, was het Belgische Hakendover. Hij ging 
daar altijd met Pasen naar toe en nam dan zijn 
‘kistjes’ mee. Deze bedevaart, waar ook paarden 
een belangrijke rol speelden, trok door de akkers 
zodat hij altijd stevig onder de modder zat als hij 
weer terugkwam. 

Herinneringen aan Bert Danen   Deel 6 (slot)
Annie van de Ven – Danen
Op 13 juni 1950 trouwt Bert Danen met Truus 
Braam uit Middelrode. De ouders van Truus zijn 
afkomstig uit de Achterhoek (Gelderland), waar 
ook het grootste deel van haar familie woont. 
Zoals ons verteld is, is Bert de eerste nacht de 

hele tijd vee wezen zoeken dat uit de wei was 
losgebroken.
Bert en Truus gingen wonen in boerderij 
“Eikenlust”, het ouderlijk huis van de Danens. 
Ze kregen vier kinderen: Annie, Lisabeth, 
Wilma en Anton. Een vijfde kindje stierf bij de 
geboorte, wat bij Truus altijd grote indruk heeft 
achtergelaten. 
Wij, kinderen van Bert en Truus, hebben een heel 
leuke tijd op de Loofaert gehad. Er was voor ons 
ruimte genoeg, er waren veel schuren om in weg te 
kruipen, en verder was er veel te beleven rondom 
de boerderij, waar naast koeien en kalveren 
allerlei kleinvee aanwezig was. ’s Winters gingen 
we, als het even kon, schaatsen op de vijvers van 
de Wamberg.

Bert was van een van de eerste mensen in Berlicum 
die een tractor met ploeg had. Hij ging ook bij 
andere boeren ploegen. Omdat er tot die tijd nog 
steeds met een paard als trekkracht was gewerkt, 
liet hij de vierwielige wagen en de zelfbinder 
voor het oogsten van rogge ombouwen zodat 
ze voortaan door de tractor getrokken konden 
worden. 
Hoewel Bert 65 jaar werd, wilde hij nog niet stoppen 
met boeren. Ook al verdwenen de melkbussen, ze 
zouden door gaan en dus moest er een melktank 
komen op aanraden van Truus. Bij haar stonden de 
koeien op de eerste plaats. Als er visite was en het 
was volgens haar tijd om de koeien te voeren en/of 
te melken, nou dan moest je als bezoek maar zien 
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Het koren maaien was een hele 
gebeurtenis, er moest elk jaar 
ongeveer 15 Ha koren gemaaid 
worden, wat toch veel tijd in 
beslag nam van maaien en het  
opbergen in een ´hooiberg´, 
meestal de haver. De rogge ging 
bijna altijd  in de voorste schuur, 
gezien de hoeveelheid waren 
er ook nog enkele stromijten 
nodig. Toon Danen steekt het 
gedorste roggestro op de zg 
´hoogkar` waarna Bert het netjes 
opstapelde. Links in de opening  
van de voorste schuur stond de 
dorsmachine.  

Maaien in het veld., 
hier nog met een 
paard. V.l.n.r. hulpje 
Jan Arts, Bert Danen, 
Piet Danen en Toon 
Danen.
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waar je bleef. Maar Truus ging naar haar koeien. 
Zelfs twee hersenbloedingen hebben haar hiervan 
niet kunnen weerhouden. De beide schoonzoons 
hielpen regelmatig met het hooien, houtzagen en 
het vee.
Bert werd ouder en wilde zijn zoon Anton op de 
boerderij hebben. Maar die had andere interesses. 
Schoonzoon Rien zag het vak van boer/agrariër 
wèl zitten, en dus gingen ze proberen of hij de 
boerderij kon en mocht overnemen. Samen gingen 
ze er voor, maar bij de familie Van Rijckevorsel 
hadden ze andere plannen. Ze wilden de boerderij 
los van pacht weer voor zichzelf hebben. Bert ging 
procederen via de Pachtkamer. Later volgde een 
hoger beroep in Arnhem. Dit is was echter niet te 
winnen, en een opvolging zat er dus niet in.
Bert heeft na zijn vijfenzestigste geen geluk. 
Eerst valt hij bij het houtzagen uit een boom, en 
scheurt zijn bekken. Enkele jaren later wordt hij 
ongelukkig overreden door zijn eigen tractor. 
Vooral dit ongeluk heeft bij hem diepe wonden 
achtergelaten, en zijn gezondheid gaat achteruit. 
Medio 1989 gaat het steeds slechter met hem, 

en hij overlijdt in december 1989 op 75-jarige 
leeftijd.
Truus wilde nog steeds doorgaan met boeren, want 
zij kon geen afscheid nemen van de melkkoeien. 
Maar na Bert’s overlijden werd het haar ook te 
veel om 2 keer per dag te melken. Na veel gepraat 
werden toen de koeien verkocht, en had ze nog 
alleen jongvee. Met de hulp van schoonzoon Rien 
verbouwen ze koren en maïs, en verhuren het 
melkquotum aan andere boeren.
In 1992 kon Truus ook zo niet verder gaan. Ze 
besloot het rustiger aan te doen en te vertrekken 
naar een rustig plekje midden in Berlicum. Zij is 
in 1996 op 74-jarige leeftijd overleden. 
En de boerderij - die toch ruim 70 jaren door familie 
Danen is bewerkt - ging terug naar de familie Van 
Rijckevorsel. Na enkele jaren verhuurd te zijn, is 
de boerderij, in enigszins vervallen staat, in 2003 
verkocht.

MAAR HET IS NIET TE ZEGGEN WAT HET 
HEEFT OM OP DE LOOFAERT TE WONEN. 

             Alle foto’s:Familie Danen
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Enkele jaren is het koren met een 2-paards zelfbinder 
het koren gemaaid. Links, lopend, Peter van Gaal en 
zittend op de zelfbinder Theo Danen.

Bert Danen met zijn 
echtgenote Truus Danen- 
Braam.
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De stoomtram in Berlicum en Middelrode
Kees Loeve en Albert Pennings

Tot voor kort was er nog een café in Berlicum waarvan de naam herinnerde aan de tijd dat de tram door 
Berlicum liep. Dat was café ‘De Wissel’ die tegenover herberg ‘De Gouden Leeuw’ gelegen was. Deze 
naam werd niet voor niets gebruikt, want in de tijd dat er een tramlijn door Berlicum liep, was hier een 
wisselplaats voor de stoomtram. Van 1883 tot 1935 liep door Berlicum een enkelspoor tramverbinding als 
onderdeel van de lijn ’s-Hertogenbosch – Veghel – Helmond. Op enkele plaatsen lag er een klein stukje 
dubbel spoor, waar de trams uit tegenovergestelde richting moesten wachten om elkaar te kunnen passeren, 
zoals bij ‘De Wissel’.
Inleiding
Het snelste vervoer in de plattelandsgebieden voor 
ca 1880 vond plaats met de postkoets of paard 
en wagen. Die ratelden over de keien of anders 
door het losse zand in de zomer en in de winter 
door de modder. Voor Berlicum was er nog een 
klein alternatief: het vervoer over water. Berlicum 
lag niet ver van de Aa en de Zuid-Willemsvaart. 
Voor het overige moest men veelal lopen. Toen de 
tramlijn aangelegd werd voor de kleinere dorpen, 
verbond de trein al de grotere plaatsen.
Op 19 februari 1883 startte de dienstregeling voor 
de stoomtram van ’s-Hertogenbosch via Berlicum 
naar Veghel. Op 1 juni werd de lijn uitgebreid 
naar Gemert en op 2 juli 1883 was hij gereed tot 
Helmond. De opening vond plaats op 18 februari 
met een ‘feestrit’, die begon in ‘s-Hertogenbosch 
om 12.00 uur. Er waren vele genodigden uit 
de Eerste Kamer en leden van Gedeputeerde 
Staten. De eerste stop was in Rosmalen, waar de 
burgemeester van die plaats een toespraak hield 

en champagne schonk. In Berlicum werden ze 
ontvangen in ‘De Gouden Leeuw’, waar het 
gezelschap onthaald werd met champagne en wijn. 
Dit gebeurde zo bij iedere stop tot en met Veghel. 
Midden in de nacht was het gezelschap weer 
terug in ’s-Hertogenbosch. Of er nog reizigers bij 
geweest zijn die nuchter waren, hebben we niet 
kunnen achterhalen.
De lijn heeft echter nauwelijks 50 jaar bestaan en 
is ondanks financiële bijdragen van de gemeenten 
en reorganisaties in 1935 opgeheven. Alleen het 
goederenvervoer heeft nog enige tijd doorgang 
gevonden. Het personenvervoer werd overgenomen 
door de toen ingestelde autobusdiensten. 

De voorbereiding
Het eerste initiatief om een stoomtram te laten 
rijden van ’s-Hertogenbosch naar Veghel dateert 
van 13 mei 1880. De heer J. van Hasselt, koopman 
te Rotterdam, richtte daartoe een verzoek aan de 
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Op 
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Een van de twee wisselstations in Berlicum was te vinden in Middelrode ter hoogte van het centrum bij de 
cafés van Schouten. Op de achtergrond is een van de cafés zichtbaar. Op de inzet zien we een oorkonde 
gekalligrafeerd door de Bossche schilder Gerard Gerrits. Deze werd aangeboden aan de familie Schouten 
omdat gedurende 50 jaar de postbestellers uit Den Bosch, die de vroege tram met de post begeleidden, door 
de familie Schouten werden voorzien van gratis koffie. Deze traditie was 50 jaar lang van vader op zoon 
overgegaan. Deze postdienst werd opgeheven en deze oorkonde met vele handtekeningen werd uitgereikt 
bij het laatste kopje koffie. 

(Ansichtkaart en knipsel uit de ‘Katholieke Illustratie’ van 21 juni 1933 uit de collectie van Albert Pennings).
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7 juni werd aan de gemeentebesturen aan dit traject 
om medewerking verzocht. Vrij spoedig daarna 
is ook het plan ontstaan de lijn door te trekken 
naar Helmond. Een jaar later kwam de naam Van 
Hasselt niet meer voor in de correspondentie. 
In de plaats van hem komt Jonkheer L. van der 
Does de Willebois in beeld. De concessie wordt 
in december 1881 overgedragen aan de pas 
opgerichte ‘Stoomtramweg Maatschappij ’s Bosch 
- Helmond’. Directeur werd de eerder genoemde 
heer Van der Does de Willebois. Hij benaderde 
voortvarend de gemeenten om tegen zo gunstig 
mogelijke voorwaarden de tramlijnen over de 
gemeentelijke wegen aan te leggen. 
De eerste gemeenteraadsvergadering in Berlicum 
over dit onderwerp was op 28 juni 1880. Het 
verzoek werd nog in de twee daarop volgende 
vergaderingen behandeld. Een volgend verzoek 
van 2 april 1881 betrof de verbreding van de 
Berlicumse dijk vanaf Coudewater tot het dorp 
tot 8 meter. Ook werd verzocht een wisselspoor te 
mogen aanleggen voor de uitspanning ‘De Gouden 
Leeuw’. Er werd gesteld ‘dat de gemeentebelangen 
grotendeels gebaat zijn bij deze onderneming; dat 
de tram snelle, gemakkelijke en weinig kostbare 
communicatie zou brengen, dat er weinig hinder 
en luttel gevaar zou bestaan aangezien men 
voornemens was locomotieven te brengen van 
de jongste constructie, welke zich zonder gevaar 
voortbewogen, geen vonken of as uitwierpen, geen 
rook gaven, de afgewerkte stoom condenseerden 
en voorzien waren van remtoestellen, welke haar 

bij gemiddelde snelheid binnen de eigen lengte 
konden doen stoppen’. 
In haar vergadering van 5 november 1880 
verklaarde zich de gemeenteraad akkoord met de 
exploitatie onder ‘zekere voorwaarden’ van het 
gebruik van de openbare grond. Gedeputeerde 
Staten verleenden op 20 mei 1881 de concessie 
met inachtneming van het provinciale reglement 
op het gebruik van en het vervoer over openbare 
wegen.
Rond 1887 kwam er ook een wissel- of 
rangeerstation in Middelrode bij de herberg van 
A. Schouten in het centrum van Middelrode aan 
de Driezeeg. 
Aan de huidige Kerkwijk nabij de R.-K. Kerk in 
Berlicum lag een zijspoor. De rails liepen langs 
het laadperron van het pakhuis van de Boerenbond 
tot aan de zuivelfabriek. Dit was dus geen 
wisselstation, want hij liep dood, maar was alleen 
bestemd voor in- en uitladen van goederen voor 
de boerenbond en de zuivelfabriek. Wellicht ook 
om een wagon een tijdje te stallen en te rangeren.

De stoomtram
De stoomtram ’s-Hertogenbosch – Helmond 
behoorde tot de oudste in Nederland en werd 
later in vakkringen ‘de tachtigers’ genoemd. Dit 
soort tramwegen was overwegend aangelegd 
in de bermen van bestaande wegen en volgde 
in de dorpen de hoofdwegen. Op deze wijze 
werd aankoop van dure grond voorkomen en 
werden onteigeningsprocedures vermeden. 
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Overzichtsfoto van een tramongeluk rond 1924-1925. De tram ontspoorde doordat Jan Verhoeven met drie koeien 
langs de weg liep en de tram te laat in de gaten had. De tram raakte een koe en ontspoorde. De machinist, Jan 
Bezemer uit Veghel, had zware brandwonden. De knecht van smid Suikers, Michielse, draaide snel de stoomkraan 
dicht, wat de machinist waarschijnlijk het leven redde. De aangereden koe overleefde het ongeluk niet. We zien de 
omgevallen locomotief en rechts een gekantelde wagon. Dit gebeurde ter hoogte van het huidige Oranjeplein in 
Middelrode met links de huidige Haasakkers. De omgeving met de sloten is nu niet meer herkenbaar. 
            (Collectie heemkundekring ‘De Plaets’).
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Daardoor konden zowel de trambaan als het 
rollend materieel met goedkoop en licht materiaal 
gemaakt worden. Dit had ook gevolgen voor de 
snelheid en de veiligheid. Die snelheid mocht 
in het begin de 15 km per uur niet overstijgen, 
wat soms op bochtige trajecten niet eens kon. 
Daarbij leverden de wegkruisingen gevaarlijke 
momenten op. Veel gras en struikgewas naast de 
rails raakte verschroeid, hetgeen al in 1893 vele 
protesten opleverde. Burgemeester Godschalx 
verzocht in 1895 de tramdirectie om orde en tucht 
te handhaven. Voor de veiligheid werden langs 
het traject verschillende telefoonaansluitingen 
voor dienstgebruik aangelegd. Ook bepaalden 
sommige gemeenten dat de stoomtram uit 
veiligheidsoverwegingen vooraf moest worden 
gegaan door een ‘vlagloper’. 
Een tramstel bestond uit personen- en 
goederenwagens. Die goederenwagens moesten 
vaak onderweg worden gerangeerd, wat voor de 
reizigers het nodige oponthoud opleverde. Het 
goederenvervoer was in die tijds immers het 
belangrijkste. Vaak deed men over de 45 km ’s-
Hertogenbosch - Helmond wel 3 ½ uur. Het hele 
traject met de vele scherpe bochten leverde veel 
ongevallen op. Het eerste dodelijke ongeval was 
amper twee maanden na de opening in Veghel. Al 
die ongelukken leverde de tram hier de bijnaam 
‘de Goede Moordenaar’ op.

Het rollend materieel
De locomotieven die de trekkracht moesten leveren 

waren van het fabricaat Henschel. Deze machines 
bevielen goed: ze vergden weinig onderhoud, ze 
waren vrij sterk en toch redelijk zuinig in gebruik. 
Ze hadden een lange levensduur, in 1935 nam de 
BBA nog zeven Henschels in goede staat over.
De locomotieven hadden allen een nummer 
en een plaatsnaam. Locomotief 3 droeg de 
naam Helmond en was gebouwd in 1882. De 
locomotieven 4 t/m 10 waren gebouwd in de 
jaren 1882-1883 en droegen respectievelijk de 
namen Berlicum, Heeswijk, Dinther, Veghel, 
Erp, Gemert en Beek. Voor de vijf ritten per dag 
tussen ’s-Hertogenbosch en Helmond deden alle 
acht locomotieven dienst, hoewel slechts enkele 
uren per dag, wat hun levensduur aanzienlijk 
verlengde. Dikwijls werd nog gedurende het 
traject tweemaal van loc gewisseld. In Heeswijk en 
Gemert moest ook nog water worden ingenomen. 
Een vervelende bijkomstigheid voor de passagiers 
was, dat de dienstregeling werd uitgevoerd met 
gemengde trams, d.w.z. er waren goederen- en 
personenwagons. Dit veranderde na 1920, toen 
aparte goederentrams werden ingezet. Het gevolg 
was dat de reistijd Den Bosch – Helmond voor 
personen werd ingekort tot 2 uur en 45 minuten. 
Er was ook verschil in soorten rijtuigen, zo waren 
er die bestemd waren voor eerste of tweede klas 
reizigers. Er waren ook coupés voor roken en niet-
roken, open en gesloten rijtuigen en vaak was ook 
een postcoupé toegevoegd. In 1889 werd er een 
derde klas coupé ingericht voor de keuterboertjes 
die naar de markt gingen. Sommige wagons waren 
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Veel mensen komen erop af als 
er een fotograaf in de buurt is. 
Hier de tramrails ter hoogte 
van de scholen aan de Kerkwijk. 
Rechts het schoolhuis van de 
Norbertusschool en daarachter 
het Vincentiusklooster met de 
meisjesschool. De Theresiaschool 
is nog niet gebouwd en de enorme 
kerktoren imponeert de hele 
omgeving. In het midden het grote 
pand van J. Smits. 

(Ansichtkaart Albert Pennings).

Voor het pakhuis van de NCB en de 
zuivelfabriek lag een zijspoor. Hier was 
dus geen wisselstation maar een stuk 
doorlopend spoor. Die was bedoeld voor 
laden en lossen langs het laadperron 
van het pakhuis en voor de zuivelfabriek. 
Soms kon men hier ook korte tijd een 
wagon kwijt, die dan niet in de weg 
stond. We zien het zijspoor vlak langs de 
heg van Willems afbuigen en rechts zien 
nog net een platte goederenwagon. 
    (foto familie Willems).
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voorzien van deuren en balkons aan de korte 
zijden. De verwarming werd toegepast door het 
plaatsen van speciale kacheltjes.

De strijd om het openbaar vervoer
Na de Eerste Wereldoorlog nam het autoverkeer 
een grote vlucht. De autobus werd een ernstige 
concurrent van de stoomtram. De busdiensten 
schoten als paddenstoelen uit de grond en door 
deze moordende concurrentie bezweek de ene 
na de andere tramlijn. De NV Brabantsche 
Buurtspoorwegen en Autodiensten, de BBA, was 
opgericht en nam langzamerhand het streekvervoer 
van de trams over. De tramlijn naar Rosmalen 
werd in zijn geheel opgeheven op 14 mei 1933. 
De lijn Berlicum – Heeswijk – Veghel, die in die 
laatste jaren vanaf de Zuid-Willemsvaart over de 
Beusingsedijk naar ‘De Fuik’ liep, werd opgeheven 
voor personenvervoer op 22 mei 1935 en op 9 
januari 1937 stopte ook het goederenvervoer. Het 
busvervoer nam het personenvervoer over en de 
steeds meer verschijnende vrachtwagens namen 
het goederenvervoer voor hun rekening. Zo kwam 
er een einde aan ruim vijftig jaar stoomtram 
door Berlicum en Middelrode. Alleen de vele 
afbeeldingen met de tramrails herinneren ons nog 
aan deze periode.

Ontsnapt uit de tram
Jan van der Donk vertelde (zie RdP.1999, blz. 
96) dat hij in militaire dienst was tijdens de 
eerste Wereldoorlog. Met Balkum kermis was 

hij echter niet naar de kazerne teruggekeerd. Op 
maandagavond rond zes uur was hij aan het dansen 
in herberg ‘De Gouden Leeuw’ toen burgemeester 
Godschalx binnen kwam met veldwachter Gilleske 
(Alcides Gillis, bode en onbezoldigd veldwachter). 
De burgemeester vroeg of hij lang verlof had en 
antwoordde meteen: ‘Ja, nog drie dagen’. Maar 
de burgemeester zei: ‘Je liegt Van der Donk, want 
ik heb hier een telegram, dat ik je direct op de trein 
moet laten zetten met bestemming Roosendaal’. 
Toen kon hij er niet meer onderuit: hij had pech 
gehad. Veldwachter Gillis moest hem toen met de 
tram naar het station in Den Bosch brengen. 
Gilleske en Jan zaten naast elkaar in de tram en Jan 
wist dat de tram bij de Wamberg een grote scherpe 
bocht moest maken en dan langzamer ging rijden. 
Bij de bocht aangekomen sprong hij als een haas 
uit de tram. Gillis durfde niet te springen en moest 
wachten tot de tram bij Coudewater stopte en daar 
moest hij wachten op de tram uit Den Bosch om 
hem weer terug te brengen. Langs een omweg was 
Jan van der Donk weer in de ‘Gouden Leeuw’ 
teruggekeerd en ging weer dansen of er geen 
vuiltje aan de lucht was. 
Maar het kwam hem wel duur te staan. Een goed uur 
later kwam de burgemeester weer binnen, maar nu 
met een grote, lange marechaussee uit Den Bosch, 
die intussen telefonisch was gewaarschuwd. Die 
zette hem op de trein naar Roosendaal, waar hij 
de nor in ging en pas na tien weken weer verlof 
kreeg.
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Ter hoogte van de voormalige sigarenfabriek van Godschalx en de bakkerij van v.d. Ven zien we de rails net buiten 
de smalle verharde straat in de berm liggen. Duidelijk is hier zichtbaar dat de rails vlak langs de heggen van de 
woningen liggen en de bomen net niet raken. Je zou zelfs zeggen dat de rails iets schuin naar beneden naar de weg toe 
liggen. Het is danook niet verwonderlijk dat het uitkijken is als je je huis verlaat.     (Ansichtkaart Albert Pennings).
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Met de natte was in de tram
In een van de vorige periodieken (zie RdP. 2000, 
blz. 62) vinden we het verhaal van juffrouw 
Bolsius. Zij woonde in het begin van de vorige 
eeuw op de plek waar nu bakker Strik woont. 
Zij zat het liefste op straat sokken te stoppen, te 
naaien of te handwerken. Ze was ook erg proper: 
haar waslijn hing vrijwel voortdurend vol met 
wasgoed. Regelmatig ging ze met de stoomtram 
naar Den Bosch. Als het slecht weer was, nam 
ze haar natte wasgoed gewoon mee. Ze liet het 
dan drogen bij het kacheltje in de wagon. Maar 
de jeugd die met dezelfde wagon naar Den Bosch 
naar school ging, zoals Harrie van Gemert, Cor 
Godschalx, Jan Schmeink e.a., vonden het leuk om 
de tram te laten kantelen. Ze gingen met zijn allen 
aan één kant zitten en lieten de wagon schommelen 
tot die kantelde. Vaak liep de tram dan uit de rails 
of viel helemaal om. De jeugd had waarschijnlijk 
niet in de gaten dat het erg gevaarlijk was, maar 
konden dan in ieder geval niet verder naar school 
en juffrouw Bolsius moest haar wasgoed opnieuw 
wassen.
Bart Steenbergen, die in zijn jonge jaren achter 
het gemeentehuis woonde, vertelde ons dat ze 
dikwijls achter aan de tram gingen hangen om 
naar de jongensschool in de Kerkwijk te gaan. 
Natuurlijk een gevaarlijke bezigheid.
Toon van Osch (†, toen 100 jaar) herinnerde zich 
nog goed dat alles in hun huis rammelde als de 
tram langs reed. Hij kende ook nog een gedichtje 
over de tram:

Jan, ge loopt vort ellendig,
Mi de tram gugget hendig,
Want vur een klein bietje, witte,
Kunde er een heel eind in zitte.

Op de po tussen de tramrails
Joost Kocken is geboren op Hoogstraat 25. Het 
huis staat er nog en is een voormalig postkantoor. 
Als peuter ging hij graag met zijn pispot aan 
de wandel en ging er eens op zitten tussen de 
tramrails, die vlak voor hun huis lagen. Dit tot grote 
consternatie van zijn ouders, die hem in recordtijd 
van de rails af haalden. Hij kan dit zelf niet meer 
herinneren, maar in de familieoverlevering wordt 
het nog steeds verteld.
Janske Bekkers vertelde dat de zuster op de 
kleuterschool de kinderen nariep als ze naar huis 
gingen: ‘Kinderen, niet tussen de rails lopen’. Op 
zich was dat natuurlijk erg gevaarlijk, maar de 
tram maakte zoveel herrie dat je hem van verre kon 
horen aankomen. Bovendien gaf hij in de bocht 
bij Sallaerts, op de hoek Kerkwijk-Doornhoek, 
nog een flinke stoot met de stoomfluit.

Ongelukken
De tram was betrokken bij vele ongelukken. Zijn 
naam was niet voor niets ‘De Goede Moordenaar’, 
zoals we al eerder vermeldden. Door het toenemende 
autoverkeer werden botsingen met de stoomtram 
steeds talrijker. Op sommige plaatsen stak de tram 
ook plotseling de weg over. In Berlicum weten we 
dat net in de scherpe bocht aan het begin van de 
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De tramhalte en wisselstation bij herberg ‘De Gouden Leeuw’. Behalve in Middelrode konden ook hier de trams op 
elkaar wachten en elkaar passeren, dit vanwege het enkelspoor over het hele traject. Stokers, machinisten, conducteurs 
en ook omwonenden namen rustig de tijd voor de foto die genomen ging worden. Links achter ‘De Gouden Leeuw’ 
is zichtbaar de smederij van Gerrit de Smid (Verheijen). Rechts het gebouw dat lange tijd de toepasselijke naam van 
‘De Wissel’ heeft gedragen. Foto van ca 1906.              (Collectie Albert Pennings).
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Hoogstraat de tram naar de andere kant van weg 
moest om zijn weg te vervolgen. Dat was toen ook 
al een onoverzichtelijke situatie. Nu zouden we 
zeggen: ‘Wie verzint zoiets?’
Zo verloor Jan Gilles als kind een arm onder 
de tram. Veel kinderen haalden het gevaarlijke 
spelletje uit door hun oor op de rails te leggen om 
te horen of de tram er al aan kwam.
Ook zijn verschillende huizen in vlammen 
opgegaan met de tram als oorzaak. Ondanks de 
belofte dat geen as of vuur uit de locomotief zou 
komen. In 1883 al brandde het huis op Hoogstraat 
118 af. Later stond daar het huis Sint-Joris van Jos 
van Lijssel. Toen woonde er kleermaker Isedore 
Valois die getrouwd was met Wilhelmina Vissers. 
In 1930 werd het huis van Petrus Versteijnen en 
Martina Voets verwoest door ‘vuur van de tram’. 
Dat pand stond op de plek van Hoogstraat 122.

Werkgelegenheid
De tramverbinding bezorgde natuurlijk ook een 
groot aantal mensen werk. Hoeveel dat er precies 
waren, is moeilijk na te gaan. In ons archief 
vonden we de volgende mensen uit Berlicum en 
Middelrode die een beroep uitoefenden in relatie 
van de tramlijn:

•  Willem van Driel, tramlegger (1883),
•  Jan Maas, brievengaarder op het 

tramstation (1885),
•  Adrianus Markgraaf, tramarbeider (1890),
•  Hendrikus Giebels, tramwegwerker (1915).
•  Petrus Baljet, opzichter stoomtram (1920).
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Beneden voor de 
heg en vlak bij 
het poortje van 
Willems stond 
de wissel om het 
spoor te verzetten 
om op het zijspoor 
voor langs het 
pakhuis en de 
zuivelfabriek te 
kunnen komen. 
Deze wissel hoort 
bij de onderste 
foto op bladzijde 
15. (foto familie 
Willems). 
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Deze afbeelding toont ons de tramrails bij het begin van de Hoogstraat. Hier maakt de weg een zeer scherpe bocht 
en net in deze bocht stak het spoor de weg over en vervolgde de tram zijn weg aan de overzijde van de straat, wat 
het uitzicht nog onoverzichtelijker maakte. Het is te begrijpen dat dit ongelukken heeft veroorzaakt. Rechts het huis 
‘Zonnenlust’, waar indertijd apotheker Van Baarle woonde. Op de achtergrond het huidige pand van Grosveld, het 
Raadhuisplein en de Nederlands Hervormde Kerk van voor de oorlog.                      (Ansichtkaart Albert Pennings).
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De laatste bestuurders van de boerenbond (NCB): 
Theo Schouten en Fried Bekkers

Theo Danen en Leo van Beek

De NCB en de daarmee verwante organisaties vormden een onmisbaar element in het economisch en 
maatschappelijk bestel van het Brabantse platteland. Met alle mogelijke organisaties waren er (bestuurlijke) 
verbindingen en invloeden. Nu de NCB al weer enige tijd geleden is opgegaan in de ZTLO is er een 
aanleiding om de laatste voorzitters nog eens te interviewen om hun herinneringen vast te leggen. Het 
interview beoogt niet om de geschiedenis van de NCB of ‘boerenbond’ te beschrijven; dat is al gebeurd bij 
het honderdjarig bestaan.
Voor een buitenstaander is het allemaal wat lastig te volgen: een gesprek met twee voormalige voorzitters 
- of eigenlijk drie als je interviewer Theo Danen meerekent - van de afdeling en/of kring van de NCB. De 
begrippen NCB, boerenbond, kring, afdeling en ‘Tilburg’ voor het hoofdkantoor buitelen over elkaar heen. 
Deze leek moet zich dan ook nog bedenken dat de winkel die lange tijd bekend stond als Boerenbond 
– tegenwoordig heet díe winkel Agri – door de heren meestal wordt aangeduid als het pakhuis. Dat alles 
onderstreept nog eens dat het goed is om deze mannen te interviewen, omdat zo de betekenis van deze 
boerenorganisatie en de samenhang tussen allerlei verweven organisaties voor het nageslacht nog eens 
wordt vastgelegd. De NCB is na een ruim honderdjarig bestaan overgegaan in het ZLTO. (Zuidelijke Land 
en Tuinbouworganisatie.) Het gesprek verloopt wat fragmentarisch doordat de heren van het een in het 
ander schieten. Er zijn dan ook zoveel gemeenschappelijke herinneringen……. 
Geschiedenis
De NCB was lange tijd een begrip op het platteland. 
Niet alleen omdat er veel meer boeren in dorpen 
als Berlicum waren, die ook nog voor 98% 
aangesloten waren bij de NCB, maar bovendien 
waren er allerlei verwante organisaties waar 
deze boeren en hun gezinsleden bij aangesloten 
waren. Jongeren werden lid van de KPJ of jonge 
boerenstand, de vrouwen waren lid van de KVO 
of boerinnenbond.
Theo Schouten was voorzitter van 1967 tot 1982 

en werd opgevolgd door Fried Bekkers, die tot 
1996 die functie vervulde. Theo Danen was de 
laatste in het rijtje; hij leidde de bond naar de 
ZTLO. Meteen ontstaat er tussen de heren een 
dispuut over wie nou eigenlijk hoe lang voorzitter 
is geweest en hoe lang men lid is geweest. De 
ledenadministratie was blijkbaar niet altijd even 
scherp. De gegevens uit het boek dat Harrie 
Wijgergangs schreef bij het 100-jarig bestaan 
worden hier en daar in twijfel getrokken. Dit artikel 
pretendeert niet om het boek te corrigeren; daarvoor 
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Voorzitter Theo Schouten over-
handigd de voorzittershamer aan 
de nieuwe gekozen voorzitter  Fried 
Bekkers.

15 Jaar later overhandigd Fried 
Bekkers de voorzittershamer aan Theo 
Danen, die de bond naar de ZLTO 
begeleidde.
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is het menselijk geheugen niet altijd de beste bron.  
Uit hun reconstructie wordt wel duidelijk dat 
lang niet elke voorzitter kans zag zijn functie 
lang te vervullen. Theo Schouten wilde eigenlijk 
niet, maar toen zijn voorganger na negen 
maanden opstapte, gaf hij toch maar toe aan de 
roep om aan te treden. Sommige voorzitters 
en andere bestuursleden hadden moeite met 
alle drukte; ze sliepen er niet van. Toch had het 
voorzitterschap ook zo zijn aantrekkelijke kanten, 
juist omdat de boerenbond intensief betrokken 
was bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. 
Voorzitters hadden nogal wat in te brengen in 
het maatschappelijk leven; met zijn bestuur was 
hij betrokken bij allerlei andere organisaties 
en nevenactiviteiten. Als voorbeeld worden de 
Rabobank en het pakhuis genoemd. Het bestuur 
van de boerenbond was dan weer gekoppeld 
aan de CAV. (Coöperatieve aan- en verkoop 
organisatie.) ‘Andere organisaties vroegen nogal 
eens om raad’, zo formuleren ze het bescheiden. 
Enkele voorbeelden van de warme en intensieve 
betrokkenheid bij andere organisaties: 
afgevaardigden naar het bestuur van de CAV, 
afgevaardigde van het bestuur in de KVO, 
beslisrecht over een lid van het bestuur van de 
KPJ (jonge boerenstand), adviseren over geschikte 
bestuursleden voor de Rabobank en zo zijn er 
(veel) meer.

Werkzaamheden
Beide gesprekspartners waren actief in de 

veeverbetering. Theo Schouten was bijvoorbeeld 
op part time basis ‘van alles’ bij de melkfabriek 
- ’t Romfabriek - aan de Kerkwijk. Zo was hij 
melkschepper en melkcontroleur, maar ook 
kalverenschetser in het kader van de fok- en 
controlevereniging. Een melkcontroleur stuurde 
een aantal melkscheppers (monsternemers) aan, 
die elke week 4 of 5 boeren bezochten om monsters 
te nemen. Berlicum had zo 10 à 15 melkscheppers. 
Thé onderzocht dan de monsters op kwaliteit en 
vetgehalte. Hij ging de NCB ‘erbij doen’.

Ruilverkaveling
Een bestuurlijk spannende tijd in de recente 
geschiedenis was de start van de ruilverkaveling 
in 1963. Dat liep zo hoog op dat Grad Loeffen en 
Jos van Empel uit het bestuur van de NCB stapten. 
De ruilverkavelingcommissie bracht het project in 
1976 toch tot een goed einde. Het is overigens best 
te begrijpen dat juist het overheidsbeleid dat sterk 
ingreep in het grondbezit nogal eens op weerstand 
stuitte. De grond is een kostbaar bezit voor een 
boer. Rondom grond en vergunningen kon het er 
daarom soms stevig aan toe gaan. Het mestbeleid 
wordt ook als voorbeeld genoemd van zo’n ‘hete’ 
periode. Later in het gesprek wordt ook nog wel wat 
gemopperd over het tegenwoordige natuurbeleid. 
Alsof boeren niet aan ‘groen’ doen, zo wordt de 
spanning tussen natuurbeleid en landbouwbeleid 
getypeerd. Maar ja, tegenwoordig hebben ‘bur-
gers’ een veel grotere invloed op het beleid rond 
het buitengebied. Ze lijken er niet echt in te 
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In een plechtige H.Mis wordt de nieuwe NCB-vlag door toen pastoor W.Pulles ingezegend. Pastoor Pulles 
was ook de geestelijk adviseur van de NCB afdeling. De vlag wordt opgehouden door voorzitter Theo 
Schouten.
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geloven en het woord natuurcompensatie wordt 
met een ondertoon uitgesproken die niet getuigt 
van een groot geloof in de ontwikkelingen.

Invloed
Wie invloed wil uitoefenen moet goed weten 
waarover hij het heeft. Kadertrainingen vonden 
plaats in Berg en Dal. Daar verbleef het bestuurlijk 
talent dan een week of enkele dagen. Dat de 
georganiseerde boeren zich ook politiek actief 
gingen opstellen, is een logisch gevolg van de 
grote belangen en de omvang van de boerenstand. 
Aanvankelijk kreeg dat vorm in de agrarische 
lijst, die later is opgegaan in het CDA. De NCB 
was steeds betrokken bij de samenstelling van de 
kandidatenlijst. Theo Danen vertelt dat hij op die 
manier zelf in de politiek terechtgekomen is. In het 
archief van De Plaets bewaren we nog een mooi 
affiche van een jonge Theo Danen als kandidaat 
voor het CDA. Hij werd min of meer aangewezen 
toen Jan Wijgergangs zijn functie neerlegde. 
Fried vertelt dat hij ook eens een kandidaat 
heeft aangedragen, maar dat was een uitgetreden 
priester. Dat bleek voor het bestuur niet acceptabel 
en Fried moest met lood in de schoenen terug om 
hem dat te vertellen. 

Zorgverlening
Naast de beleidsmatige betrokkenheid waren er 
ook andere activiteiten waarover ze met warmte 
spreken: de vakantieweken en Lourdesreizen, maar 
ook de jaarlijkse gezinsdag. Fried vertelt dat hij 

eens naar Tilburg belde om iemand met een nieuwe 
heup naar Lourdes te laten gaan. De echtgenote 
mocht in zo’n geval mee, maar deze kon eigenlijk 
de rolstoel niet duwen. Er kon geregeld worden 
dat ook de dochter mee mocht, maar wel tegen 
betaling. Tegenwoordig zijn de regels heel wat 
strakker; vanaf 70 jaar mag je volgens Fried niet 
meer mee. De vakantieweken in De Guldenberg 
waren speciaal voor zieken en gehandicapten. 
Ook hier waren de rollen verdeeld: de KVO 
organiseerde en zocht kandidaten die hiervoor in 
aanmerking kwamen en de boerenbond zorgde 
voor de financiën, althans voor het aanzuiveren 
van tekorten. Het was traditie dat de NCB een 
afgevaardigde als adviseur bij het bestuur van de 
KVO had.

Geestelijk adviseurs
Zoals gebruikelijk in het verenigingsleven van die 
tijd kende ook de NCB een geestelijk adviseur. 
Kapelaan Wouters (1929 – 1946) had op een 
ouderwetse manier veel invloed. Wouters vertrok 
naar Heeswijk, maar had in dat dorp meer moeite 
om orde op zaken te stellen. De opvolger van 
Wouters in Berlicum was kapelaan Hoek, die later 
pastoor werd. Hoek was geestelijk adviseur van 
1946 tot 1978 met een onderbreking van 1959 tot 
1967, toen kapelaan Pulles de functie voor een 
eerste periode vervulde. Pulles – intussen pastoor 
- werd in 1978 opnieuw en nu de laatste geestelijk 
adviseur tot 1996. Een voorbeeld van de vergaande 
invloed van de geestelijk adviseur herinneren 
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Burgemeester van Erp feliciteert Theo Schouten met zijn koninlijke onderscheiding bij de overdracht van 
het voorzitterschap. 
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beide heren zich met smaak: bij 75-jarig jubileum 
stelde pastoor Hoek het menu samen. Toon van 
der Pas werd prompt ziek toen hij hoorde dat het 
vis was. Het jubileum was een groot feest, waar 
het hele dorp zo’n beetje bij betrokken was. 

Afnemende invloed
Geleidelijk nam de rechtstreekse invloed op 
allerlei organisaties af. In de tijd van Fried en Theo 
Schouten informeerde de Rabobank bijvoorbeeld 
al niet meer naar bestuursleden. Beide hebben 
dan ook niet meer in dat bestuur gezeten. Jan 
Wijgergangs zat nog wel in zo’n dubbelfunctie, 
maar men meent dat de relatie ook toen al minder 
was. Het aantrekken van nieuwe bestuursleden 
ging (daarom?) tamelijk moeizaam; het vinden 
van een voorzitter was het lastigste. Dat moest ook 
wel verstandig gedaan worden, want het bestuur 
maakte wel een voordracht op, maar aanvankelijk 
moesten altijd twee kandidaten op de voordracht 
staan. Het was altijd pijnlijk voor de tweede 
kandidaat die dan afviel. Later werd er dan ook 
nog maar een kandidaat voorgedragen en de leden 
mochten eventueel een eigen voordracht doen.
Hert bestuurslidmaatschap leverde dan misschien 
wel veel invloed op, maar het werd ook wel 
– bijvoorbeeld door Toon van der Pas - als een 
erebaantje beschouwd. Volgens dezelfde Toon 
van der Pas (de gesprekspartners noemen hem 
consequent Toon Pas) hoefde er daarom geen 
grote vergoeding betaald te worden. Dat gold 
ook voor allerlei afgeleide functies bij andere 

organisaties. Het was wel lastig dat er altijd een 
zekere achterdocht bestond bij de achterban, 
omdat bestuurders dicht bij het vuur zaten. Fried 
herinnert zich dat hij een keer verwijten kreeg 
in verband met bouwwerkzaamheden, maar hij 
had twee opvolgers in zicht en moest daar toch 
rekening mee houden. Hij vindt ook nu nog dat de 
verwijten niet terecht waren.

Nieuwe ontwikkelingen
Een ander voorbeeld van een beperking bij het 
vinden van bestuursleden wordt geïllustreerd met 
het aantrekken van Wim Baltussen als secretaris. 
Wim ging in 1989 met pensioen en wilde wel 
secretaris worden, maar moest al snel weer 
stoppen omdat zijn pensioen in gevaar kwam. Hij 
bood zelfs aan om het desnoods gratis doen, maar 
dat vertrouwde zijn pensioenfonds niet. Zelfs een 
kleine vergoeding was al teveel. Dat leidde tot een 
mijlpaal in de geschiedenis van de boerenbond, 
want in de persoon van een oud-voorzitster van 
de KVO werd Joke Eykemans als eerste vrouw 
secretaresse in het bestuur.
Boeren waren over het algemeen volgens de 
heren weinig opstandig, al herinneren ze zich 
toch ook wel voorbeelden waarin het er heel 
heftig aan toegegaan is. De invoer van quota 
was zo’n voorbeeld, omdat leden rechtstreekse 
belangen hadden voor hun eigen bedrijfsvoering. 
Dat veroorzaakte wel heftige taferelen. Toch 
zocht men ook wel slim naar oplossingen door 
een vooruitziende blik: in 1990 werd een nieuwe 
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Stoomzuivelfabriek St.-
Norbertus, in de volks-
mond de ‘Romfabriek’ 
genoemd, waar Theo 
Schouten de melkmonsters 
van de boeren onderzocht. 
Op deze plaats staan nu 
de appartementen aan De 
Romme.

Het zg ‘Pakhuis’ , waar de boeren 
met paard en kar hun boerderij 
boodschappen gingen doen. Dit 
was op de plaats waar nu de Agri-
markt gevestigd is
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visie geformuleerd op de aantallen koeien, 
varkens en kippen die men mocht houden, maar 
voordat de plannen uitgewerkt waren, hadden 
de boeren al meer beesten dan de voorgestelde 
quota. Ze vertellen het nog altijd met enig plezier.  
De contributie was voor de leden wel op te 
brengen, maar er waren er altijd ook wel die geen 
lid waren. Dat waren volgens de oud-bestuurders 
meestal enkele ‘oproermakers’. Eigenlijk was 
het alleen in de Duitse tijd normaal om je aan 
voorschriften te onttrekken: zo moest er bij het 
dorsen gecontroleerd worden door andere boeren. 
Veel boeren beschikten over kleine illegale 
molentjes om te malen voor eigen gebruik. Er 
moest immers wel brood gebakken worden. 
Die molentjes moesten dan wel goed verborgen 
gehouden worden. Misschien dat er daarom hier 
en daar nog wel te vinden zijn.
In latere jaren kwamen er vanuit de Provincie 
regelmatig afgevaardigden in het bestuur om zaken 
te regelen. Er werd (aldus Theo Danen) nogal wat 
opgelegd door overheden, dus moest geknokt 
worden voor de eigen invloed. Gemeentelijk 
wordt bijvoorbeeld met het vertrek van Joke van 
Doorn als wethouder de inbreng in  de politiek 
ook minder. 

Het einde van de NCB
Na ruim 100 jaar ging de NCB over in de 
ZLTO. Dat leidde tot het advies tot de fusie van 
afdelingen binnen de gemeentegrenzen. Bij de 

fusie had de afdeling Berlicum 175 leden en de 
anderen gezamenlijk 160. Het kanaal was – ook 
in de gefuseerde afdeling - toch nog een echte 
grens. Voor Theo en Fried was dat het begin van 
het einde: ‘Nu is er in Balkum geen bestuurslid 
meer. Eigenlijk is het over en uit.’ Een ter plekke 
uitgevoerde telling levert op dat er in 2010 nog 
zo’n 25 ‘koeienboeren’ (runveehouders) over 
zijn. Ruilverkaveling, invoering van ligstallen 
en de verplichte melktank vanaf 1979 leidden 
ertoe dat veel boeren afhaakten. De langste tijd 
van de gezinsbedrijven is voorbij. Een boer is nu 
ondernemer en moet bij voorkeur de HAS hebben 
afgerond. Vroeger zei men dan dat zo iemand te 
geleerd was. Uiteindelijk overheerst ondanks 
de kritische toon en de nostalgie bij beide heren 
tevredenheid over wat er gedaan en bereikt is, 
zowel in de afdeling als in kringverband. 
Als oud-bestuurders hebben ze nog wel wat 
contacten; onder de naam ‘de deurploegers’  
ontmoeten ze elkaar nog. Daar hoort dan nog altijd 
een heilige mis bij en hun bijeenkomsten zijn nog 
lang geopend met de christelijke groet. 

1) In de uitwerking van het artikel is het boek ‘Een eeuw 
NCB’ geraadpleegd, dat in 1997 werd samengesteld door 
Fried Bekkers, Theo Danen en Harry Wijgergangs.
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Bij het afscheid van Fried Bekkers 
als voorzitter waren verschillende 
prominente personen aanwezig. Op deze 
foto wordt Fried de hand geschud door 
toen minister Gerrit Braks, die hiermee 
ook een oude belofte waarmaakte. 
Zijn eerste politieke optreden was in 
Middelrode in cafe De Driezeeg bij de 
algemene ledenvergadering van de NCB. 
Hier deed hij toen de belofte nog eens 
terug te komen. Hij hield woord.
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Oorlogsbelevenis
De oorlogsjaren verliepen voor de Berlicumse inwoners betrekkelijk rustig. Tijdens de inval op 10 mei 
1940 beleefde men een aantal hectische dagen. Onderduikers vonden in Berlicum een plaats, waar de 
meeste mensen niet van op de hoogte waren. Ook het verzet opereerde in het verborgene. Tijdens de 
bevrijdingsacties en de evacuatie in 1944 werden de inwoners van Berlicum en Middelrode met de neus op 
de harde oorlogsfeiten gedrukt. Ons dorp kwam in de frontlinie te liggen en moest geëvacueerd worden. 
Tijdens de gevechten werden enorme verwoestingen aangericht. Onderstaand het officiële rapport van de 
Inlichtingendienst van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten over de belevenissen van Maria van 
Zoggel.

Veghel, 17 oktober 1944.

Rapport

Verhoor van Maria Hendrika van Zoggel, geb. 7 
februari 1924, te Berlicum.

Binnengebracht door Luitenant Myer.
Adres: Berlicum, Heikantsche Hoeve C 135.
Evacuatieadres; H. v. Houtum, B 105 Dinther.
Bovenstaande Maria van Zoggel is tot vrijdag 
17 oktober elke dag in de woning van haar huis 
geweest. Op 10 oktober is zij met haar familie 
geëvacueerd naar Dinther. Vanaf die datum is zij 
iedere dag van haar evacuatieadres naar de woning 
op de Heikantsche Hoeve geweest om daar het 
vee te voederen en kleren mee te nemen. Zij ging 
dan ongeveer te 9.30 uur van huis en keerde om 
ongeveer 12 uur weer van H. Hoeve terug. In de 
woning van de H. Hoeve is gedurende de periode 
van 13 oktober tot 17 oktober geen Duitser in de 

woning geweest. Bovenstaande Maria van Zoggel 
heeft ook nimmer Duitsers in de omgeving van 
haar woning gezien. 

Verslag van haar tocht naar de woning C 135 op 
17 oktober 1944.
Te 14.30 uur bij de post van Lieshout op Rukven 
gemeente Heeswijk teruggezonden bij gebrek aan 
vrijgeleide. 
Vrijgeleide opgehaald op het gemeentehuis, post 
van Lieshout (O.D.) gepasseerd te ongeveer 15.30 
uur.
Doorgefietst naar de boerderij van D. v. Esch, 
45-46, 42-43. Gesproken met Engelse officier 
die Duits sprak. Deze vond het niet raadzaam om 
naar de woning op de H. Hoeve te gaan. Verder 
gegaan naar de boerderij van H. v. Esch, 45-46, 
42-43. Op dat moment vuur van Duitse granaten, 
tijd ongeveer 17 uur. De projectielen kwamen uit 
de richting Berlicum. Bij de soldaten gegeten en 
daarna teruggebracht door de Engelse soldaten 
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met een Engelse wagen naar haar evacuatieadres 
te Dinther. Tijd 19.15 uur. Kort daarna opgehaald 
door Luitenant Myer.

Het arme kind werd hier verzorgd, verpleegd en 
te bed gelegd.

      Aangeleverd door Wim van Zoggel.

Dit is het huis met voorheen huisnummer C 135, nu Milrooijsedijk 35. De arbeider en stoelenmatter 
Hendrikus van Zoggel bouwde in 1931, aan het begin van de crisisjaren, vlak bij de bosrand een huisje. 
Dertien jaar later werd het pand bij de bevrijding van het dorp verwoest. Hier een foto van de opgeknapte 
noodboerderij, zoals het er nu nog nagenoeg hetzelfde staat. Een nieuw pand is er niet gebouwd, zelfs de 
hoek in de gevel die er in 1944 door een tank werd uitgereden, is nog te zien.
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Om te bekijken

Deze keer een schoolfoto waar we bijna geen namen van weten. Het is een kleuterklas uit Middelrode van 
1968 van kleuterschool Sint-Martha met Zuster Bernadette, die er zelf ook op staat. Alleen de namen van 
Ton Strik en Wilma Kuijpers zijn ons bekend. Graag zouden we onze lezers willen oproepen om ons de hen 
bekende namen door te geven. We willen ook deze klas met de kinderen volledig maken. We zijn benieuwd.
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Reacties
Margot Diesveld- van Helvoort reageerde op de foto op bladzijde 15 van RdP 2011-1 waarop haar 
zus Toos van Helvoort zou staan. Op deze foto, uit het archief van de ‘Werkgroep Ontwikkelingss
amenwerking’, staat echter niet Toos van Helvoort afgebeeld, maar hun moeder. Hierbij een echte 
foto van Toos van Helvoort.

Op de voorpagina van het vorige periodiek stond smederij Suikers afgebeeld en vertelden we dat 
de smeden uit het straatbeeld verdwenen waren. Ze zijn weliswaar niet goed meer zichtbaar in het 
straatbeeld zoals vroeger, maar bestaan doen ze nog steeds, aldus Herman van Esch. Het bedrijf 

van Suikers is overgenomen door Wonders en bestaat nog steeds op de Nieuwe Ploeg. Er zijn nog enkele soortgelijke 
bedrijven, waaronder het bedrijf van Van Esch al sinds de jaren zestig. Ze zijn nog steeds gewoon smid en werken nog 
regelmatig aan het vuur. Hoefsmeden rijden rond met een mobiele smederij en gaan naar de paarden toe.
Schenkingen
* Ab Versteeg bracht een doos met archiefmateriaal van de Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking.
* Annie Ploegmakers uit Vinkel schonk enkele foto’s.
* Ook Theo van de Veerdonk bracht weer enkele foto’s.
* De familie Vugs- van Hedel schonk weer een doos van hun moeder Jet van Hedel- Coppens vol albums, boeken,  
   knipsels, mappen en bidprentjes.
* Jet Tibosch schonk een aantal bidprentjes.
* Jan Steenbergen gaf de heemkundekring een volle doos met negatieven, waarop honderden huizen die hij heeft       
   gebouwd, verbouwd en herbouwd. Vele met de toestand van voor, tijdens en na de bouw.
Voor alle reacties en schenkingen bedanken wij bijzonder hartelijk iedereen die de moeite nam ons te benaderen. Wij 
zijn er erg blij mee. Alles wordt zorgvuldig gedocumenteerd en bewaard.


