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     CAFÉ ‘DE PRINS’ 
Wim van der Heijden †2005, bewerkt en aangevuld door Albert Pennings

Het huis is rond 1550 gebouwd. Tijdens de 80-jarige oorlog (tot 1648) is het meermalen verwoest. Rond 
1650 krijgt het terrein, rond het weer eens verwoeste huis, de naam Heil Abramshof. Dit naar aanleiding 
van de laatste bewoonster Heilke Abrams, weduwe van Abram Adriaan Jan Peters. 
In 1682 bouwt Johan Jacob Otten op de hoek van de Hoogstraat/Beekveld opnieuw een huisje. Hij is ge-
huwd met Dirske Tibosch (een familie, nu nog in Berlicum woonachtig) en van beroep meester zadelmaker. 
In 1697 wordt het huis met hof verhuurd aan Jan Hendrik van Loon. 
Dirske Joseph Tibosch hertrouwt na het overlijden van haar man met Marte Janz. van Overbeek. Bij de 
erfdeling in 1721 wordt het genoemd: huis, hof en boomgaard groot 31 roeden. De waarde is dan ƒ 200, -. 
Het perceel is begrensd door ‘De Hoghe Straete’ en de ‘Run’ en aan de andere zijde een perceel van Jan de 
Cuijper en de steghe naar Beekveld. Er rust een last op het pand van jaarlijks 10 vat rog uit een last van 11 
vat te betalen aan het kerkelijke kantoor te ‘s Hertogenbosch. 

Na het overlijden van Dirske Tibosch komt het 
huis aan Piet Tibosch, gehuwd met Lijsbeth Jacob 
Otten. In 1738 gaat het over op hun zoon Joseph 
Tibosch gehuwd met Annemarie Jan Peters van 
Hannen. Als Joseph in 1755 overlijdt, wordt Claas 
Jan de Smit eigenaar als gehuwd zijnde met Jo-
seph’s dochter Jacomina Tibosch. Van hun kinde-
ren Petrus, Johannes en Joseph, erft laatstgenoem-
de in 1788 het huis met hof ge-legen aan de straat, 
een binnenweg, de Run en het huis van Hendrik 
van Overbeek. Het land rond het huis noemt men 
dan nog steeds Heil Abramshof. 
In 1793 verkoopt Joseph de Smit de huizinge 
met hof en 31 roeden land voor ƒ 710, - aan de 
in Geldrop geboren Adriaan van Gaal. Er rust 
een hypotheek op van ƒ 279, -. Adriaan van Gaal, 
timmerman van beroep, sloopt het pand voor een 

groot deel en bouwt er het huidige pand voor in 
de plaats. Achter in de tuin aan de Run richt hij 
een timmerwerkplaats op. Na het overlijden van 
Adriaan Martinus van Gaal verhuurt zijn wedu-
we Geertruida van Doorn in 1825 ‘het huis met 
stalling, schuur, getimmerten, erf, hof en 10 roe-
den land gelegen aan het Trompengat (wiel in de 
Run)’ aan Theodorus Heijles. De zuidoostelijke 
helft van het pand (nu Hoogstraat 52) wordt een 
kosthuis voor gefortuneerde kostgangers. 
Kort hierna koopt Theodorus Heijles het gehele 
pand zijnde ‘een sterk weldoortimmerde huizinge, 
stalling, achterhuis, schuur met 16 roeden land’ 
van de weduwe voor ƒ 2.530, -. Voor de eerste 
keer wordt in 1824 vermeld dat Theodorus her-
bergier is en dat hij de houtloods sloopt. 
Andere bronnen vermelden dat vanaf 1824 The-
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odorus Heijles in 1799 geboren in Alem en ge-
huwd met Antje Hogerkamp uit ‘s Hertogenbosch 
er her¬bergier en landbouwer is. Waarschijnlijk is 
de huur dus eerder ingegaan of heeft de registratie 
later plaats gevonden.
In 1868 draagt Theodorus de herberg over aan 
Lambert Nicolaas van Doorn bouwman en tapper. 
Hij is gehuwd met Petronella Smulders, de zuster 
van gemeenteontvanger Antonius Smulders. In 
de transactie wordt het genoemd ‘een nette bur-
gerwoning met drie beneden- en drie bovenka-
mers, landbouwerswoning met tapperij met ruim 
woonhuis, achterhuis, kelders, stalling, schuur, 
karschop, dorsvloer en keuken en een burgerwo-
ning met voorkamer en alkoof, groot 16 roeden, 
85 el’. 
 
Als Petronella Smulders weduwe van Lambert 
van Doorn in 1914 overlijdt, komt het aan Maria 
van Doorn, die gehuwd is met Francis Prinsen die 
als sigarenmaker naar Berlicum gekomen is en in 
1866 te Leende geboren. Frans werkt eerst op de 
sigarenfabriek van burgemeester J. Godschalx en 
begint later een eigen sigarenfabriek. Hij begint 
zelfstandig in 1919. Zoon Harrie heeft van het be-
gin af aan in het bedrijf meegewerkt. Het merk 
was ‘Prins Friso’. 
Door de Tweede Wereldoorlog werd de produc-
tie minder, er werd toen ook eigen teelt verwerkt. 
Na de oorlog is de fabriek niet meer hervat. Het 
bedrijfsgebouw dat stond achter café ‘de Prins’, 

had door de oorlog herstelbare schade opgelopen 
en is later als woonhuis verhuurd. Harrie Prinsen 
begon een winkel in sigaren en rookartikelen in 
het linker gedeelte van het pand, rechts bleef café 
‘De Prins’.

HISTORISCHE OVERZICHT VAN DE 
LATERE HERBERG ‘DE PRINS’
v 1550 Kort voor 1550 wordt door Gerard Colen 
een huisje gebouwd aan de ‘Hooghe Straete en de 
gemeene Steghe naar Beeckvelt’. In de 80-jarige 
oorlog, van 1568 tot 1648, wordt het uit hout op-
getrokken pand meermalen verwoest.
  1562 Zoon Nicolaas (=Cool) Gerard Colen, ge-
huwd met een zekere Katharina, erft het huis, erf 
en 10 lopensen land van zijn vader en neemt er 
een hypotheek op waarvan jaarlijks ƒ 2,- rente 
moet worden betaald. 
            De andere helft van het huis wordt eigen-
dom van zijn zuster Elisabeth Gerard Colen, ge-
huwd met Peter van Os.
  1573 Bij deling komt het gehele pand aan Katha-
rina, weduwe van Cool Gerards, en haar kinderen. 
Het is dan een huis met hof, bouw- en zaailand, 
groot 1 maldersaat en vier lopensen land. Het is 
gelegen op de hoek van de Hoogstraat met aan de 
achterzijde het kasteel Beekveld van jonkvrouwe 
Anna van Wijck, de weduwe van Jan Jan van Erpe 
en haar kinderen. De Run ligt tussen beide pan-
den.
  1573 De hofstad (=afgebrande huis) wordt ver-
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Een mooie oude foto van ‘De Prins’. Aan de tramrails te zien is dit een opname uit de jaren twintig. De 
twee voordeuren wijzen duidelijk op dubbele bewoning. Rechts het gedeelte waar de herberg was gevestigd 
en links het aangebouwde pand waar in 1922, na hun huwelijk, Willem Bijnen en zijn vrouw Toos van den 
Berg, introkken. Nadien kwam er de familie Van Veen wonen. Later woonde er Harrie Prinsen met zijn 
gezin, hij had daar zijn rookwarenwinkel. De vroegere sigarenfabriek van Frans Prinsen zat in een apart 
gebouw achter ‘De Prins’ en is hier niet te zien. 
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kocht aan Gerard Joachim Lamberts, van beroep 
bakker, voor ƒ 110, -. Een jaar later neemt hij geld 
op waarvoor jaarlijks 35 stuivers betaald moet 
worden.
  1581 Peter Johan Luijnx van Berlicum koopt het 
huis, haard, grond waar het huis op staat met een 
maldersaat land, gelegen aan de Hoogstraat met 
aan de zuidzijde afgepaald en verder aan twee 
straten en de Run. Peter heeft het, na de dood van 
zijn eerste vrouw, uit de nalatenschap van zijn va-
der gekocht, 
  1591 Het huis met herd wordt voor ƒ 85, - ver-
kocht aan Arnold Peter Colen en kan het met ‘stop-
pelen’ betrokken worden. Er rust een pacht op van 
3 mud rog aan de Clarissen te ‘s Hertogenbosch.
  1617 Het huisje wordt door zoon Peter Arnd 
Peters en zijn broers en zusters voor ƒ 156, - 
overgedra¬gen aan Adriaan Jan Peters. 
            Adriaan is gehuwd met Elisabeth Nicolaas 
Hickspoir.
  1652 De vier kinderen van Adriaan Jan Peters 
dragen het huiske met hof en 1 maldersaat land 
over aan hun broer Abraham Adriaan Janzn., die 
al 1/5 bezat. Hij is gehuwd met een zekere He-
ijlke, die na het overlijden van haar man, rond 
1653, meestal Heijlke Abrahams genoemd wordt. 
Het bijgelegen land wordt gedurende ongeveer 
100 jaar Heijl Abramshof genoemd. Het pand 
brandt bij de belegering door de Fransen, in 1672 
of 1673, af.
  1682 Tijs Hendrik Voets, gehuwd met Maria 

Jan van Overbeek, verkoopt een perceel land op 
de hoek van de Hoogstraat en de straat naar het 
Beekveld. Eigenaar wordt Johan Jacob Otten, van 
beroep meester radmaker.
  1797 Jan Otten verkoopt zijn huis, hof, boom-
gaard met 1 lopense land aan Adriaan Jan Wou-
ters, meester kuiper van beroep. De verkoop 
wordt echter vernaderd door zijn zoon Jacob Jan 
Othen, ook meester radmaker, voor 502 gulden 
en 10 stuivers. Het pand wordt verhuurd aan Jan 
Hendrik van Loon. 
            Jacob Otten is gehuwd met Dirske Joseph 
Tiebosch. Na het overlijden van Jacob hertrouwt 
Dirske met Marte Jan van Overbeek. Er wordt bij 
dit huwelijk bepaald dat Jan de zoon uit het eerste 
huwelijk het erfrecht van het huis heeft.
  1721 Na het overlijden van Dirske Tiebosch ko-
men bij erfdeling het huis, hof, boom¬gaard en 
31 roeden land aan Maarten Jan van Overbeek. 
De waarde van de erfenis bedraagt ƒ 200, -. Deze 
Maarten draagt het over aan zijn halfzuster Lijs-
beth Otten, gehuwd met Piet Tibosch.
  1738 De kinderen van Piet Ti(e)bosch en Lijsbeth 
Jacob Otten dragen het huis met 1 lopense land 
over aan hun broeder Joseph Piet Tibosch. Hij is 
gehuwd met Annemarie Jans Peters van Hannen.
  1755 Na hun beider overlijden komt het huis met 
hof aan dochter Jacobijn Joseph Tibosch, onder 
huwelijkse voorwaarden gehuwd met Claas Jan 
de Smit.
  1788 De erfgenamen van Claas Jan de Smit, zij-
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Een overzicht van herberg ‘De Prins’ van voor de aanpassingen aan het gebouw. Ook de straat is nog niet 
aangepast. Pas veel later is de bocht vooraan scherper gemaakt om plaats te maken voor het huidige ben-
zinestation. Regelmatig vinden er op deze manier veranderingen plaats aan het straatbeeld
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nde Petrus, Johannes en Joseph, waarvan Petrus, 
die elders vertoeft, zijn erfdeel al gehad heeft, de-
len het huis toe aan Joseph Claas de Smit. Hij is 
gehuwd met Teuniske Jan van der Heijden. In een 
document uit 1792 wordt de hof nog steeds Heijl 
Abramshof genoemd (zie 1652).
  1793 Adriaan van Gaal koopt de huijsinge en 
hof, groot 31 roeden, voor  ƒ 441, - en de daarop 
rustende hypotheken van ƒ 279, -.
  1795 Deze Adriaan van Gaal, timmerman van 
beroep, was gehuwd met Geerdina van Doorn. Hij 
sloopt het pand voor een groot deel en bouwt er 
het huidige pand voor in de plaats. Achter in de 
tuin, aan de Run, richt hij een timmerwerkplaats 
op.
  1824 Na zijn overlijden verhuurt zijn weduwe 
het ‘huis met stalling, schuur, getimmerten, erf, 
hof en 10 roeden land, gelegen aan het Trompen-
gat, aan Theodorus Heijles. Het zuidoostelijke 
helft van het pand (nu Hoogstraat 52) wordt een 
kosthuis voor gefortuneerde kostgangers. Kort 
hierop koopt Theodorus Heijles het gehele pand, 
omschreven als ‘een sterk weldoortimmerde huij-
singe, stalling, achterhuis, schuur en met 16 roe-
den land’, van de weduwe Van Doorn voor 
ƒ 2.350.-.
  1824 Voor de eerste keer wordt er vermeld dat 
Theodorus Heijles herbergier is. Daarnaast sloopt 
hij in dat jaar de houtloods. Ook andere bronnen 
vermelden dat Theodorus Heijles, in 1799 in Alem 
geboren en getrouwd met Antje Hogerkamp uit ‘s 

Hertogenbosch, ‘herbergier en landbouwer’ is.
  1868 Heijles draagt in 1868 de herberg over aan 
Lambert Nicolaas van Doorn, van beroep ‘bouw-
man en tapper’. Van Doorn was gehuwd met Pe-
tronella Smulders, de zuster van gemeenteontvan-
ger Antonius Smulders.
            In bovenvermelde overdrachtstransac-
tie wordt de herberg omschreven als: ‘een nette 
burgerwoning met drie beneden- en drie boven-
kamers, een landbouwerswoning met tapperij 
en ruim woonhuis, achterhuis, kelders, stalling, 
schuur, karschop, dorsvloer en keuken en ernaast 
een burgerwoning met voorkamer en alkoof, groot 
16 roeden en 85 el.
  1914 Na Lambertus van Doorn’s overlijden, ver-
koopt zijn weduwe Petronella Smulders het pand 
aan Francis Prinsen. Deze, in 1866, in Leende ge-
boren Prinsen was gehuwd met Maria van Doorn, 
de dochter van Lambertus van Doorn en Petro-
nella Smulders.
  1914 Francis Prinsen en Maria van Doorn drij-
ven de herberg, die zij de naam ‘De Prins’ geven, 
drieëndertig jaar, daarin, tot ±1947, bijgestaan 
door hun dochter Riek.
  1947 Een andere dochter, Cato, gehuwd met 
Christ Frunt, neemt samen met haar man de her-
berg over en zwaaien er de scepter tot 1960.
  1960 De herberg wordt verhuurd aan Theo van 
de Veerdonk. 
  1967 Met ingang van dit jaar wordt de herberg 
verhuurd aan Toon Vos. 
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Op deze foto uit 1953 zien we Christ Frunt met zijn vrouw Cato Prinsen achter de vernieuwde bar van café 
‘De Prins’. De vele bloemstukken verwijzen naar deze feestelijke gebeurtenis. Cato Prinsen is een dochter 
van Frans Prinsen, die sigarenmaker was bij de sigarenfabriek van Godschalx. Deze Frans Prinsen begon 
in 1918 met een eigen sigarenmakerij onder de merknaam ‘Prins Friso’. Na de oorlog werd de sigarenfa-
briek gesloten. Het café vormde het rechtergedeelte van het gebouw, terwijl Harrie Prinsen aan de linker-
zijde een winkel in sigaren en rookartikelen begon.
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            De, in de herberg gevestigde, carnavalsver-
eniging Vossenwakers’ ontleent haar naam aan de 
toenmalige huurder, Toon Vos.
  1975 Vanaf dit jaar tot 25 januari 1996 bestiert 
Frans Frunt, een zoon van Christ en Cato, sa-
men met zijn vrouw Maria Kusters, ‘Herberg de 
Prins’.
  1994  Hun dochter Alette Frunt met haar vriend 
Jeroen van Gemert nemen de herberg over.
  1996 In 1996 wordt het pand verkocht aan Henk 
Steenbergen. Joost van den Akker en Chantal 
Broeren (Den Dungen) zijn de nieuwe huurders.
  1999 Uitbreiding van herberg ‘De Prins’ door, na 
aankoop van het naastgelegen pand, dit te verbou-
wen tot feestzaal. Deze feestzaal was met het café 

verbonden door een uitneembare wand en werd 
bij voorbeeld tijdens carnaval verwijderd.
  2002 Maarten van den Boom en Esther Wollaert 
zijn de opvolgers, maar moeten al snel, op dok-
tersadvies, stoppen. 
  2003 Jolke Former en Jeroen van Eekelen nemen 
het beheer over. 
  2004 Bert Kloosterman (van de ‘Likkepot in 
Rosmalen) en Stef Heijmans worden de nieuwe 
uitbaters. De uitneembare wand tussen het café en 
de feestzaal wordt definitief verwijderd. Van deze 
voormalige feestzaal wordt een goedlopend res-
taurant gemaakt.
  2007 Stef Heijmans wordt de enige exploitant 
van eetcafé ‘De Prins’.

De zijkant van café ‘De Prins’ gezien 
vanaf het huidige Godschalxplein. De 
weg liep toen nog met een bocht naar 
het Beekveld. De huidige weg is later 
rechtgetrokken. De weg op de foto is 
de huidige parallelweg. Op de ach-
tergrond is bierbrouwerij ‘De Zwaan’ 
van de familie Godschalx goed te zien. 
Aan de zijgevel van het café is duide-
lijk de toiletgelegenheid te zien: aan 
twee zijden konden cafébezoekers hun 
overtollige water lozen. Heel speciaal 
was doorspoelinstallatie, die met een 
bocht vanaf de goot was aangelegd. 
Natuurlijk moest het dan wel regenen 
en bij uitblijven van de regen zal het er 
niet al te fris hebben geroken. (prent-
briefkaart collectie Albert Pennings).
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Eetcafé ‘De Prins’ na de laatste uitbreiding. Aan de zijkant lands het Godschalxplein is een terras gekomen 
met een ingang naar het café. De middelste ramen aan de voorkant zijn van de voormalige feestzaal en is 
nu het eetgedeelte van het restaurant. De woning aan de linkerzijde is verdwenen, er is nog wel een ingang. 
Daarboven is nog een zaaltje voor vergaderingen. Er is nog wel een flinke woning boven de zaak. 
                 Foto augustus 2011, archief HKK De Plaets.
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Van Spurkstraat 9 naar Spurkstraat 90
door Leo Sluijmer

Boerderij Spurkstraat 9 lag voorheen binnen de gemeente Berlicum. Na de herindeling hebben de huizen 
op het grondgebied van de voormalige gemeente Berlicum –om verwarring te voorkomen- nieuwe num-
mers gekregen die aansloten op de nummering vanuit Den Dungen. Spurkstraat 9 werd toen nummer 90. 
Boerderij en erf hebben een lange en bijzondere geschiedenis die hieronder is beschreven.
Spurkstraat
In het natte struiken-, moer-, en vennengebied 
in de omgeving van het Aa-dal tussen Den Dun-
gen en Middelrode vinden vanaf ongeveer 1250 
de eerste ontginningen plaats. Een doorwaadbare 
plaats in de Aa bij Seldensate is een knooppunt 
van verbindingsroutes die dan al lang in gebruik 
zijn. Rond 1400 zijn langs deze routes in het ge-
bied Sporct op hoger gelegen zanddonken met 
vruchtbare bouw- en weidegronden al meerdere 
hoeves bekend in Hoek en de Sporcxsche straat.

De Qualbeek die de afwatering verzorgt vanuit 
het Woud en Schijndel naar de Aa is voor lange 
tijd de grens tussen de gemeenten Den Dungen 
en Berlicum. Deze beek maakt ten zuiden van de 
huidige locatie Spurkstraat 90 een omtrekkende 
beweging rond een iets hoger gelegen gebied. Op 
deze plek vlakbij het Spurks Brugje bouwt Willem 
van Heertum in 1648 een boerderij met esthuis ter 
grootte van 3,47 lopense. Het perceel wordt al ge-
noemd in 1520
.
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Hoekboerderij 
Op het Minuutplan uit 1830 is de boerderij inge-
tekend evenwijdig aan de Spurkstraat en duidelijk 
herkenbaar als hoekgevelboerderij met het woon-
gedeelte gericht naar het zuiden. De terugliggende 
schuurdeuren grenzen aan een ruimte op het erf 
met waterput tussen de boerderij en het bijge-
bouw. 

Door de bouw van een brug naast de sluis in 1870 
en de verharding in 1949 komt er geleidelijk meer 
verkeer op de -naar de vuilboom en sprokkelhout 
vernoemde- Spurkstraat.

Boerderij Smulders
In 1873 neemt Petrus Th. Smulders het geheel 
over en bouwt in 1890 naast de oude boerderij ge-
heel in baksteen een nieuwe langgevelboerderij. 
De gevel aan de Spurkstraat wordt uitgevoerd als 
topgevel met houten luik en hals zonder het in de 
omgeving gangbare wolfeinde. De ruime gebouw-
afmetingen en de verstening doen vermoeden dat 
de fam. Smulders niet onbemiddeld was. 
Het woongedeelte van de boerderij heeft een voor 
die periode gangbare indeling met de ‘herd’ met 
grote schouw en lampnis, de ‘geut’ met bakoven, 
kelder en opkamer, en twee voorkamers aan de 
straatzijde. De toegang naar het bedrijfsgedeelte 

Het midden van de verkavelingstructuur die in het 
minuutplan op het terrein is ingetekend loopt van 
de Qualbeek met een kleine knik loodrecht naar 
de Spurkstraat aan de noordzijde van de bebou-
wing. Hier zal waarschijnlijk de toegang tot het 
terrein gelegen hebben.
De straatnaam verandert door de eeuwen heen 
van de Spoerct, Sporkt, Sporcschestraet, Speu-
ringstraat, tot uiteindelijk Spurkstraat. De weg is 
lange tijd een slecht begaanbaar karrenspoor. In 
1824 is de Zuid-Willemsvaart gereed met sluis 
no.2 op de verbindingsroute naar Seldensate. 
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zit naast de schouw ongeveer in het midden van 
de voorstal bij de sopketel.
Het huwelijk in 1903 van Nicolaas Smulders en 
Wilhelmina van Hedel wordt op de Spurkstraat in 
korte tijd gezegend met de geboorte van zes zonen 
en twee dochters. Voor het grote gezin werden op 
tal van plaatsen bedsteden met kastruimte getim-
merd in de ‘herd’, de voorkamer, de opkamer en 
de voorzolder. Een aantal hiervan is bewaard ge-
bleven.
Smulders heeft in die tijd een welvarend gemengd 
bedrijf met melkkoeien, zeugen, veel grond rond 

de boerderij en bij de Heikantse Hoeve. Er wordt 
koren, groente en aardappels verbouwd, en direct 
achter de boerderij is een grote boomgaard. Het 
koren wordt in hoge korenmijten opgetast, en la-
ter met de dorsmolen achter de boerderij verwerkt. 
Diverse producten worden verkocht op markten 
in Helmond en ’s-Hertogenbosch. Voor het werk 
op het land zijn er twee Belgische trekpaarden. 
De priesterwijding van Nicolaas jr. in 1936 is een 
plechtige aangelegenheid en een grote eer voor de 
familie. Hiervan getuigt ook het bord op de voor-
deur met de tekst “Brabants trots! In deze woon ’n 
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jonge priesterzoon! Ook uw trots ouders, en fami-
lieleden De kroon op uwe gebeden.”  De familie 
Smulders is zeer gelovig en schenkt –niet altijd tot 
genoegen van de hardwerkende boerenzoons- gul 
aan de kloosterorde van de Lateranen in Luik.
De kinderen van het gezin Smulders bereiken al-
len een hoge leeftijd (Marie wordt 102!). Op 90 
jarige leeftijd verlaat Piet Smulders in 1994 na 
een toegewijde thuishulp het eenzame geboorte-
huis, en verkoopt de boerderij met een deel van 

het terrein en de volledige inventaris aan het jonge 
kunstenaarsgezin van Gerard Zaal. 

Brand 1944 en wederopbouw
Op 15 oktober gaat tijdens de laatste oorlogshan-
delingen voor de bevrijding het bedrijfsgedeelte 
geheel verloren door een fosforgranaat. Het voor-
huis blijft door de constructie met de brandmuur 
ongeschonden. Een nieuw bedrijfsgedeelte wordt 
na de oorlog naar ontwerp van architect Tibosch 
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uit Berlicum in de kenmerkende wederopbouwstijl 
herbouwd voor een bedrag van 18.500,- gulden. 
De eerste steen van de nieuwbouw is geplaatst 
onder het betonnen stalvenster van de paardenstal 
door N. Smulders op 28 juni 1951.
Het stalgedeelte heeft een klassieke indeling met 
een grupstal voor een 10-tal melkkoeien, hooideu-
ren met open verbinding naar de ruime hooizol-
der, paarden- en varkensstallen en daarachter de 
karrenberging. Het geheel is zeer praktisch inge-
richt, goed verlicht en geventileerd, en hygiënisch 
door de dichte vloeren en gemetselde plafonds en 
de gecementeerde wanden en voederbakken.
Het terrein is ingericht op basis van het oude 
kleinschalige patroon van sloten en houtsingels, 
en naar behoefte worden schuurtjes geplaatst rond 
het oude bijgebouw uit de eerste bouwperiode. 
Een populierenlaan op de as van de voormalige 
ontginningsstructuur leidt naar een kippenhok 

met honderden kippen aan de achterzijde van het 
perceel. De bouwvallige woning naast de boerde-
rij wordt in 1946 opnieuw gebouwd voor Jan, die 
er met zijn gezin gaat wonen. 

Ruilverkaveling
Door de ruilverkaveling in de 60er jaren worden 
beken verlegd, sloten gedempt, en houtsingels, 
fruitbomen, en knotbomen opgeruimd. Het land-
schap wordt opnieuw ingericht voor een groot-
schaliger landbouw, en op veel boerenbedrijven 
wordt fors geïnvesteerd in nieuwe machines en 
grotere stallen.
De broers Dorus, Jan en Piet doen echter niet 
mee aan de toenemende mechanisatie, en op de 
boerderij aan de Spurkstraat blijft alles bij het 
oude. Vooral Dorus is een harde werker, en af en 
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toe wordt een loonwerker ingeschakeld voor het 
grote werk. Twee Belse trekpaarden hebben vol-
doende paardenkracht voor het werk op het erf, en 
een tractor is voor hen niet nodig. Ook het melken 
doen ze gewoon nog met de hand. 
Als vader Klaas Smulders in 1962 op 86 jarige 
leeftijd overlijdt gaan de broers op traditionele 
wijze verder. Ze staan bekend als betrouwbaar, 
hulpvaardig en gastvrij, en de brede kennis en er-
varing delen ze graag met anderen. Rond de ge-
moedelijke oude platte buiskachel in de ‘herd’ is 
het voor vrienden en de grote familie goed toeven. 

Piet heeft aan het einde van zijn leven zo ongeveer 
alle boeken van de bibliotheek gelezen, en is tot 
het einde een trouw bezoeker van de wekelijkse 
veemarkt.

Theater aan huis
De wederopbouwschuur en het oude voorhuis zijn 
na een lange periode van intensief boerengebruik 
uitgewoond en versleten. Eerdere bewoners had-
den geen behoefte aan comfort en luxe, en bij-
voorbeeld een douche is in 1994 -als de boerderij 
wordt verkocht aan de fam. Zaal- nog niet aanwe-
zig. 
Met beperkte middelen gaan de nieuwe bewoners 
met vele vrienden enthousiast aan het werk en al-
lerlei bouwmaterialen en meubels van elders wor-
den in de boerderij opnieuw verwerkt tot een bij-
zondere woon- en werkomgeving. Na verloop van 
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tijd ontstaat in de koeienstal een nieuwe keuken 
met bijkeuken en een bontgeschilderde atelier-
ruimte. De hooizolder wordt met stoelen uit een 

voormalige Bossche bioscoop en de inrichting 
van de lerarenkamer en toneelgordijnen uit het 
Sint Janslyceum aangepast tot theater- en feest-
ruimte. De boerderij behoudt de kenmerkende 
hoofdstructuur en vele authentieke details. 
Het terrein bij de boerderij biedt mogelijkheden 
en is inspiratiebron voor vele kunstprojecten. 
Het kunstenaarscollectief Maand Negen adop-
teert het in onbruik geraakte brugwachtershuisje 
uit 1933 van de Dungense Brug, en met hulp van 
vele sponsoren kan een dieplader worden ingezet 
om het huisje op een hoek van het perceel aan de 
Spurkstraat te takelen met uitzicht over de Zuid-
Willemsvaart. 
Op zaterdag18 september 2004, ter gelegenheid 
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van de herdenking van 60 jaar bevrijding, worden 
door middel van brandende hooibalen de silhou-
etten van vliegtuigen zo levensecht in de weide 
ingebrand dat piloten op weg naar de manifestatie 
Market Garden op de Ginkelse heide, een ererond-

je vliegen rond het perceel aan de Spurkstraat. 
Naar een ontwerp van Brabants Landschap en met 
subsidie van de provincie wordt het terrein rond 
de boerderij ingericht met een erfbeplanting, een 
paddenpoel, houtsingels en -wallen, en geleidelijk 
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ontstaat weer het door de ruilverkaveling geruï-
neerde kleinschalige landschap. 

Architectenbureau op de hooizolder
In 2007 wordt de boerderij aan de Spurkstraat ge-
kocht door architect Leo Sluijmer en Myra Oude 
Elferink. Het originele voorhuis, het ruime en 
lichte wederopbouwgedeelte, het oude esthuis uit 
de eerste bouwperiode, en het riante perceel met 
paddenpoel bieden alle mogelijkheden om wonen 
en werken te combineren. 
Voorafgaand aan de uitvoering worden belang-
rijke keuzes gemaakt zodat een afgewogen totaal-
plan gereed is voordat de uitvoering begint. Voor 
het vinden van een passende sobere en doelmatige 

uitstraling voor gebouwen en erf worden diverse 
museumboerderijen in de omgeving bezocht. 
Alles wat niet origineel en bruikbaar is wordt ei-
genhandig gesloopt, zodat tot in detail gezocht 
kan worden naar bouwsporen. Zo worden de ori-
ginele vloeren, de lampnis, de doorgang naar de 
sopketel, de haardplaat en toegang naar de brood-
oven gevonden. 
De authentieke ruimte-indeling van het gebouw is 
uitgangspunt bij het ontwerp, dus er wordt -zoals 
alle eerdere bewoners van de boerderij- gewoond 
in het voorhuis, en gewerkt in het bedrijfsgedeel-
te. Authentieke delen worden zorgvuldig hersteld, 
terwijl nieuwe toevoegingen op eigentijdse wijze 
zichtbaar blijven. Zo blijft de bouwgeschiedenis 
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afleesbaar.
Op het erf wordt een 
nieuwe kapschuur ge-
bouwd en het eeuwenou-
de bijgebouw verlengd 
zodat een mooi omslo-
ten moestuin ontstaat. 
Met een nieuwe erftoe-
gang, een boomgaard 
met hoogstamfruit, de 
aanplant van bosplant-
soen, en het maken van 
doorzichten naar het 
landschap is er weer 
structuur en samenhang 
tussen de gebouwen en 
het erf, en is de boerde-
rij met een rijk verleden 
weer klaar voor de toe-
komst. 
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Straatnamen
Redactie

In de afgelopen jaren zijn de meeste oude straatnamen en hun betekenis en herkomst in ‘Rondom De 
Plaets’ besproken. Die huidige straatnamen zijn in 1949 ingevoerd ter vervanging van de wijknummers, de 
oude heertgangen, te weten A, B, C en D. Vanaf omstreeks de jaren zestig zijn regelmatig nieuwe wijken 
gebouwd, meestal met straatnamen rond een thema. De heemkundekring is daar meestal bij betrokken en 
die namen zijn herkenbaar aan het voormalig landbouwkundig karakter van Berlicum en Middelrode. Ook 
zijn streek- en gebiedsnamen toegepast. Helaas zijn er ook onpersoonlijke namen uit de mythologie, dieren, 
koningshuis en beroemde personen. Deze straatnamen komen in bijna elke gemeente voor. In de volgende 
afleveringen zullen we de straatnamen bespreken van wijken waarover nog niet gepubliceerd is.
1. Rond de Hoogstraat
Berenhof. De naam is afkomstig van de beer in 
het wapen van Berlicum. Dit is een jonge wijk 
aan het begin van de Hoogstraat, op de plek waar 
voorheen garage Hoevenaars stond.
Mariendaal was de naam van de villa en het laatst 
bewoond werd door de familie van Adriaan van 
Herpen. De huizen van deze nieuwe wijk waren al 
aanwezig voordat garage Van Herpen en de brand-
weerkazerne werden afgebroken. Ook de voorma-
lige landbouwschool op deze plaats viel ten prooi 
aan de slopershamer. Sinds de sloop van deze ge-
bouwen zijn de nieuwe huizen goed zichtbaar.

Vendelpad. Enkele verbindingen met de Hoog-
straat en achterliggende wijk Beekveld kregen de 
naam die begint met een ‘v’. Het vendelpad kreeg 
zijn naam vanwege het huis Sint-Joris, dat vroeger 
aan dit landbouwweggetje lag. Er was een relatie 
met het gilde van dezelfde naam.
Het Veenpad verbindt genoemde wijk ongeveer 

vanaf het Mercuriusplein. Het duidt erop dat men 
vroeger in laag gebied terecht kwam, laagveen.
Het Veldpad vormt eveneens een verbinding met 
deze wijk, maar vanaf een heel andere kant, na-
melijk vanaf het Beekveld. Daarom zal deze naam 
gekozen zijn.

Postpad: Als er in Berlicum telefoonaansluitin-
gen komen, in eerste instantie drie, kunnen er ook 
telegrammen doorgegeven en bezorgd worden. 
Telegrammen worden vanuit Den Bosch doorge-
beld naar Marinus Frunt op Hoogstraat 103. Om-
dat hij een zaak heeft, is hij vrijwel altijd thuis. 
Daarom heeft de gemeente hem gevraagd de tele-
grammen aan te nemen en te bezorgen. Dat laatste 
is moeilijker omdat hij zijn zaak niet altijd kan 
verlaten. Daarom heeft hij zijn achterbuurman, 
schoenmaker Van Houtum gevraagd de telegram-
men te bezorgen.
Die woonde aan de Onderstal, nu Nederhof. Om 
Van Houtum te waarschuwen dat er een telegram 
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bezorgd moest worden, werd er tussen de twee 
huizen aan palen een touw bevestigd en bij van 
Houtum werd er een bel aan gehangen. Van Hou-
tum liep dan de kortste weg binnendoor en zo is 
het ‘Postpadje’ ontstaan, nu Postpad.

Burgemeester Godschalxplein: Verschillende 
burgemeesters van Berlicum en Middelrode kwa-

men voort uit de familie Godschalx. Anthony 
Godschalx was burgemeester van 1831-1833. Zijn 
opvolger was Lambertus Godschalx van 1833-
1879. Zijn taak werd overgenomen door Hendri-
kus Godschalx van 1879 tot 1905. De laatste in de 
rij was Corstianus Godschalx van 1905 tot 1935.

Met een grote bocht kwam men vroeger bij de brug over de Run naar het Beekveld. De bocht is nog herkenbaar 
aan de huidige parallelweg langs de woningen. Bij het begin van deze straat staat nu nog eetcafé ‘De Prins’ en 
rechts stond vroeger de boerderij van de familie Kuijpers. Links over de Run staan de gebouwen die zijn over-
gebleven van kasteel Beekveld en rechts aan de wiel in de Run is deze nieuwbouw verschenen.
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Deze keer een klassenfoto van de Norbertusschool, van de 4e of 5e klas rond 1931.
De namen van de achterste rij v.l.n.r.: 1.Piet Heesakkers, 2. Nico Langeraap, 3. Marinus Bosch Wz., 4. Marinus v.d. 
Berg Wz. , Jan van Dijk, 6. Piet v.d. Voort (Keup), 7. Wim van Osch, 8. Toon Schuurmans, 9. Henk van Veen, 10. Nard 
v.d. Donk, 11. Adriaan Smekens, 12. Fons van Lith, 13. Nol van Lith, 14. Onderwijzer J. Jonkers. 
Tweede rij v.l.n.r.:15. Jos v.d. Veerdonk Wz., 16. Jan v.d. Veerdonk Mz., 17 Dorus Hubers, 18. Adriaan v.d. Boogaard, 
19. Jaap van Dam, 20. Christ v.d. Veerdonk Jz., 21. Piet Glaudemans, 22. Jan v.d. Ven, 23. Wim Schouten Adr.z., 24. 
Christiaan Vissers, 25. Nard Schellings, 26. Piet Boselie.
Derde rij v.l.n.r.: 27. Harrie v.d. Spank, 28. Bert Jacobs, 29. Jan van Schijndel, 30. Grard v.d. Ven, 31. Frans v.d. 
Pas, 32. Frans v.d. Spank, 33. Guus Pennings, 34. Willie Snoek, 35. Piet van Rooij, 36. Hendrik Schel, 37. Grard 
Smulders, 38. Cor Schouten.
Vooraan v.l.n.r.: 39. Frans v.d. Veerdonk, 40. Mies Hubers, 41. Jo Bolk, 42. Wim Kastelein, 43. Martien v. Uden, 
44. Piet Steenbergen Lz., 45. Harrie Wijgergangs, 46. Dorus v.d. Boom, 47. Jan van Houtum, 48. Hans Smits Mz., 
49. Mies Ravenstein, 50. Jos Bosch, 51. Jos Martens, 52. Theo van Lokven. 
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In memoriam.
We hebben weer afscheid moeten nemen van een trouw werkgroeplid. Janske Bekkers-
Roefs (1927-2011) was tientallen jaren een gewaardeerd werkend lid op wie altijd een 
beroep kon worden gedaan. Zij woonde voorheen op een historische plaats: bij de voor-
malige schuurkerk en de daarbij behorende pastorie. Zij kende heel veel mensen uit Berli-
cum en Middelrode en kon zonder ophouden vertellen over vroeger en allerlei dingen uit 
ons dorp. Jarenlang heeft zij de collectie bidprentjes van de kring beheerd en beschreven, 

daar plukken we nog de vruchten van. Voor al haar werkzaamheden en inzet heeft zij enkele jaren geleden 
de ‘speld van verdienste van de Brabants Heem’ mogen ontvangen. We zullen haar inbreng en kennis mis-
sen en zij zal nog lang in onze gedachten blijven. We wensen haar familie, kinderen en kleinkinderen, heel 
veel sterkte.

Schenkingen

Uit de nalatenschap van Jan van Uden ontvingen we een aantal bidprentjes en enkele boeken.
Nico van Doorn schonk enkele foto’s.
Frits Speetjes schonk bij zijn rondleiding in kasteel de Wamberg een doosje bodemvondsten.
Wim van Zoggel bracht weer een mooie foto.
Martien Kastelijn gaf een ingebonden Katholieke Illustratie uit de jaren 1931-1932.

Alle schenkers hartelijk dank, de spullen worden goed bewaard in ons archief.


