De heilige Cunera in Kaathoven en Berlicum
Albert Pennings

In Kaathoven, tot voor enkele jaren een uithoek van de voormalige gemeente Berlicum, ligt al eeuwen
lang de bekende ‘Cunerakapel’. Duizenden gelovigen zijn hier op bedevaart gegaan totdat de Staten
Generaal in 1648 de zichtbare katholieke geloofsuitoefening in onze streken verbood. De Cuneraverering
werd daarna verplaatst naar de kapel bij Bedaf onder Uden, dat in het vrije land van Ravenstein lag. Toen
de godsdienstvrijheid in de 19e eeuw werd hersteld, kwamen de bedevaarten weer op gang, ditmaal naar
de parochiekerken van Berlicum en Heeswijk. Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw is dit gebruik
langzaam uitgestorven.
Deel 1: Cunera
slotte bij neer. Haar moeder gaf haar een lange
Geboorte van Cunera
mooie sjaal van Koptisch linnen. Cunera deed
De legende van de H. Cunera dateert al uit de vierde
deze lange mooie halsdoek om haar nek. Ze zou
eeuw na Chr. Dit is de periode van de verspreiding
die de hele reis dragen om zich te beschermen.
van het christendom door Europa. Cunera was een
Zo ging ze met een lange stoet meisjes in het jaar
Engelse prinses. Haar vader Aurelius en moeder
454 (sommige bronnen spreken van het jaar 337)
Florencia woonden in het toenmalige koninkrijk
op weg. Er wordt beweerd dat het er wel 11.000
York, in Engeland op een kasteel. Cunera was
deelnemers waren. Dat kan een misrekening zijn.
mooi en intelligent en al voor de huwbare leeftijd
Er zijn er ook die spreken van elf. Ze gingen
had ze al vele huwelijksaanzoeken uit binnen- en
met de boot naar het vaste land en daarna met de
buitenland gehad.
boot over de Rijn tot Basel. Vanaf daar gingen
ze te voet de Alpen over, door de bergen en over
Op bedevaart
ongebaande wegen. Na vele maanden bereikten
Cunera had een nichtje, Ursula, die een bedevaart
ze eindelijk Rome.
naar Rome wilde maken. Ze vroeg of Cunera
mee wilde, maar haar ouders vonden het geen
De overval
goed plan, omdat het een verre en gevaarlijke
Na veel gebeden te hebben, ontvingen de meisjes
reis was. Het Romeinse Rijk was net ten onder
de zegen van paus en aanvaardden ze de terugreis.
gegaan en veel vreemde volkeren uit het oosten
Met een escorte van de paus kwamen ze veilig
kwamen Europa binnen en trokken plunderend en
de bergen over en konden ze zich inschepen om
moordend rond. Haar ouders legden zich er ten
de Rijn af te varen richting Nederland. De reis
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Wonder
De vrouw van Radboud zag hoe geliefd Cunera
was geworden bij de bevolking en dat haar man
zeer was ingenomen met al haar goede werken. Ze
beklaagde zich erover dat Cunera oneerlijk was
en stiekem brood mee nam om aan de armen bij
de poort uit te delen. Op een dag, na een maaltijd,
stopte Cunera weer etensresten in haar schort. De
koningin riep Radboud erbij en Cunera moest haar
schort openen. De koningin wachtte triomfantelijk
af. Cunera opende haar schort en er lagen gewoon
wat simpele houtsnippers in voor de open haard.
Ze was verbijsterd en Radboud werd kwaad op
zijn vrouw. Als klap op de vuurpijl kreeg Cunera
de sleutels van zijn voorraadkamers. De koningin
was zeer jaloers en zon op wraak.

verliep voorspoedig tot bij Keulen. Hier werden
de meisjes overvallen door barbaarse Hunnen. Ze
werden overmeesterd, vastgegrepen, verkracht
en afgeslacht. Ook Cunera ontkwam niet aan
dit geweld, maar werd meer dood dan levend
overboord gesmeten. Ze kwam bewusteloos op
de oever terecht. Als enige overlevende werd ze
gevonden.
Radboud
De Friese koning Radboud keerde met zijn mannen
te paard terug van de jacht, op weg naar huis, het
kasteel Prattenburg vlak bij Rhenen aan de Rijn.
Hij overzag de verschrikkelijke moordpartij en
vond Cunera, die nog ademde. Hij zette Cunera
voor zich op zijn paard en reed voorzichtig, want
Cunera was half buiten westen, verzwakt en
gewond.

De moord
Enige tijd later ging Radboud met zijn vrienden
en een aantal knechten op valkenjacht. Ze lieten
het kasteel achter met Cunera als hoofd van de
hofhouding. De koningin zag haar kans schoon en
besprak met haar diensmeid dat Cunera verdwijnen
moest. Die was het daar mee eens. De koningin
ging naar de paardenstal en de dienstmeid ging
Cunera halen. De twee vrouwen grepen de sjaal
van Cunera ieder aan een eind vast en wurgden
haar. De koningin pakte de sleutels van de dode
Cunera af en de dienstmeid groef een groot gat,
waarin ze Cunera begroeven. Toen Radboud
terugkeerde van de jacht, riep hij meteen Cunera.
Die had immers de sleutels en ze waren dorstig.

Prattenburg
Cunera werd op Prattenburg hartelijk ontvangen
en goed verzorgd. Ze herstelde vrij snel van haar
vreselijke ervaringen. Radboud raakte erg onder
de indruk van het meisje, maar zijn vrouw hield
dit alles argwanend in de gaten. Cunera maakte
al snel vrienden. Niet alleen onder het personeel,
maar ook bij de plaatselijke bevolking. Ze zorgde
goed voor de arme mensen in het dorp en vaak
smokkelde ze broodresten en overblijfselen van
de overvloedige maaltijden uit de kasteelpoort.
De mensen in het dorp waren heel blij met deze
engel uit een vreemd land.
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Oude houtsneden die het leven
van de Heilige Cunera verbeelden:
1.
De bedevaartgangers,
Ursula en haar metgezellen
waaronder Cunera, worden in
Keulen overvallen en op wrede
wijze vermoord. Alleen Cunera
ontkomt aan de slachting.
2.
Cunera gaat met etensresten naar de kasteelpoort om
aan de armen uit te delen. Als
ze haar kleed ter controle open
moet maken, is er een wonder
geschied: de etensresten zijn
veranderd in houtsnippers.
3.
Cunera wordt met haar
sjaal vermoord (rechtsboven)
en in de paardenstal begraven
(onder). De paarden willen de
stal niet in en het ontzielde lichaam van Cunera wordt gevonden.
4.
Enkele honderden jaren later wordt Cunera door de
bisschop van Utrecht, Sint-Willibrord, in Rhenen heilig verklaard.
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weg naar Keulen en beloofde op de terugweg uit
te stappen. Hij vergat die belofte bijna, maar een
vreselijke storm deed hem eraan herinneren. Op
de Cuneraheuvel werd het graf geopend en ze lag
nog geheel ongeschonden met de worgdoek nog
om haar hals. Willibrord liet haar in een schrijn
plaatsen en er werd een kerk gebouwd. Cunera
werd heilig verklaard en de worgdoek werd als
relikwie bewaard. Er kwamen bedevaarten op
gang om de voorspraak van Cunera te vragen.
Deze bedevaarten trokken zo veel mensen dat er
veel geld in het laatje kwam. In 1531 kwam de
enorme Cuneratoren gereed, die je nu nog van verre
in Rhenen kunt zien staan. Bisschop Willibrord
bepaalde, dat de moord op Cunera op 28 oktober
en haar heiligverklaring op 12 juni herdacht zou
worden. Cunera’s voorspraak wordt aangeroepen
tegen keelkwalen en blindheid. Daarnaast is ze
beschermheilige van vee, vooral paarden.

Maar zijn vrouw zorgde voor hen en legde uit dat
de ouders van Cunera haar waren komen halen en
hadden meegenomen.
De stal
Intussen hadden de staljongens de paarden
verzorgd en wilden die in de stal zetten. Maar de
paarden waren zeer onrustig en weigerden binnen
te gaan. Ook zagen ze brandende lichtjes in de
stal. Toen Radboud en de jagers kwamen kijken,
zagen ze dat de grond was omgewoeld en vonden
al gauw het ontzielde lichaam van Cunera met de
mooie sjaal nog om haar hals. Radboud begreep
meteen wat er gebeurd was. Zijn vrouw vluchtte
na de ontdekking weg, achterna gezeten door de
knechten. Ze rende tot de rand van de Grebbeberg
en stortte zich daar naar beneden. De diensmeid
eindigde op de brandstapel.
Cunera werd begraven in een speciale grafheuvel
vlak bij het kasteel. Die plek heet nu nog
Cuneraheuvel. Radboud trok zich terug in zijn
kasteel en verbleef daar eenzaam en verdrietig tot
aan zijn dood.

Historiciteit
We weten niet of het allemaal waar is en alle
historische feiten kloppen. Er zal hier en daar wel
een kern van waarheid in zitten, maar in de loop van
de tijd zullen er ook veel dingen zijn verzonnen.
Het bestaan van Ursula is omstreden en ook een
koning Radboud uit de vierde eeuw is onbekend.
Zijn bekering in die tijd zou zeker niet onopgemerkt
zijn gebleven. In 1832 verspreidde de toenmalige
eigenaar van landgoed Prattenburg het verhaal
dat daar de moord op Cunera zou hebben plaats
gevonden en dat ze in de stal van het landgoed

Heilig verklaring
In de loop der tijden vonden veel wonderbaarlijke
genezingen plaats bij mensen met keelziektes die
bij Cunera’s graf waren komen bidden. Ook zieke
paarden en andere dieren die bij het graf kwamen,
werden weer beter.
Pas ongeveer 300 jaar later kwam de Utrechtse
bisschop Willibrord langs gevaren over de Rijn op
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Een beeld van de H. Cunera (links) dat
heeft gestaan in de Cunerakapel van
Kaathoven. Na de reformatie was het verdwenen en pas einde 19e eeuw op de zolder van de abdij van Berne in Heeswijk
gevonden. Het bevindt zich nu nog in deze
abdij.
Een devotieprentje (rechts) toont ons de
H. Cunera die voedsel aan de armen uitdeelt aan de kasteelpoort.
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ontstond de ‘Bocxhoeve’ ongeveer op de plaats
van de latere ‘Engelenstede’. Voor de afwatering
werd een afvoersloot gegraven met de naam
‘Bocxgrave’, die weer aansloot op de eveneens
gegraven Wetering. De ontginning van de heide
rondom deze hoeve breidde zich gestadig uit,
zelfs zodanig dat de leenheer stukjes grond zelf
weer kon uitgeven. De landerijen strekten zich
op den duur uit over de vier eerder genoemde
gemeenten.

werd begraven. In geen van de middeleeuwse
geschriften echter komt de naam Prattenburg voor.
Pas in de 16e eeuw is deze naam bekend geworden.
Ook de naam van de paus uit de legende is uit die
tijd niet bekend. De Hunnen, die gemoord zouden
hebben, treden pas veel later in deze streken op.
Soms wordt de veronderstelling geuit dat het
oorspronkelijk niet om elfduizend, maar om elf
maagden ging. Het getal elfduizend zou ontstaan
zijn, omdat er zou hebben gestaan XI M: dat zou
dan gelezen moeten worden als afkorting van elf
martyres (martelaren), maar de hoofdletter ‘M’
zou abusievelijk opgevat zijn als het getal duizend
in Romeinse cijfers. Voor deze veronderstelling
is echter nergens wetenschappelijk bewijs
gevonden.
In ieder geval is het een mooi verhaal, een verhaal
over liefde en jaloezie, over een gruwelijke moord
en over mirakels, dus heel veel wonderen.

Kapel
Het gehucht Kaathoven beschikte reeds zeer
vroeg over een eigen kapel. Deze was toegewijd
aan de H. Maria en de H. Cunera. Deze kapel
is waarschijnlijk gesticht in de politiek-rustige
periode 1400-1420. Het recht van benoeming
van de bedienaar van de kapel berustte bij de
eigenaar van de ‘Bocxhoeve’, later ‘Grote Hoeve’
genoemd. Deze kapel is later verdwenen. Aan de
plaats waar hij gestaan geeft, herinnert nog de
naam ‘Kapelakker’. Omstreeks 1535 is op de plek
van de huidige kapel een nieuwe gebouwd, bekend
geworden als ‘de Cunerakapel’. De kapel verkreeg
toen ook het recht om het misoffer op te dragen.
Na goedkeuring van de pastoor van Berlicum werd
door de eigenaar van de kapel een rector benoemd.
In 1597 werd het patronaatsrecht vermaakt aan
het Groot Gasthuis in ’s-Hertogenbosch, daarna
gaan ook de bijbehorende hoeves over. In 1613
kreeg de pastoor van Berlicum, Johannes Moors,
hij werd later abt van Berne, de relikwieën van de

Deel 2: Kaathoven
Kaathoven
In de noordoosthoek van Berlicum, nabij Vinkel,
op de grens van de voormalige gemeenten
Nuland, Heesch en Heeswijk, ligt Kaathoven. Het
is eerder een gehucht of buurtschap dan een dorp.
Het was een woest gebied, met slechte grond
en slechte afwatering en lag ver af van de meer
bewoonde gebieden. Rond 1250 werd dit heideen vennengebied door de hertog van Brabant in
erfelijke leen uitgegeven. De leenheer van deze
‘hoeve lands’ was een zekere Heer Bock. Zo
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Dit kaartje laat ons de
oudste ontwikkeling van
Kaathoven zien. Een
groot ven en de gegraven afwateringen zijn
duidelijk zichtbaar. De
Bocxhoeve (later Engelenstede) was een van
de eerste ontginningshoeven op Kaathoven
en de heer liet vlakbij
een kapel bouwen, later de Cunerakapel.
Enkele andere hoeves
met hun vermoedelijke
stichtingsdatum
zijn ook aangegeven.
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hele dag te paard op stap zijn geweest, om allen te
manen, die geldelijke verplichtingen hadden aan
de kapel.
Bij voorbeeld Wouter Jansen ‘In de Brauwcuyp’
betaalt een jaarlijkse rente uit zijn huis en
erf, gelegen bij de kerk van Berlicum. Ook op
schenkingen en erfenissen kon men rekenen.
Op 24 februari 1622 ontvingen de toenmalige
kapelmeesters 7 gulden en tien stuivers rente, die
de erfgenamen van Andries van Luyck schuldig
waren. In datzelfde jaar 1622 verschijnt voor het
eerst de naam Jan van Niel. Hij betaalde toen 2,5
gulden. Hij keert daarna regelmatig terug in de
boeken.

H. Cunera in zijn bezit. In 1619 legde hij die neer
in de Cunerakapel op Kaathoven. Die relikwieën
waren afkomstig uit een klooster in Maarsbergen,
van waar ze wegens de geloofsvervolgingen naar
het zuiden zijn gebracht. Vanaf 1618 ontstond
een bedevaart naar de Cunerakapel, waaraan
geestelijken en bewoners uit de omgeving
deelnamen, maar de Cuneraverering bestond toen
al zeker honderd jaar. Bij de belegering van ’sHertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629
werd de kapel gedeeltelijk verwoest, maar een
jaar later is ze weer herbouwd. Na de Vrede van
Munster in 1648 werden alle eigendommen van
godsdienstige instellingen verbeurd verklaard en
verkocht. De relikwieën werden al in 1644 vervoerd
naar de kapel in Bedaf, vlakbij Vorstenbosch, dat
in het vrije gebied van het land van Ravenstein
lag. Ook de bedevaarten gingen gedurende ruim
135 jaar hier naar toe. In 1784 verdween deze
pelgrimage door het splitsen van de relieken van
de Heilige Cunera. Ze kwamen terecht in Berlicum
en Heeswijk. In Berlicum kreeg men het grootste
gedeelte.

Beelden van de H. Cunera
Een Cunerakapel, tevens bedevaartoord, zonder
Cunerabeeld is ondenkbaar. In de Abdij van Berne
wordt nog altijd een uit Kaathoven afkomstig
houten Cunerabeeld bewaard, dat volgens
kenners, gezien de gotische vormgeving, op ca.
1520 kan worden gesteld. Op 7 mei 1608 zijn de
twee kapelmeesters naar Schijndel gegaan naar
een beeldsnijder, om het Cunerabeeld van de
kapel te laten schoonmaken en tevens ‘een ander
te doen maeken, om voer die capel te setten’. Dit
laatste zal moeten worden verstaan in deze zin:
om aan de buitenzijde van de kapel, bijvoorbeeld
boven de toegangsdeur, te plaatsen. Het nieuwe
beeld kan niet kostbaar geweest zijn, want voor
het schoonmaken en het snijden van het nieuwe
beeld werd slechts 5 gulden 5 stuivers betaald.

Inkomsten van de Cunerakapel
Behalve de inkomsten van de jaarlijkse
bedevaartdag had de kapel van Kaathoven nog
andere vaste inkomsten. In het bewaard gebleven
‘Rekenboek’ onder de uitgaven van het jaar
1606 staat een post, waaruit we de inkomsten af
kunnen leiden. Daar staat namelijk, dat de twee
kapelmeesters met de vorster van Berlicum een
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Vanaf 1888 was de voormalige Cunerakapel geen school meer, vanwege de stichting van een school in
Vinkel. Het gebouw deed vanaf die tijd dienst als boerderij. Mooi zichtbaar zijn de steunberen, de put, het
rek met de melkbussen en op de voorgrond een houtmijt. Het woongedeelte was het voorste gedeelte, te zien
aan het gordijn voor het raam boven de melkbussen. Het achterste gedeelte, het voormalige priesterkoor,
was in gebruik als stal. Foto uit ongeveer 1950.
Op de inzet een schets van Hendrik Verhees uit 1787 toen de kapel nog in gebruik was als school voor
kinderen uit de omgeving.
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In 1635 heeft men ‘prente’ laten maken.
Vermoedelijk gaat het om een soort matrijzen met
afbeeldingen van de H. Cunera, om er wasprentjes
mee te vervaardigen, die als bedevaartsouvenirs
konden dienen. Vroeger werden zulke pelgrimstekens ook wel in een tin-loodlegering gegoten.

misdienaars uit die tijd. Onder de uitgaven van de
jaren 1612-1613 staat deze post: „aen mr. Aert van
sijnen dienst, dat hij een geheel jaer is gegaen op
Cathoven de misse dienen”. Hij ontving daarvoor
30 stuiver. Uit dit gegeven kan men opmaken, dat
ook volwassenen misdienaar waren en dat ze niet
in Kaathoven woonden. In 1614 keert zijn naam
terug, en nu blijkt dat hij Aert Cocx heet. Hij heeft
dan weer een heel jaar de mis gediend. Zo heeft in
1620 een jongen - zijn naam staat er deze keer niet
bij - een heel jaar lang de mis gediend. Het jaar
daarop keert Aert weer terug als misdienaar: de
naam Aert keert nog eenmaal terug in 1630 en hij
heet dan „den brouwerssoen”. Een zekere Goyart
Cornelissen is korte tijd misdienaar geweest.
Hij ontvangt voor het dienen van 5 missen 7 en
een halve stuiver. Vanaf 1632 wordt slechts 10
stuiver aan de misdienaars gegeven voor een heel
jaar dienen. Blijkbaar gaat het nu om jongens uit
Kaathoven zelf.

De verzorging van de kapel
Kaathovens kapel had, voor zover valt op te
maken, geen eigen koster. Voor de bedevaart
kwam de koster van Berlicum met de pastoor mee
naar Kaathoven. Een eigen koster was ook niet
nodig. De rector en zijn misdienaars zullen zich
wel hebben kunnen redden. De rector moest zelf
voor de miswijn en de hosties zorgen. Kaarsen
en alle andere benodigdheden werden door de
kapelmeesters gekocht. Vrouwen en meisjes
uit Kaathoven hielden de kapel en de inboedel
schoon. En verder stonden de kapelmeesters voor
het onderhoud van kapel en
kerkhof. De kapel was geen orgel rijk, zodat er
geen organist vermeld staat. De bedevaart
werd ook niet opgeluisterd door muziekinstrumenten. Men trok niet door de onmiddellijke
omgeving van de kapel in processie rond.
Wierook kwam er niet aan te pas en alle andere,
bij processies gebruikelijke attributen staan
nergens opgetekend. Voor de bedevaartdag liet
men enkele koorzangers komen. Dat was alles.
Wel waren misdienaars nodig. Zij waren betaalde
krachten en worden zelfs vooral genoemd. Het is
wel uitzonderlijk, dat we de namen kennen van

Het onderhoud van de kapel
De twee nieuwe kapelmeesters, die op 24 juni 1606
in functie traden, kregen de zorg voor een gebouw,
waaraan kort tevoren herstelwerkzaamheden
waren verricht. Deze waren niet volledig betaald.
De kwitanties van Daniël van Empel, die de
ramen van glas had voorzien, en van Hanrick
Jansen de smid, die spijlen en nagels had geleverd,
moesten nog worden voldaan. Dit gold ook voor
de leidekker, die leien, pannen, spijkers en kalk
had geleverd. De leidekker moest zelf de speciale
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Van 1975 tot 1981 is de Cunerakapel gerestaureerd. Vooral de laatste twee jaren is aan de bouw ervan
gewerkt. Het heeft vanaf die tijd geen functie meer als boerderij. De steunberen zijn gebleven en de spitsboogramen weer hersteld. De oorspronkelijke vorm is teruggebracht. Het schip van de kerk heeft zijn voormalige hoogte weer teruggekregen en het gebouw is sindsdien in gebruik als woonhuis.
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Het einde van de eredienst in de kapel
Nadat de erediensten in 1648 werden verboden,
hebben de protestanten nog enige jaren gebruik
gemaakt van de kapel te Kaathoven. Daarna
heeft de kapel gefunctioneerd als school:
vanwege deze functie werd tegen de kapel een
onderwijzerswoning aangebouwd. In 1838 is
het gebouw ten behoeve van het onderwijs nog
verbouwd. Het priesterkoor werd gesloopt en
vervangen door een vierkant schoollokaaltje. De
kap van het schip werd verlaagd en vanaf die tijd
was alleen aan de steunberen en de ramen te zien
dat het gebouw ooit een kapel was geweest. Na
een periode van ruim 100 jaar buurtkapel en van
ongeveer 250 jaar buurtschool, kreeg het gebouw
een nieuwe bestemming, die van boerderij. In
1888 was in het naburige Vinkel een parochie
opgericht en er was een eigen nieuwe school
gekomen. De Abdij van Berne kocht het gebouw
en het lapje grond erbij en verhuurde het als
boerderij aan de familie Brouwers, die het in 1937
kocht. In de jaren 1975-1981 is het historische
gebouw gerestaureerd en in zijn geheel sindsdien
als woning in gebruik.

ladders van de kerk van Berlicum halen voor het
werk op het dak. We mogen aannemen dat slechts
een gedeelte van de kapel met leien was gedekt,
waarschijnlijk het priesterkoor. De rest was nog
met stro gedekt.
In 1617 werden nieuwe banken aangeschaft en
werd het voetstuk van het altaar vernieuwd. Een
jaar later werd boven het altaar een baldakijn
opgehangen.
Er hadden nog meer werkzaamheden plaats. Zo
werden de deuren voorzien van grendels met
klink en verder toebehoren. Ze kwamen te hangen
in gesmede deurankers. Op het torentje en op het
priesterkoor werden nieuwe kruizen geplaatst. Jan
de timmerman zorgde voor een hoog hek tussen
priesterkoor en schip en voor nieuwe banken.
Op het dak van de kapel stond een torentje,
waarin een luiklokje hing. De geschiedenis van
het luiklokje is een geval apart. Men heeft er veel
getob mee gehad. Herhaaldelijk brak het touw om
de klok te luiden. Dan weer was er misère met de
klepel. Op 15 juni 1608 zijn de twee kapelmeesters
naar Cromvoirt gegaan, om te zien of daar een
luiklok te krijgen was. Ze hadden succes. De
volgende dag is men de klok gaan halen. Het was
een hele toer, om de klok uit de toren te krijgen.
Daar moesten een paar arbeiders aan te pas komen.
Wel gingen de bedevaarten door, maar zonder
eucharistieviering en zonder preek. Het aantal
bedevaartgangers nam in die jaren desalniettemin
toe.

Deel 3: Berlicum
De Cuneraverering naar Berlicum
Een longziekte onder runderen had in de jaren
dertig van de 19de eeuw een intensivering van de
Cuneraverering in Berlicum tot gevolg. Sinds die
jaren kwamen vooral boeren uit de omgeving ter
bedevaart om er brood en water te laten zegenen
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Deze reliek werd in 1784 gesplitst. Heeswijk kreeg een gedeelte en schafte daarvoor een ronde schaal aan. Berlicum
kreeg het grootste gedeelte, een stukje bot
van 1 ½ cm. Dat werd geplaatst op een
ovale schaal, zoals op de afbeelding is te
zien.
Ook afgebeeld de akte van splitsing van
17 juni 1784 uit het parochiearchief van
Berlicum.

De relikwieën van de heilige Cunera werden tijdens de godsdiensttwisten in 1644 overgebracht
naar het veilige gebied van de Bedaf onder Vorstenbosch. In deze
streek had de Staten Generaal in
Den Haag geen zeggenschap en
er heerste godsdienstvrijheid. De
katholieken uit onze streek konden
daar vrij hun geloof belijden. In de
Franse tijd werd overal de godsdienstvrijheid hersteld.
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en dat aan de beesten te voeren. De stallen werden
besprenkeld met gewijd water. Men vond het
een onfeilbaar middel tegen veeziekten, vooral
longziekten. In 1898 werd een broederschap
opgericht: daardoor verspreidde de verering zich
over een groter gebied. In het ledenboek staan
ruim 1200 leden opgetekend. Hiervan kwamen
er ca 530 uit Berlicum zelf. De overigen kwamen
uit plaatsen als Boxtel, Geffen, Hedel, Nuland,
Oss, Rosmalen, Velddriel en Woensel. Meer dan
80% was boer, slechts incidenteel vinden we een
kind. Bijzondere feestdagen waren 12 juni (de
verhefﬁng van de relieken van Cunera door St.Willibrord), de feestdag op de zondag voor St.Jan (24 juni) met octaaf en 28 oktober (de dag van
de marteldoor van Cunera). In Berlicum waren
de zondagen voor en na 24 juni de belangrijkste
feestdagen. In de 20e eeuw doofde die verering
1

2

langzaam uit, mede door de concurrentie van de
Cuneravereniging van Heeswijk. Omstreeks 1964
kwam de laatste groepsbedevaart van boeren
uit Boxtel. Zij kwamen meestal op een eigen
datum, namelijk Witte Donderdag en namen
zelf brood mee. Kapelaan Pulles maakte met de
Cunerareliek een kruis over het brood en het werd
besprenkeld.
Bronnen:
Bavel, H. van: ‘De middeleeuwse Cunera-kapel van
Kaathoven’, uit ‘Berne’, 15-8-1981, blz. 84-92.
Bouma, Mieke: ‘Cunera, een legende’, Rhenen 2009.
Bovenschen, Joop: ‘De wonderbaarlijke legende van vrouwe
Cunera’, Rhenen, 1979.
Heijden, Wim van der: ‘Kaathovens vroegste ontwikkeling’,
in ‘Rondom de Plaets’ 4e jaargang nummer 3, 1993, blz. 7884.
Koning-van der Veen, M.: ‘Sinte Cunera, heilige van
Rhenen’, Rhenen 1994.
Meertensinstituut, Amsterdam.
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Enkele schetsen uit de ontwikkelingsfasen van de Cunerakapel.
1.
De eerste kapel bestond alleen uit een priesterkoor. Het ontstaan wordt geschat tussen 1400 en 1420.
2.
In 1535 werd de kapel uitgebreid met een hoger kerkschip. Ook de tekening op bladzijde 107 toont deze
fase. Vanaf 1648 was de kapel in gebruik als school.
3.
Vanaf 1888 werd het gebouw gebruikt als boerderij. Het dak heeft dan overal dezelfde hoogte.
4.
Na de voltooiing van de restauratie onder leiding van architect Valk in 1981 was de oorspronkelijke vorm
weer hersteld en doet het geheel dienst als woonhuis.
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Twee afbeeldingen van de Heilige Cunera. Links uit de kerk van
Nieuwegein en rechts uit de parochiekerk van Heeswijk. Cunera
is herkenbaar aan een aantal attributen. Daarvan noemen we de
worgdoek om haar hals, vandaar dat ze beschermheilige is tegen
keelziektes. Vaak heeft ze sleutels bij zich, omdat ze het beheer kreeg
over de voorraadkamer. Een palmtak is het teken dat ze martelares
is. Als ze een kroon op heeft wil dat zeggen dat ze een koningsdochter is en de houtsnippers in haar kleed duiden op het wonder, toen
de etensresten veranderden in houtsnippers. Soms staan er dieren
bij haar afgebeeld (zoals rechts), want Cunera is ook de patrones
die bescherming biedt tegen veeziektes.
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Het kasteel Beekveld

Wim van der Heijden (†2005), Albert Pennings, Jan Steenbergen
De oudste geschiedenis van dit kasteel is niet zo heel duidelijk. Dit is begrijpelijk als men weet, dat tot voor
kort nog niet eens bekend was, dat het kasteel Vredendaal en het kasteel Beekveld geheel verschillende
burchten waren, die op slechts korte afstand van elkaar gelegen waren. Het kasteel heeft gestaan oostelijk
van de weg Beekveld en zuidelijk van het huidige Godschalxplein. Het geheel beslaat het gebied dat
tot 1986 eigendom was van de Nederlands Hervormde Diaconie en sinds dat jaar in het bezit is van Jan
Steenbergen.
maar enkele over. Beekveld was zo’n kasteeltje
met bijbehorend landgoed. Het lag aan de beek
de Run en is in 1820 grotendeels afgebroken.
Nu is alleen nog maar een gerestaureerde
zijvleugel over, die gebouwd is boven de kelder
van het oorspronkelijke kasteel. Een van de
‘neerhuijzinge’, een bijgebouw, vroeger stal, doet
nu dienst als woning.

Ontstaan
Het voormalige landgoed Beekveld is in de
Middeleeuwen ontstaan als ‘hoeveland’. De
machtige Hertog van Brabant gaf tegen een
vergoeding toestemming aan een edelman, een
stadsbestuurder of rijke koopman om stukken
land te verpachten. Zo’n stuk grond was voor
een boerengezin net groot genoeg om er een
eenvoudige boerderij (hoeve) neer te zetten en er
met hard werken een bestaan op te bouwen. De
verpachter van het stuk land kreeg niet alleen een
deel van de opbrengst van de oogst, maar had op
de hoeve zelf ook een verblijfplaats, de ‘stenen
kamer’ of ‘speelhuis’. Dit gedeelte was voor de
verpachter gereserveerd, hij ontving er de pacht,
kon er ook logeren, bijvoorbeeld in de zomer of
tijdens het jachtseizoen. Dat alles op kosten van
de pachter. Een aantal van die hoeven werd in de
loop van de jaren steeds verder uitgebreid. Soms
met een apart vrijstaand gebouw, dan is er sprake
van een slotje of kasteel. Van de oorspronkelijk
wel vijfentwintig stuks zijn er in Berlicum nog

Vijftiende eeuw
De oudste vermelding treffen we aan in 1420, als
er sprake is van een ‘huijzinge bij de brug van
Beekvelt over die Runne’. In 1426 wordt Willem
Posteel vermeld als eigenaar en in 1482 Jonkheer
Roelof Dickbier. Het gehele gebouwencomplex
was omgracht met aan de noordzijde als begrenzing
het riviertje de Run. Direct achter dit stroompje
liggen de neerhuizingen (=bijgebouwen), waarvan
grote delen nog aanwezig zijn in het tegenwoordig
nog aanwezige langwerpige gebouwtje. Tussen
bijgebouwen om het kasteel ligt de plaats waar
het kasteel gestaan heeft op de plaats waar nu
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Een reconstructie van de situatie enige tijd na afbraak van kasteel Beekveld. Het uitgangspunt van deze
situatietekening is de kadastrale kaart van 1832. Centraal stroomt de rivier de Run, met links de bekende
wiel, daarnaast de brug die naar Beekveld leidt. Ook aangegeven de vermoedelijke plaats van de voormalige gracht. De nu nog bestaande gebouwen zijn goed te zien. De Beekveldscheweg en de Hoogstraat met
de gebouwen tonen ons duidelijk dat het dorp zich uitbreidde in oostelijke richting.
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waarbij de jonge Jonker Juriaan Cleerhagen mede
een van de aanstichters was. Deze springt, als
blijkt dat de opstand mislukt is, uit lijfsbehoud
van de Kruisbroederstoren in de stadsgracht
te ’s-Hertogenbosch. In een transportakte is in
1594 sprake van de weduwe Anna van Wijck als
eigenaresse.

de koepel staat. Daar het kasteel enkele kelders
bezat moeten we aannemen dat na de afbraak van
de hoofdbouw op een van de meest noordelijk
gelegen kelders de bovenbouw opgetrokken is.
Ondanks het onzekere verleden is het zeker dat
op de plaats van het kasteel rond 1459 een huis
staat en dat voor 1719 steeds adellijke families
het kasteel in eigendom hebben gehad. Onder de
bewoners en eigenaren treffen we aan de adellijke
families van Erpe, Cleerhagen, van Wijck, van
Erp-Borchheze, de Bever, van Erpe-Lankvelt
en Broeckhoven. Maar zoals verder zal blijken
nog niet nauwkeurig te dateren en te splitsen in
eigenaren en bewoners.

Zeventiende eeuw
Na weer een kleine tussenpauze komt in 1616
tot 1618 de vermelding van Jonkvrouw de Bever
als bewoonster en in 1622 Robbert de Bever als
geërfde op Beekveld. In dat stuk protesteert deze
laatste tegen de wateroverlast en de brug, die in de
Drijfweg bij Vredendaal is vernield en niet meer
opgebouwd wordt. Hoe deze adellijke familie
op kasteel Beekveld terecht is gekomen, is niet
bekend. De mogelijkheid bestaat, dat Robbert
de Bever, die gehuwd is Margaretha van Erpe
Bruhese, dit goed geërfd heeft middels zijn vrouw.
Zij is namelijk de dochter van Jonkheer Willem
van Erpe en Maria van Wijck, waaruit blijkt dat
vererving een reële mogelijkheid is.
Uit 1623 dateert een vermelding dat een zekere
Jonkheer Cornelis de Bever woonachtig is op
Beekveld. De zoon van Robbert de Bever is Jan
Robbert de Bever, Heer van Milheze, eerst gehuwd
met een zekere Lijske en later met Jonkvrouw
Arnoldina van Eijck (overl. 1640). Hun kinderen
zijn Robbert, Margaretha en Maria. Deze Robbert
de Bever is, als hij rond 1630 huwt met Jonkvrouw

Zestiende eeuw
Vanaf 1515 is het goed in handen van de Familie
van Erpe. In 1576 vinden we vermeld, dat Jonker
Juriaan Cleerhagen en Jonkheer van Erpe er
woonachtig zijn. Naar alle waarschijnlijkheid
is dit Jonkheer Johan van Erpe, gehuwd met
Anna van Wijck en al voor 1594 overleden.
Hij was vermoedelijk eigenaar, maar in ieder
geval bewoner van het dan al aanwezige kasteel
Beekveld.
Hun dochter Maria van Erpe, en haar man
Jonkheer Juriaan Cleerhagen zijn er in 1576 en
1598 woonachtig, terwijl ze later1/3 deel van
het goed bij erfenis verwerven. In de tijd van
de hervormde onlusten is er de mislukte aanslag
in 1585 van Hohenlohe op ’s-Hertogenbosch,
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Tussen ca 1400 en 1650 staan in Berlicum en Middelrode, meestal langs riviertjes, verschillende kasteeltjes, slotjes en speelhuizen. Na de Vrede van Munster in 1648 kwamen ze meestal in protestantse handen
en waren na de Franse Revolutie dusdanig verwaarloosd en in verval geraakt dat ze gesloopt werden. Op
de afbeelding een schilderij van omstreeks 1850 van Henri Knip (1819 – 1897), die zelf nog enige tijd op
Beekveld heeft gewoond. Op de voorgrond is duidelijk de wiel in de Run te zien. Ook de brug naar Beekveld
is aanwezig. Midden op het schilderij de poort van voormalig kasteel Beekveld en daarachter is een van
de gebouwen te zien. De schilder zat in de tuin van huize Vredendaal. Een mooi sfeerbeeld van vergane
glorie.
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1694 al direct tot een beslaglegging op de geërfde
goederen wegens achterstallige belastingen, welk
arrest alsnog opgeheven kan worden. Hierop volgt
in 1695 een huurovereenkomst tussen de jonkers
Broeckhoven als eigenaren en Jonkheer Philips
van Thienen ten behoeve van zijn schoonvader de
Champﬂeuri, kapitein en gewezen commandant
van Geertruidenberg. Hierin wordt genoemd ‘een
zeker adellijk huis en kasteel op Beekveld, met den
bovenhof en boomgaard met de vruchten daarop
wassende en met een gracht omsingelt, met een
gedeelte van de neerhuisinge (=bijgebouwen)
daaraan wesende, te weten de vertrekken daar
Jan Matheus de Brouwer althans in woont,
en de paardenstal enz.’ Een gedeelte van de
neerhuisinge blijft van de verhuurders voor eigen
gebruik, bestaande uit een kelder en het gedeelte
waar Gerrit Cray woont, met vrije op- en afgang
over de grachtbrug. Het geheel wordt verhuurd
voor de tijd van vier jaar tegen f 60,- per jaar, in 2
termijnen te betalen vanaf mei 1695. Tevens komt
voor rekening van de huurders de verpondingen
(soort onroerend goed belasting), het onderhoud
van de vloeren, het glas, het waterdicht houden
van de vensters, zolders en dak en het onderhoud
van de brug aan het huis.

Maria van Erpe Lankvelt, woonachtig te Berlicum
op zijn adellijk huis genaamd ‘te Beekvelt’. Als
Robbert in 1656 komt te overlijden testeert hij het
kasteel aan de langstlevende, waarna zijn vrouw
Maria van Erpe Lankvelt er tot haar dood in 1692
blijft wonen.
In de belastinglijst van 1660 worden Jonkheer
Willem Arnold van Broeckhoven en de weduwe
van Robbert de Bever genoemd als bewoners van
het kasteel. Jonkheer Robbert de Bever is dan
overleden. Deze Willem Arnold van Broeckhoven
is een zoon van Jonkheer Rogier van Broeckhoven,
gehuwd met Jonkvrouw Jacomina van der
Cammen. Rogier van Broeckhoven is licentiaat
in de rechten terwijl Robbert de Bever zijn oom
is. Hij is woonachtig te Berlicum tussen 1646 en
1650 als we vermeld vinden dat er twee dochters
geboren zijn. Jonkvrouw Maria van Erpe woont
met haar twee zusters op het kasteel na de dood van
haar man, haalt vermoedelijk haar neefs naar het
kasteel, omdat haar huwelijk kinderloos gebleven
is. Op zeer hoge leeftijd komt op 6 februari 1692
Jonkvrouw Maria van Erpe te overlijden, waarna
de al niet meer zo jong zijnde jonkers Willem
Arnold en Jacob Diederic van Broeckhoven het
kasteel Beekveld en verder alle bezittingen te
Berlicum, waaronder de bekende Koolhofhoeve,
erven. De erfgenamen zijn, omdat ze katholiek
zijn en daarom geen ambten meer mogen
uitoefenen, ﬁnancieel niet draagkrachtig, terwijl
de schenkster ook weinig geld nalaat. Dit leidt in

Achttiende eeuw
In 1719, kort voor zijn overlijden, maakt Jacob
Diederik van Broeckhoven als enige eigenaar,
omdat zijn broer al overleden is, zijn laatste
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Deze foto is gemaakt vanuit huize Vredendaal in januari 1920. Het Beekveld is nog een zandweg, de tuin
met fruitbomen en de nog bestaande gebouwen met woonhuis en het koepeltje, het theehuis gebouwd op de
kasteelkelder, zijn goed herkenbaar. Ook de bebouwing langs de Hoogstraat, herberg De Prins, brouwerij
Godschalx en de boerderij van Hannes van der Heijden en Narus Kuijpers, zijn duidelijk te zien.
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betrekken ze de vroegere katholieke pastorie in
de Onderstal. We weten dat Anna Hermanna in
het jaar 1743 overlijdt, waarna in de beschikbare
gegevens weer een leegte ontstaat. Mogelijk is
de beheerder van de goederen Mr. Nicolaas de
Blankendael (secretaris vanaf 1735) en wordt
het kasteel verhuurd. Als Anna Mechteld de
Blankendaal als weduwe van Carolus Cloeck op
13 april 1756 naar het hiernamaals vertrekt, komt
het kasteel met bijgebouwen vermoedelijk aan
haar dochter Arnoldina Cloeck. Zij treedt in 1756
in het huwelijk met de presidentschepen en latere
drossaard van Berlicum, de hervormde Arnoldus
van Gaalen. Arnoldus is geboren in Terheijden
bij Breda en stapt tijdens zijn glansrijke carrière
drie keer in het huwelijksbootje. Na overlijden
van zijn eerste vrouw wordt dit in 1760 Johanna
Jacoba Walraven en later Maria Rosendaal. Hij
is al op jeugdige leeftijd schepen en raad van ’sHertogenbosch. Hij wordt, nadat hij in Berlicum
komt wonen presidentschepen. Al kort hierna
wordt hij door de Heer van Berlicum aangesteld
tot drossaard. In de Franse bezettingstijd krijgt
hij om zijn bekwaamheid de functie van ‘Maire
van Berlicum’. Hij wordt echter in de periode van
het keizerrijk afgezet, als zijnde te weinig Frans
gezind. Zo goed als zeker is hij gedurende zijn
gehele loopbaan bewoner van kasteel Beekveld.
Hij wordt in 1805 als bewoner vermeld en in 1820
als eigenaren de erfgenamen van Arnoldus van
Gaalen.

wilsbeschikking. Als erfgenamen worden
hierin vermeld Jonker Caspar de Vocht en de
Jonkvrouwen Jacoba Johanna en Anna Johanna
Elisabeth de Vocht, zijn neef en twee nichten. Maar
direct hierop wordt door de landsdeurwaarder
Willem Geenhoven, wegens het niet betalen van
de landsbelastingen sedert 1699, respectievelijk
sedert 1710, op de erfgoederen beslag gelegd.
Daar de erfgenamen deze lasten, wegens hun
eigen verminderde inkomen, niet kunnen voldoen,
volgt kort hierop de gerechtelijke verkoop van
alle goederen gelegen te Berlicum. De goederen
aan het Beekveld worden hierna genoemd als ‘een
adellijk kasteel met neerhuisinge en zijn hoven,
rondom in zijn grachten gelegen in de Heerlijkheid
van Berlicum, met landerijen, bovenhof van
23 roeden, hof achter de schuur, enz.’. Koper
wordt op 27 juni 1719 voor een bedrag van f
2850,- Arnoldus de Blankendael. Dit is de pas
benoemde hervormde predikant van Berlicum.
Hij is getrouwd met Anna Hermanna Schuijl, de
dochter van een vroegere Berlicumse predikant.
Predikant De Blankendael is, na een succesvolle
predikantencarrière, vermoedelijk op verzoek van
zijn vrouw, op oudere leeftijd, weer naar haar
geboorteplaats gegaan. Hij komt echter al in 1720 te
overlijden. De nieuw beroepen predikant, Carolus
Cloeck (overleden 1752), treedt na korte tijd in
het huwelijk met Anna Mechteld (=Magdalena)
de Blankendael, de dochter van de overleden
predikant. Tot het jaar 1730 blijven ze vermoedelijk
bij de weduwe De Blankendael inwonen. Daarna
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Foto uit ca 1933 van de binnenplaats met de woning en stal en daarachter een schuur. In de deuropening
Anna Brokke en haar moeder.

121

Negentiende eeuw
Het pand wordt dan verkocht, evenals rond deze
tijd de tegenover liggende Wielse Hoeve, later
ook Vredendaal genaamd, aan Mozes Levi de
Hartog, joods koopman te ’s-Hertogenbosch. Deze
nieuwe eigenaar laat in 1820 de grachten dempen
en het kasteel slopen, waarna hij de bijbehorende
gronden opdeelt en aan meerdere particulieren
verkoopt. Het terrein van het voormalige kasteel
behoudt hij voor zichzelf, waarna op de plaats van
de neerhuisinge een woonhuis gebouwd wordt.
Dan verrijst op een der gespaarde kasteelkelders
het tegenwoordige koepelhuis.
In een schrijven van burgemeester Godschalx uit
1839 lezen we dat het adellijke huis ‘het Beekvelt’
niet meer bestaat, omdat het in 1820 verkocht en
afgebroken is en dat er niets van overgebleven
is als een klein gedeelte van de neerhuisinge
terwijl de landerijen aan meerdere inwoners zijn
overgegaan. Als eigenaar wordt dan genoemd
Soesman de Hartog, de zoon van de koper. Mei
1843 worden als eigenaren opgegeven Eva,
Hester en Sara de Hartog te ’s-Hertogenbosch. Als
bewoner van 1833 tot minstens 1877 vinden we
Cornelis de Kemp afkomstig uit Rijswijk, die de
functie van tuinman had.
In 1876 verkoopt meester Mozes Pinkhof
Schlesinger het geheel namens zijn overleden
moeder Sara de Hartog, weduwe van Asser
Schlesinger, en haar zussen Eva en Hester, aan
de Nederlands Hervormde Diaconie om als
kosterswoning te fungeren. Noch in de gebouwen,

noch in de eigenaren komen er in de loop van meer
dan een eeuw wijzigingen.
Twintigste eeuw
In 1986, na 110 jaar in eigendom van de hervormde
diaconie te zijn geweest, wordt het gekocht
door Johannes Steenbergen, architect, gehuwd
met Marianne Peeters Weem. Hij restaureert de
gebouwen, die sindsdien als woning en kantoor
worden gebruikt.
Jan Steenbergen vertelt zelf:
‘Als in maart 1986 een bord in de tuin van ‘Anna
Brokke’ staat met daarop ‘te koop’ windt me
dat enorm op. Ik had al een tijd het leegstaande
pand op het oog en had daarover contact met
de voorzitter van de diaconie der Nederlandse
Hervormde gemeente in Berlicum
Ik zou op de hoogte gehouden worden van
de verkoop van het pand! Na informatie bij
verkoopmakelaar Hans Pernet blijkt dat het pand
Beekveld 11 openbaar verkocht gaat worden met
besloten bieding. Ca 180 belangstellenden komen
kijken op de open dagen. Uiteindelijk zijn er 16
gegadigden die een bod uitbrengen. Als dan op
17 juni de telefoon gaat en ik word uitgenodigd
op het kantoor van de makelaar, kan ik mijn
geluk niet op: ik ben de hoogste bieder. Op 19
september wordt het koopcontract getekend bij
notaris J. Wedemeijer en is het eigendom een
feit. Samen met Marianne maken we plannen:
restauratiesubsidie aanvragen, bouwplannen
indienen, met de aannemer praten en we nemen
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Bij de restauratie werd alles grondig aangepakt. Met behoud van oude historische elementen werd het
woonhuis grondig gerestaureerd en het koepeltje werd een luxe kantoorruimte. Onder het koepeltje is een
kelder van het vroegere kasteel nog aanwezig. Gelukkig is dit nostalgisch stukje Berlicum voor de toekomst
bewaard gebleven. Foto 1998.
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Overzicht hoofdbewoner en/of eigenaar vanaf
1815:
1815: Arnoldus van Gaalen, oud drossaard.
1820: Kasteel Beekveld wordt gesloopt.
1825: Het poortgebouw en stal zijn onbewoond.
1829: Cornelis de Kemp gehuwd met Gerrigje
Deijs, Ned. Herv. Tuinman
1832: Mozes Levi de Hartog is eigenaar.
1840: Pieter Ziegelaar, koster Ned. Herv.
1850: Cornelis de Kemp, tuinman.
1850: Willem de Kemp.
1852: Hendrik Knip, kunstschilder.
1852: Antonij de Kemp gehuwd met Geertruida
Struik, Ned. Herv., tuinman.
1852: Cornelis de Kemp, inwonende vader.
1897: Peter Brokke en Hendrina Vink, Ned. Herv.
Tuinman.
1926: Johanna Hendrina Brokke.
1936: Jacobus van Heijst gehuwd met Johanna
Brokke, landbouwer.
1949: Hendrina Vink, inwonende moeder.
1986: Jan Steenbergen gehuwd met Marianne
Peeters Weem, eigenaar en bewoner.

zelf de klus op ons om het pand te strippen. Als
dan de bouwvergunning wordt verleend, kan de
restauratie beginnen. Aannemersbedrijf C. v.
Uden gaat de klus klaren, waarna we in augustus
1987 ofﬁcieel in de woning trekken en van start
gaan met de restauratie van de ‘Koepel’. Dit gaat
de kantoorruimte worden voor mijn op 1 april
gestarte architectenbureau.
In 1996 vragen we een bouwvergunning aan voor
de bouw van een poortgebouw, dat in 1997 in
gebruik wordt genomen. In die periode verlengen
we ook de bestaande tuinmuur met poortingang.
Tussen al die bedrijven door hebben we ook de
tuin herplant met kersenbomen als aanvulling
op de bestaande boomgaard. Zo ook worden
beukenhagen herplant of aangevuld.
Al met al een levenswerk waar we nu al zo’n 25
jaar mee doende zijn, want dat dit alles historisch
gezien behouden moet blijven, staat als een
paal boven water! Het is nu een kwestie van
onderhouden …. en ondertussen wonen we daar
hopelijk nog lang en gelukkig!’

Bronnen:
Wikipedia ‘Beekveld’.
Archief heemkundekring ‘De Plaets’.
Collectie Jan Steenbergen.
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De gerestaureerde woning gezien vanaf het Godschalxplein. De huidige parallelweg maakt een ﬂinke bocht
en gaat langs de Run naar de brug die de verbinding vormt met het Beekveld. Vroeger was dit de toegangsweg naar het kasteel, naar Vredendaal en het Beekveld. Later is de weg rechtgetrokken, zoals die nu nog
is.
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Balkums Tuig

Theo Danen, Albert Pennings
Met deze titel bedoelen we niet in te gaan op misdaad en uitschot van de Berlicumse samenleving. Het
gaat om hoogwaardig materiaal dat gebruikt werd om dieren efﬁciënt voor de kar of andere werktuigen
te kunnen spannen. Dit tuig, tuigage of aanspanningen was nodig voor het goed functioneren van een
rij- of trekdier. Deze dieren, rund, paard, hond, bok en ezel, werden in de voorindustriële samenleving
ingezet ten behoeve van mens en bedrijf. Het maken van dit tuig vereiste een grote vakbekwaamheid. In
Berlicum kennen we de familie Frunt, die jarenlang als ‘zadelmakerij’ bekend stond en waarvan dankzij een
nauwkeurig bijgehouden administratie veel gegevens zijn bewaard.
Gereedschap
Voor het bewerken van leer zijn speciale
gereedschappen nodig. Dikwijls moet er
met zwaarder materiaal gewerkt worden.
Een naaimachine voor het grove werk was
noodzakelijk, evenals een stevige bankschroef
om wat vast te kunnen klemmen. Ook was in de
werkplaats veel gereedschap aanwezig wat ook
bij andere beroepen werd gebruikt. We noemen
dan een beitel, een bijl, boren, brandijzers en vele
soorten elzen. Hamer, schaaf, vele soorten tangen
en messen waren er te vinden en veel gereedschap
om te naaien: naalden, draad, schaar en priem. Vaak
werd speciﬁek gereedschap nog zelf gemaakt.

De makers
De mensen die het paardentuig maakten werden
meestal aangeduid met ‘zadelmakers. Deze
ambachtslieden maakten riemen, en allerlei
andere voorwerpen, hoofdzakelijk paarden- en
wagentuigen, leren zwepen, zadels, hamen en
ander tuig. Tegenwoordig zijn er geen echte
zadelmakerijen meer. Deze bedrijven zijn meer
herstelinrichtingen geworden van paardentuig
en doen aan wederverkoop als nevenverdienste.
Het grof werk voor de boeren met werkpaard in
vrijwel verdwenen en veel is overgegaan naar het
ﬁjnere werk voor de ruitersport, waarvan echter
het meeste tegenwoordig wordt geïmporteerd.
Zadelmakerijen waren meestal familiebedrijven.
Zij hadden ook vaak een of meer knechten in
dienst en dikwijls ook een meewerkende zoon als
beoogde opvolger. Opvallend vaak werken ook
vrouwen mee en soms hadden ze zelfs de leiding.

Frunt
In bijna alle plaatsen van Noord-Brabant was in de
periode 1812-1951 wel een of meer zadelmakerijen
te vinden. In Berlicum was er steeds minimaal
een, soms wordt ook een tweede aangegeven.
De zadelmakerij met de naam Frunt kan bogen
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Opname gemaakt rond 1960 in de
zadelmakerij, staande achter het
woonhuis Hoogstraat 33. In zijn
gezellig ogende en naar leer ruikende reparatieruimte is zadelmaker Toon Frunt bezig met de reparatie van een haam. Bekijkt men
de haam eens goed, dan is het wel
duidelijk, dat dit niet zo’n eenvoudig karwei is en veel vakmanschap
vereist. Iedere zadelmaker had zijn
eigen stijl, Toon Frunt maakte de
z.g. Vughtse haam. Deze was in de
verre omgeving van Berlicum zeer
geliefd om zijn perfecte pasvorm.
Deze haam was herkenbaar aan de
bovenzijde door de z.g. kap. Op bestelling werd de haam versiert met
veel of weinig koperbeslag, dit naar
wens van de toekomstige eigenaar.
Wanneer deze haam bij speciale
gelegenheden gebruikt werd, kreeg
hij een extra poetsbeurt, zodat het
koper goed glom.
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De klanten
Zadelmakerij heeft nauwkeurig kasboeken
bijgehouden vanaf 1900 en er staan in totaal 539
klanten te boek. Die zijn afkomstig van veertig
verschillende plaatsen uit de hele omgeving.
In het dorp Berlicum zelf waren 204 afnemers,
uit Heeswijk en Dinther zijn 49 consumenten
geteld. Daarna komen Rosmalen met 42 klanten,
Kruistraat met 31 en Nuland en Vinkel elk met 30.
Dorpen en gehuchten die iets verder weg lagen
leverden gemiddeld twee tot acht klanten. Aan
de rand van het afzetgebied lagen dorpen als St.Michielsgestel, Engelen, Kerkdriel, Haarsteeg,
Beugt, Mill, Vught en nog meer. De totale
oppervlakte van het afzetgebied was ongeveer 700
vierkante kilometer. Binnen dit gebied zijn hamen
en andere tuigen gedistribueerd, met concurrenten
uit de omliggende plaatsen, waaronder ook N.
Langeraap uit Middelrode.

een groot aantal jaren van aanwezigheid in
Berlicum. De naam Frunt komt al in 1803 voor
en de laatste zadelmaker overleed in 1969. De
eerste zadelmaker was Johannes Frunt (17661833). Deze Johannus was afkomstig uit Veghel
en vestigde zich in 1803 in Berlicum. Zijn
zoon, Henricus, leerde het vak van zijn vader en
ging zijn geluk beproeven in Gemert. Ook zijn
vader vertrok en vanaf 1829 is er 16 jaar geen
zadelmaker met de naam Frunt in Berlicum. Pas
in 1846 begint de zoon van Henricus, Adrianus,
in 1846 op vijfentwintigjarige leeftijd opnieuw
een zadelmakerij in Berlicum. De zaken gaan erg
goed en hij heeft zelfs drie knechten in dienst en
heeft zelfs een touwslagerij en vijf looikuipen. Als
Adrianus al op 47-jarige leeftijd overlijdt, neemt
een andere zoon van Henricus, Walraven, de zaak
waar voor de vrouw van Adrianus. Later neemt
een van de kinderen van Adrianus, Christian, de
zaak al jong over en krijgt steun van zijn broer
Marinus (1863-1941) Marinus trouwt en neemt
de leiding over. Christian is toen met onbekende
bestemming vertrokken. Een zoon van Marinus,
Antonius (1900-1969) neemt het bedrijf van zijn
vader over. Hij wordt geholpen door een neef,
Jo Frunt, en twee knechten. In 1954 stapt Jo uit
de zaak en gaat zich toeleggen op stoffeerderij.
Doordat het paard wordt vervangen door de
tractor neemt de drukte in de zaak af. Antonius
blijft de zadelmakerij alleen voortzetten tot zijn
dood in 1969.

Inkomsten
Dankzij de kasboeken die door A. Frunt te Berlicum
nauwkeurig zijn bijgehouden, hebben we enig
inzicht in de bedrijfsvoering en de inkomsten.
Allereerst moest er materiaal worden ingekocht.
Dat vormde een vaste prijs voor eventuele
verkoop. Voor het maken en repareren van het
materiaal werd uurloon berekend. Daarboven een
kleine marge als winst. In de loop van de jaren
zijn alle prijzen ﬂink gestegen. Dus het materiaal,
het uurloon en daardoor de verkoopprijs. De
klanten bezaten veel tractietuig, soms meerdere
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stuks, maar er was natuurlijk ook slijtage. In de
kasboeken staat precies aangetekend hoeveel
reparaties er verricht zijn.
Extra inkomsten werden verworven door tractietuig te verhuren. Vooral in tijden van crisis kwam
dit veel voor, vooral in de periode 1937-1950.

Geert de Bruijn: ‘Brabants Tuig’, Zadelmakers en
agrarische aanspanningen in Noord-Brabant, Alphen
aan de Maas 2009.
Om verder nog te lezen:
Wim van der Heijden: ‘Frunt, familie van haam- en
zadelmakers’, in ‘Rondom de Plaets, 3e jaargang
nummer 1, 1992 blz. 16-20.

Bronnen:

Hier paard ingespannen in de ‘hoogkar’, met Vughtse haam en mooi gepoetst tuig tgv van bv gouden bruiloft.
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Straatnamen
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.
Dianastraat; Diana is een planetoïde die de
naam draagt van deze Griekse en Romeinse godin
van de jacht. Ze is de jongste van alle Olympische
goden. Haar favoriete wapens zijn pijl en boog.
Ook wordt ze vaak afgebeeld met een hert, een
dier dat haar zeer dierbaar is. Een belangrijke
eigenschap van de godin is dat ze altijd maagd wil
blijven, ze was de beschermster der kuisheid. Ze
is de maagdelijke heerseres over de wouden en
wilde dieren.

2. Namen uit de mythologie
In het centrum van Berlicum zijn onpersoonlijke
namen van en sterrenbeelden gebruikt:
Aeolusstraat; Aeolus is de windgod uit de
Griekse en Romeinse mythologie, vandaar dat
veel windmolens deze naam dragen. Aeolus houdt
de winden opgesloten in een grot en kan ze als hij
dat wil uitblazen om wind te brengen.
Apollostraat; Apollo is een god uit de Romeinse
godsdienst. Hij was oorspronkelijk een Griekse god
en zou nooit echt worden geïdentiﬁceerd met een
Romeinse godheid. Hij zou tot aan het einde van
de Romeinse Republiek een minder belangrijke
godheid blijven, totdat keizer Augustus van hem
zijn persoonlijke beschermgod maakte. Apollo
is tevens de naam van een planetoïde en het
Amerikaanse ruimtevaartprogramma voor reizen
naar de maan droeg ook deze naam.

Jupiterstraat; Jupiter is vanaf de zon gezien
de vijfde en tevens grootste planeet van ons
zonnestelsel. Net als Saturnus is Jupiter een gasreus,
hij beschikt dus niet over een vast oppervlak. De
planeet is genoemd naar de Romeinse oppergod
Jupiter.
Marsstraat; Mars is vanaf de zon geteld de vierde
planeet van ons zonnestelsel, om de zon draaiend
in een baan tussen die van de Aarde en Jupiter.
De planeet is kleiner dan de Aarde en wordt wel
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Aan de Apollostraat lag voorheen de gemeentewerf. Het woonhuis dat daarbij hoorde was nog vroeger
een boerderij. Het omliggende open terrein was eertijds in gebruik als landbouwgrond en weiland, later
was het ook een voetbalterrein. Nu is het een woonwijk. Op de foto het woonhuis met praktijkruimte op de
voormalige gemeentewerf.
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okerkleurig. De planeet is vernoemd naar de
Romeinse god van de oorlog. Mars is gemakkelijk
met het blote oog te zien.

manen. Saturnus is vernoemd naar de Romeinse
god Saturnus.
Venusstraat; Venus is vanaf de zon gezien de
tweede planeet van ons zonnestelsel. De planeet
is genoemd naar Venus, de Romeinse godin van
de liefde. Vanaf Aarde gezien is Venus op de zon
en de maan na het helderste object aan de hemel.
Vanwege het feit dat Venus net als Mercurius
een binnenplaneet is en daarom vanaf de aarde
gezien altijd betrekkelijk dicht bij de zon staat, is
Venus alleen zichtbaar gedurende een ½ à 4 uur
na zonsondergang of vóór zonsopkomst. Daarom
wordt Venus ook wel de Avondster of Morgenster
genoemd.

Mercuriusplein; Mercurius is de Romeinse god
van de handel, reizigers en winst, vandaar de naam
van ons centrale plein deze naam gekregen heeft.
Mercurius is de dichtst bij de zon staande en tevens
kleinste planeet in ons zonnestelsel. Mercurius
heeft een vast oppervlak dat veel overeenkomsten
vertoont met dat van de maan. Opmerkelijk is dat
deze kleine planeet een vrij sterk magnetisch veld
vertoont. Mercurius heeft geen manen.
Minervaplaats; Minerva is een Romeinse godin.
Zij is een personiﬁcatie van de goddelijke macht
van het verstand, van de vindingrijkheid van de
menselijke geest. Daarnaast staat haar betekenis
als de beschermster van burchten en van de
steden.

Vestaplaats; Vesta is de op twee na grootste
planetoïde in de hoofdring en is tussen de 468
en 530 km in diameter. Haar grootte en haar
ongewoon heldere oppervlak maken van Vesta de
helderste planetoïde. Het is de enige planetoïde
die onder gunstige omstandigheden met het
blote oog zichtbaar is. De naam is afkomstig van
de Romeinse godin van het haardvuur, van de
huiselijke haard en ook van de eendracht en de
veiligheid in de staat.

Neptunusstraat; Neptunus is vanaf de zon gezien
de achtste planeet van ons zonnestelsel. Neptunus
is na Pluto het verst van de zon verwijderd van de
huidige planeten. De planeet is vernoemd naar de
Romeinse god van de zee.
Saturnusstraat; Saturnus is van de zon af
gerekend de zesde planeet in ons zonnestelsel en
op Jupiter na de grootste. Beide gasreuzen zijn
zogenaamde ‘buitenplaneten’. Saturnus is het
meest bekend om zijn ringen en een groot aantal
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Het nieuwe centrum van Berlicum is nog niet helemaal volgebouwd. Op de achtergrond is in 1981 het
gemeentehuis nog in aanbouw en de gebouwen aan de korte en de lange zijde van het plein zijn nog niet
allemaal klaar. De weg aan de lange zijde loopt nog voor langs de winkels en de rotonde is nog niet aanwezig. De molen van Vink is nog te zien onder op de foto en de sporen van de voormalige Kerkwijk is nog
duidelijk tussen de huizen zichtbaar. Het postkantoor is nog maar een klein gebouw en de winkels langs de
Kerkwijk zijn nog niet gebouwd. De straten in de omgeving zijn genoemd naar sterrenbeelden, zoals in het
artikel is besproken.
133

Mededelingen, schenkingen en reacties
Bestuur en redactie

•
•
•
•

E. Verhoeven schonk oude landkaarten van Berlicum.
Mevrouw van Osch bracht ons oude foto’s, serviesgoed van Coudewater en kunstgeld dat op
Coudewater werd gebruikt.
Marian Pennings-ten Brincke gaf de heemkundekring servies dat aan een Communicant was
gegeven als herinnering aan de 1e H. Communie.
Ook werden oude schoolplaten geschonken met afbeeldingen van de 1e H. Communie en een
processie.

Iedereen die ons archief op deze manier aanvulde, hartelijk dank.
Jaarinhoud.
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