HANDBOOGSCHUTTERIJ 'DE VRIENDSCHAP' 1843-1935, 1		
Wim van der Heijden
bewerking Albert Pennings

Bij de Berlicumse brouwersfamilie Godschalx zijn van de, in 1843 opgerichte, handboog-schutterij 'De
Vriendschap' notulen, een kasboek en het reglement van 1870 bewaard gebleven. Hein Godschalx heeft
deze stukken aan heemkundekring 'De Plaets' ter beschikking gesteld om te kopiëren. De kring is hem daarvoor zeer erkentelijk, zo immers kunnen dit soort zaken in de publiciteit gebracht worden. In onderstaand
artikel wordt ingegaan op de zaken die naar voren komen uit de notulen en het reglement. In een volgend
artikel worden aan de hand van het kasboek de financiën van de handboogschutterij besproken.
Schutterij in herberg 'De Ploeg'
Kort na de beëindiging van de Belgische opstand
(1830-1839), als de militaire invasie in ons gebied
weer is weggeëbd, richten een aantal vooraanstaande dorpsbewoners een handboogschutterij
op. Na de nodige voorbereidingen wordt op 1 november 1843 officieel van start gegaan in herberg
'de Ploeg' in de Milrooise Onderstal (nu Oude
Ploeg 1). Het duurt 4 jaar voordat er een reglement is gemaakt. Het schutblad van dit 'Regment
voor den Schuttersdoelen De Vriendschap' heeft
MD¬CCCXLVII (1847) als jaartal.
Het reglement zelf is, voor zover bekend, niet bewaard gebleven. Zoals hierna beschreven wordt,
is in 1903, uitgebreid, het zestig jarig bestaan gevierd.

en herbergierster van herberg 'de Ploeg'. Rond de
gebouwen is er voldoende plaats voor het inrichten van de schuttersdoelen.
Als Van der Cammen, in 1854, overlijdt verkopen
zijn vrouw en kinderen 'het weldoortimmede huis
'de Ploeg' met stalling, schuur en ruime gelagkamer' voor ƒ 1.999,- aan Petrus Jan van de Veerdonk, broodbakker van beroep.
De nieuwe eigenaar, een voorvader van de in Berlicum eens welbekende bakker 'Peerke' (van de
Veerdonk, red.), tracht naast het broodbakken ook
de herberg aan te houden. Dit gaat hem vermoedelijk minder goed af, want op 8 mei 1862 verkoopt
hij de herberg met woonhuis, voor ƒ 1.060,-, aan
koopman Antony Spierings.
Kort hierna verhuist de handboogschutterij naar
het nieuwe ruime hotel de Gouden Leeuw. Of het
aan de kwaliteiten van Spierings als herbergier
ligt of dat zijn herberg niet voldoende 'niveau'
heeft, is niet meer te achterhalen.

Herberg 'De Ploeg'
Bij de oprichting zijn Driek van der Cammen en
zijn tweede vrouw, Marie van Geffen, herbergier
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De latere 'Gouden Leeuw'
Op 20 januari 1866 draagt Ludovicus Wollaert,
voor ƒ 3.250,-, een huis met getimmerten over
aan zijn zoon Martinus Adrianus Wollaert, herbergier, gehuwd met de herbergiersdochter Hendrika Schouten. De nieuwe eigenaren pakken de
zaken rigoureus aan en gaan over tot algehele
nieuwbouw van het pand. We zien de resultaten
in de beschrijving van het pand, als Martinus in
1873,besluit zijn herberg te verkopen. De beschrijving luidt: 'M.A. Wollaert, koopman en tapper, verkoopt het onlangs geheel nieuw gebouwde,
groot sterk, zeer net en gerieflijk ingericht dubbel
huis, uitspanning, logement en herberg, met fraaie
gelagkamer, nette suite, grote bijbouw, koestal,
stal voor twee paarden, koetshuis en bergplaats'.
Apart staat vermeld: 'de tent, schermen en wat
verder deel uitmaakt of door bestemming behoort
tot de Doelen der Boogschutters' blijft aan verkoper voorbehouden en zal worden geruimd. Johan
Peperkamp, koopman, wordt voor de somma
ƒ 5.325,- eigenaar, en in mei 1874 betrekt hij het
huis. We zien in deze beschrijving, dat de schutters een luxe ruimte tot hun beschikking hebben
en dat door de herbergier alle benodigde attributen voor hun gerief zijn aangebracht. De ruil van
boerenherberg naar dit luxueuze pand zal de uit
de 'betere' stand komende leden van de handboogschutterij zeker goed bevallen zijn.

Reglement van 1870
Met de verhuizing, op de eerste zondag van april
1870, wordt een reglement opgesteld, dat afgeleid
is van het eerste. Het reglement van 1870 is, samen met een kasboek, bewaard gebleven bij de familie Godschalx. Via dit weten we meer over het
'reilen en zeilen' van de boogschutters in clubverband. In het eerste hoofdstuk wordt het doel van
het gezelschap geschetst n.l.:
Art.1
Er bestaat een gezelschap te Berlikum, genaamd:
De Vriendschap, thans gevestigd in het herberg
'Den Gouden Leeuw'.
Art.2
Het doel van dit gezelschap is: aankweeking en
bevordering van vriendschap en eensgezindheid
en tevens om den leden eene aangename uitspanning te verschaffen.
Art.3
De voornaamste uitspanning van dit gezelschap is
en blijft het handteeren van den edelen handboog.
Met goedkeuring van het Bestuur kunnen andere
vermakelijkheden ingevoerd worden.
Dan volgen nog veel artikelen over deze vereniging. Het reglement wordt afgesloten met de
tekst: 'Ten bewijze, dat alle leden hunne goedkeuring hechten aan dit Reglement, zal door allen met
hunne gewone naamteekening onderteekend zijn'.
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Foto van een aantal leden van de handboogschutterij bij de Gouden Leeuw, omstreeks 1920:
achter: 1. Onbekende, 2. Sjef Weijts,
midden staande: 3. Pieter ter Voorde, 4. Toon van de Veerdonk, 5. Bert van Doorn, 6. Jan Willems, 7. Johannes Godschalx, 8. Onbekend, 9. Jos van de Veerdonk, 10. Harrie Godschalx, 11. Marinus Smits,
vooraan zittend: 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Peer van de Veerdonk, 15. Louis Peters (commies), 16.
Onbekend.
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De boogschutters
Dit reglement van 1870 is ook werkelijk door
alle leden getekend. Voor zover leesbaar zijn dit:
Jan Casper van Heeswijk, president, Johannes
G. Jansen, secretaris, Johannes M.C. Godschalx,
vice-president, Adrianus Kusters, penningmeester, Antonius van Osch, 1e commissaris, Johan
van Hedel, 2e commissaris, Nicolaas van Doorn,
Willem A. Snoeck, Adriaan Voets, Adolf Hage,
Peter Langenhuizen, Johan van Houtum, Jan Weijts, Nicolaas van Doorn, Grad Gloudemans, Gerard Rievers, Corstiaan J.M. Godschalx, Christiaan Vissers, Henricus Godschalx, beschermheer,
Robertus H. van de Kamp, Antonius P. van Hedel, Hendrikus Smulders, Marinus van de Rijdt,
Christiaan van de Veerdonk, Marinus Frunt, M.
van Bers of Beers, Adriaan Siegmund, Hendrikus
Verheijden.

voor ƒ 5.250,-, aan de kantoorbediende Adolf
Hendrik Hage en zijn vrouw Jacoba Reukema. Na
het overlijden van Hage, in 1901, zet zijn weduwe
de exploitatie voort.
60 Jaar handboogschutterij
Het zestig jarig bestaan van de handboogschutterij 'De Vriendschap' wordt op 5 november 1903
uitbundig gevierd. De belangrijkste leden met een
functie zijn dan: Jan Casper van Heeswijk, president, Johannes Godschalx, vice-president, Gerard
Rievers, secretaris, N. van Doorn, penningmeester, Harry Weijts, commissaris, Jan van Houtum,
2e commissaris, Corstiaan Godschalx, vaandeldrager, J. van Kempen, banierdrager en Henricus
C. Godschalx, bescherm-heer.
Een feestelijke dag in 1903
De mededeling van burgemeester en beschermheer Hendricus Christianus Godschalx, dat bij
koninklijk besluit de schutterij verheven is tot
'De Koninklijke Handboogschutterij De Vriendschap' stemt tot vreugde. Naar aanleiding van
deze onderscheiding zenden H.C. Godschalx en
J.C. van Heeswijk het navolgende telegram aan
de minister: 'De handboogschutterij-gezelschap
De Vriendschap' te Berlicum N.Br., op heden 5
November haar 60 j. bestaan vierende brengt U en
Z.K.H. eerbiedig hulde.
De koninklijke handboogschutterij De Vriendschap'.
Het verenigingsstempel op het kladblad vermeld:

De 'Gouden Leeuw'
De eigenaar van herberg De Gouden Leeuw is
meer koopman dan herbergier. Daarom verkoopt
hij in 1877 de herberg aan Wilhelmus Laamers uit
Maarheeze. Deze is gehuwd met Ida van Oppen
uit Geldrop en zijn op het ogenblik van de koop
koffiehuishouders op de Kruisstraat.
Na betaling van ƒ 5.000,- nemen ze er op 1 mei
1878 hun intrek. Maar enkele jaren later, op 2 januari 1882, kopen Jan Peperkamp en zijn vrouw
Katharina Hartogs uit Oss de herberg 'met koepel,
muziektent, koetshuis, en boogschietinrichting'
voor ƒ 5.000,- terug. Ze verkopen in 1884 alles,
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'handboogschutterij en toneelvereeniging De
Vriendschap', er blijkt dus nog een tweede activiteit aan de vereniging te zijn toegevoegd.

zien daarbij schetsjes over: 'De vier bruidegoms',
'Witkiel bij Staatsspoor', 'Maandag-houden', 'Dokter en patiënt', 'Gezond en ongezond', enz..
Rond deze viering wordt er een concours met
andere handboogschutterijen gehouden. Tijdens
deze avond worden aan het beste zestal de 'Eere
Medailles' voor uitmuntend schieten in zestien
beurten gehaald en de 'rozen medailles' uitgereikt
aan hen die geen eerste prijs behaalden. De beste persoonlijke schutters met de meeste punten
ontvangen een 'decoratieve versiering' om op de
borst te spelden.

Een gedicht uit het hart
Kornelia Reukema, een zuster van de herbergierster zorgt voor een indrukwekkend gedicht, dat
als volgt begint:
Waarde feestgenooten,
Welkom, welkom op dit feest
Zestig jaar thans geleden
Steeds eendrachtig, blij van Geest
Hebt Gij saam met lust gestreden
Schutters, met een pijl en boog (bis)
Heft Uw glaasjes nu omhoog (bis)
*******
Laat uw feestlied vroolijk klinken
Viert verheugd deez' schoonen dag
Menig glaasje moogt ge drinken.
Denkt, wat vriendschap steeds vermag
Heil en voorspoed zij Uw deel (bis)
Schenk, o God hun beide veel (bis).
enz. enz..

Wisseling van exploitanten
Nieuwe exploitanten voor herberg 'De Gouden
Leeuw' doen hun intrede, zoals: van 1907- 1910
Johan Hendrik van Gaalen en zijn vrouw Elisabeth
Verkleij, 1910 Kornelia M. Reukema, 1910- 1918
Wilhelmina Catharina (Cato) van de Veerdonk-de
Leeuw, weduwe van Jan van de Veerdonk, en van
1918- 1925 Petrus Antonius van de Veerdonk, de
echtgenoot van Cato's dochter Catharina. Petrus
Antonius van de Veerdonk is beter bekend als
'Toon Edah', de exploitant van de Edah-winkel in
de Hoogstraat.

Het feestprogramma
Er is ook een 'Feestprogramma bij het zestig-jarig
jubilee der handboogschutterij De Vriendschap te
Berlicum van 5 November (1903)'. We lezen hieruit, dat de bijeenkomst om twaalf uur begint, om
twee uur is er een diner met gezongen feestcanta¬te waarna om zes uur een amusementsavond
volgt, die door de eigen leden wordt verzorgd. We

Leden rond 1925
In deze periode floreert de schutterij. Ons bekende leden zijn dan: Piet Broos, Jan Willems,
Peter van de Veerdonk, Toon van de Veerdonk,
Toon van Heeswijk, Jos van de Veerdonk, Harrie
God¬schalx, Jan Schmeink, Bert van Doorn, Han76

Voorbeelden van handboogschutters in
actie. Voorbeelden van handboogschutters in actie.
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nes van Hedel, Jacobus van Houtum, Johan van
de Veerdonk, Peer van de Veerdonk, Sjef Weijts,
Johannes M.C. Godschalx, Corst J.M. Godschalx,
Marinus Smits, Pieter ter Voorde, Adriaan Peters
en Louis Peters.

keizer is afgeschaft, de boeten en contributies zijn
vervallen of worden verlaagd, de president noemt
zich voortaan voorzitter en het bestuur kan door
de leden op ieder ogenblik worden weggestemd.
Voor de niet werkende leden zal men prijsschieten
en prijskaarten organiseren. Wie geen geld heeft
om boog of pijlen te betalen, kan een voorschot
uit de kas krijgen, dat in vier maanden afgelost
moet worden. Later, vermoedelijk rond 1934, zijn
met potlood de meeste overgebleven boetes drastisch verlaagd, vermoedelijk om de verlaging van
het ledental tegen te gaan.

Supplement op het reglement
Op een niet vermelde datum, vermoedelijk rond
1929, wordt een supplement op het reglement van
1870 opgesteld. Een aantal artikelen wordt hierin gewijzigd of vervallen verklaard en de meeste
geldboetes worden drastisch verhoogd.
In verval
Uit het verslag van de bestuursvergadering op 26
mei 1932 in de Gouden Leeuw gehouden, lezen
we, dat 'door verschillende leden en ook niet-leden is gevraagd geworden, hoofdzakelijk wegens
gebrek aan ontspanning en gemis aan conversatie
den Doel de Vriendschap, welke wegens omstandigheden in verval is geraakt, te willen bevorderen
om hem in herbloei te doen geraken'. Het bestuur
besluit hierop een spoedeisende ledenvergadering
te beleggen.

Prijsschieten
Op 15 september 1932 houdt de Doel 'de Vriendschap' prijsschieten. Er wordt daarbij met twee
maal tien pijlen 'op kunst' en 'op geluk' geschoten.
Een extra prijs wordt uitgeloofd voor degene die
het hoogste aantal 'rojen' schiet.
R.-K. Bond van handboogschutterijen
In het bisschoppelijk streven om alle katholieken
onder te brengen in kerkelijke bonden of verenigingen, besluit men ook tot de oprichting van
'een R.K. Bond van Handboogschutterijen'. Een
zekere kapelaan Vogels treedt daarbij op als geestelijk leidsman. Er komen een bestuur, statuten,
bondsorgaan St.-Sebastiaan en de gebruikelijke bisschoppelijke goedkeuring. De plaatselijke
geestelijkheid moet nu trachten alle katholieken
bij deze r.-k. organisaties onder te brengen. In het
bondsblad van 1935 staat de Berlicumse hand-

Nieuw reglement
Kort hierna, op 10 juli 1932, komt er een nieuw,
aan de tijd aangepast, reglement voor de handboogschutterij. Veel hoofdstukken en artikelen
vervallen. Het nieuwe reglement bevat nog slecht
25 artikelen. De belangrijkste wijzigingen zijn: er
is geen vaandeldrager en banierdrager meer, de
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Een foto die gemaakt is door Jan Rievers omstreeks 1920 van een aantal leden van de handboogschutterij:
Staande v.l.n.r.: 1. Piet Broos, 2. Hein Godschalx, 3. Jan Schmeink, 4. Sjef Weijts, 5. Marinus Smits, 6.
Louis Peters, 7. Onbekende.
zittend v.l.n.r.: 8. Peer van de Veerdonk, 9. Johan Godschalx, brouwer, 10. Onbekende, 11. Onbekende.
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boogschutterij niet bij de aangeslotenen. Vermoedelijk is de terugloop van het aantal leden al zo
groot, dat men hierop niet meer reageert.

biljarten, kaarten, kegelen, schaken én handboogschieten. Lidmaatschap ging via ballotage, ook
voor de onderafdelingen van een sociëteit, zoals
die voor het handboogschieten, en kon al gauw
per jaar het weekloon van een arbeider kosten.
Zeer veel sociëteiten hadden hun thuis in koffiehuizen, kroegen en cafés. Er werd vanuit het
café naar een doel buiten geschoten. Tijdens en
na afloop van het schieten genoot men van bier en
wijn. Geen wonder dat veel kasteleins zich vanaf het begin intensief met het bevorderen van de
handboogsport hebben bemoeid.

Einde van de schutterij
Onder Johan van Herpen afkomstig uit Rossum,
herbergier en garagehouder, (1925 - 1935) loopt,
zoals we reeds zagen de animo voor de handboogschutterij, meestal 'Den Doel' genoemd, snel terug.
Meerdere leden zien als oorzaak de van buiten het
dorp komende nieuwe leden, die de lakens gaan
uitdelen. De gezelligheid verdwijnt hierdoor uit
de vereniging. Maar waarschijnlijk is de oorzaak
meer te zoeken bij de geringe toeloop van jongere
leden. Deze zoeken waarschijnlijk hun vertier bij
iets nieuws, zoals bij de verschillende opgekomen
culturele- en sportverenigingen. Deze achteruitgang leidt na 1935 tot een geleidelijke verdere terugval van de belangstelling en uiteindelijk tot de
opheffing van 'De Koninklijke Hand-boogschutterij De Vriendschap' te Berlicum.

Koninklijke Bemoeienis
In 1849 nodigt de pas gekroonde koning Willem
III, zelf een fervent handboogschutter, de belangrijkste en voornaamste handboogschutterijen uit
voor een tweedaagse wedstrijd op de Koninklijke domeinen van Paleis Het Loo. Hij wilde
zo de schutterijen aan hem verplichten, om zijn
politieke positie te versterken. Hij liet een wedstrijdreglement opstellen, waarin naast kleding
en contributie, ook straffen en bepalingen werden
opgenomen over, onder andere, de volgorde van
schieten, de afstand tot het doel, het aantal pijlen,
de punten, het te gebruiken materiaal, en regels
voor de geldigheid van een schot. Na deze eerste
landelijke schieterij volgde in 1851 een tweede.
Maar de koning vond het te duur worden. De verenigingen moesten het zelf maar doen. Hij stelde
wel per vereniging een zilveren medaille beschikbaar die de verenigingen onder hun eigen leden

Van Schutterij naar Sociëteit
Na een periode van verval in de Napoleontische
periode (de bescherming van steden en dorpen
werd overgenomen door een nieuw ingesteld veiligheidsapparaat) herleefde het handboogschieten
via de sociëteiten van de elite. Deze sociëteiten
waren aanvankelijk mannengezelschappen waar
over politiek gediscussieerd werd. Zij ontwikkelden zich echter steeds meer ook tot gezelligheidsverenigingen. Behalve praten en lezen, kon men er
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Handboogschutterij ‘De Vriendschap’ omstreeks 1920 bij de Gouden Leeuw:
achterste rij v.l.n.r.: 1. Bert van Doorn, bakker Hoogstraat, 2. Toon van de Veerdonk, bakker en herbergier, later
Edah-winkel. 3. Hannes van Hedel, 4. Van Houtum, schoenmaker in de Onderstal, 5. Sjef Weijts, timmerman.
middelste rij: 6. Jan Willems, directeur melkfabriek. 7. Corst Godschalx, eigenaar sigarenfabriek en burgemeester.
8. Louis Peters, commies. ; voorste rij: 9. Johan van de Veerdonk, gemeentesecretaris. 10. Piet Broos, onderwijzer.
11. Jan Schmeink, toneelspeler. 12. Harrie Godschalx, 13. Peer van de Veerdonk, bakker.
midden voor: 14. Adriaan Peters, onderwijzer, met doelroos en pijl.
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konden verschieten. De winnende schutter kreeg
de titel ‘koning’, en de medaille. Deze bemoeienissen van de koning stimuleerden de verbreiding
en modernisering van de sport.
Bronnen en om verder te lezen:
http://www.mitchdielemans.nl/handboogschieten/geschiedenis van het handboogschieten.
Aanwezig in het archief van van Rijckevorsel:
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&micode=87&mizig=210&mizk_alle= :
605 Opgave voor Godefridus van Lanschot wegens te betalen boeten en contributies aan de Doelen de Vriendschap te Berlicum, 1881-1886. 1
stuk .
209-229. Brieven gericht aan Frans J.J.M. van
Rijckevorsel en Marie F.H. de Bieberstein, 18731937.
Afzenders: bestuur van de Koninklijke Handboogschutterij 'De Vriendschap', Berlicum, 1894.

Dit schildje is afkomstig van C. Godschalx, burgemeester, van de handboogschutterij opgericht
in 1847 en de vereniging heeft bestaan tot 1935.
Op de onderrand staat gegraveerd: DE VRIENDSCHAP TE BERLICUM: DEN REGERENDE
KEIZER. Het zal vrijwel zeker uitgereikt zijn door
het bestuur aan de beste schutter.
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Handboogschutterij ‘De Vriendschap’ heeft haar zetel vanaf 1870 in herberg ‘De Gouden Leeuw. De doelen, bestaande uit een tent en schermen, staan opgesteld aan de zuid-oostzijde van de achterliggende tuin
van deze herberg. De club is een echte vriendenclub, die naast serieus boogschieten, zich ook vermaken
met toneelspelen en feestvieren, waarbij het bier rijkelijk vloeit. Er zal menig glaasje Godschalx-bier zijn
genuttigd.
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In gesprek met een emigrant: Antoon Danen

Theo Danen, Albert Pennings.
Antoon Danen van de Koesteeg emigreerde in 1959 naar Canada en trouwde daar met Sjaan Smulders van
het Beekveld. Onlangs was hij een paar weken op bezoek bij familie in Berlicum. Een kort verslag van het
gesprek dat we met hem hadden.
Jeugd in Berlicum
Antoon Danen is een zoon van Dorus Danen en
Tina van Rooij. De twee oudste kinderen uit het
gezin werden geboren in Vorstenbosch. Daarna
verhuisden ze naar de Koesteeg, naar de ouderlijke woning van moeder Tina van Rooij. Antoon
werd geboren op 1 april 1936 en herinnert zich nog
goed dat hij iedere dag drie kilometer op klompen
liep over de onverharde Koesteeg naar de lagere
school in Berlicum. In de jaren tijdens de Tweede
Wereldoorlog ging hij onregelmatig naar school,
en verloor daar een schooljaar mee. In die tijd was
er nog een 7e en 8e klas, in het Parochiehuis, en
zat hij bij meester Gerrits in de klas. Daarna heeft
Antoon nog twee jaar de Landbouwschool bezocht van meester v.d. Sande. Hij volgde daarna
in de avond nog land- en tuinbouwcursussen.

Harrie Tibosch. Hij verbleef daar de hele week,
alleen op zondagmiddag kwam Antoon naar huis.
Na zijn militaire dienstplicht van anderhalf jaar
heeft hij op verschillende plekken gewerkt, soms
slechts enkele dagen in de week, onder andere bij
Marinus Westelaken. Hij weet nog dat hij op Goede Vrijdag ’s middags aan het ploegen was en om
drie uur stopte om even te bidden.
Naar Canada
Als tweede zoon uit een groot gezin van tien kinderen was het in die tijd niet gemakkelijk om zelfstandig een boerenbedrijf op te zetten. Ook Theo,
een jongere broer van Antoon wilde boer worden
en ook Bart had plannen in die richting. Bart is
enige jaren later ook naar Canada geëmigreerd.
Intussen had Antoon verkering gekregen met
Sjaan Smulders en kregen ze emigratieplannen.
Er woonde al een oom in Canada, Marinus van
Rooij, die werk voor hem had geregeld bij een tabaksboer. Ook Sjaan had al twee broers in Canada
wonen: Wim en Toon en een zus, Dora. Het hele
emigratieplan kwam dus niet uit de lucht vallen
en was min of meer bekend terrein. Antoon zou
het eerst vertrekken en als alles goed ging zou
Sjaan later volgen. Hij vertrok op 3 april 1959 met

Aan het werk
Na die tijd heeft Antoon op verschillende plekken
gewerkt. Zijn broer Wim hielp thuis op de boerderij en er was geen werk genoeg voor nog een
boerenzoon. Hij heeft eerst gewerkt bij ome Piet
Danen in Maren en daarna ook nog anderhalf jaar
bij ome Jos Danen in Den Dungen. Gedurende
twee jaar, de langste tijd, was hij in vaste dienst bij
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Op deze foto vier generaties van deze tak van de familie Danen:
Links Antoon Danen met zijn dochter Marian. Zittend Tina Danen-van Rooij met het oudste kind van Marian, haar achterkleinkind Bernard Sterk.
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de boot, de ’Grote Beer’, vanuit Rotterdam naar
Halifax in Canada. De boot heeft er negen dagen
over gedaan en heeft onderweg nog te maken
gekregen met stormen. Daarna reisde hij met de
trein verder naar Quebec waar hij moest overstappen naar Montreal. ‘Daar sta je dan midden in de
nacht als jonge Hollandse man, die nauwelijks in
den vreemde is geweest en slechts enkele woordjes Engels kende, met heel weinig bagage en nauwelijks geld op zak’, aldus Antoon. In Brantford
aangekomen mocht hij mee rijden met een dominee, die iemand van de trein kwam ophalen. Hij
werd afgezet bij zijn oom, Marinus van Rooij, die
hij wakker moest maken.
Sjaan is hem op 14 september 1959 achterna gereisd, maar zij ging met het vliegtuig. Haar broers
hadden werk voor haar gevonden bij een Nederlands gezin. Ze kwamen wel een heel eind van
elkaar te wonen. Sjaan zei: ‘Dan kom je toch gewoon op de fiets, dat heb je in Berlicum ook altijd
gedaan’. Maar de afstand was wel een uur rijden
met de auto! Later kocht Antoon een auto van het
geld dat hij verdiende bij de tabaksboer en zo konden ze in ieder geval in de weekenden naar elkaar
toe. Hun doel was een eigen boerderij te beginnen
en zelfstandig te boeren.

men hem altijd aan met Tony, heeft enorm veel
van deze boer geleerd. Toen de eerste twee kinderen geboren waren, werd het daar al gauw te
klein, het appartement had slechts één slaapkamer. Daarna heeft Antoon ook nog twee jaar gewerkt in Belmont als melkknecht op een bedrijf
waar ook Harrie Pennings van het Plein werkte.
Weer twee jaar later huurden Antoon en Sjaan een
boerderij met inbegrip van machines zoals een
tractor en een hooipers en konden ze wat koeien
van de eigenaar huren. Daar hebben ze vijf jaar
gewerkt. Intussen had Antoon een kleine veestapel opgebouwd en konden ze in 1965 voor zichzelf beginnen. Ze huurden 22 koeien, 80 hectare
land, ze hadden het minimum aan uitrusting. In
1967 kochten ze hun eigen veestapel en betaalden
voor de net ingevoerde quota. Daarna kochten ze
in 1971 een eigen bedrijf in Stratford met 60 hectare. Ze hadden inmiddels vier kinderen: Marian,
Ted, Rob en Chris. Intussen breidde het bedrijf
zich gestaag uit, zowel in aantal koeien en als ook
in land. Regelmatig kochten ze grond in de buurt
bij en in 1977 kochten ze zelfs een tweede boerderij. Het jongvee bleef op de oude boerderij en het
melkvee ging mee naar de nieuwe.
De oudste dochter Marian, was de eerste die het
huis verliet en heeft samen met haar man Ben
Sterk een eigen boerderij opgebouwd van ongeveer 500 ha. Zij hebben vier kinderen.
Er was veel rekenwerk en planning voor nodig om
ervoor te zorgen dat alle drie hun zonen een eigen
boerenbedrijf op konden zetten. Toen Ted de uni-

Naar zelfstandigheid
In juli 1960 trouwde Antoon met Sjaan. Intussen
werkte hij bij het melkveebedrijf van George Fraleigh en ze gingen bij die boer op de kleine bovenverdieping wonen. Antoon, in Canada spreekt
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Op de foto de grote Canadese stal, waarvan de onderkant is opgetrokken met natuursteen. Het lage gebouw
ervoor is het melkhuis waarin de opslagtank voor de melk. Naast de stal de torensilo’s voor het veevoer,
de hoogste is 25 meter hoog. Op het bord van de inzet staat: Tony Danen & family. Dit bord bevindt zich
midden op de voorgevel.
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versiteit afgesloten had, begon hij op een nabijgelegen boerderij een melkveebedrijf. Samen met
zijn vrouw Diane heeft hij drie kinderen plus aangenomen kind. Rob begon zijn boeren carrière op
de oudste boerderij met melkvee en het gaat hem
voor de wind. Hij is getrouwd met Linda en ze
hebben drie kinderen. Chris tenslotte slaagde ook
voor zijn opleiding en kwam thuis werken samen
met Antoon. Chris trouwde in 1997 met Janice en
zij hebben drie kinderen.
De totale oppervlakte die de drie zonen bezitten is
ongeveer 900 hectare. Het is een uitkomst dat alle
landerijen van de kinderen vlak bij elkaar liggen
en ze de meeste machines samen kunnen gebruiken en die niet ieder apart hoeven aan te schaffen.
In het begin was het niet makkelijk om de melk
goed af te voeren. In Canada geldt ook een
melkquotum en je moet een contract hebben met
een melkfabriek om melk te kunnen leveren.
Daarnaast moest ook de financiering goedgekeurd
worden bij een bank, maar ook die is rondgekomen. Alle vier de kinderen van Antoon en Sjaan
hebben succesvolle melkveebedrijven, Het gaat
hun voor de wind.

helpen, maar Sjaan zei steeds: ‘Bemoei je niet met
de bedrijven van de jongens, ze zijn oud genoeg
om hun eigen beslissingen te nemen’. Antoon
wilde het liefste voor zijn kinderen karweitjes
opknappen rond de boerderijen: het boeren bleef
prikkelen.
Intussen zijn ze zeker 15 tot 20 keer in Nederland
terug geweest, maar hebben ook reizen gemaakt
naar bijvoorbeeld Hawaï, Australië en Nieuw-Zeeland, Israël en Jordanië, cruises gemaakt in de Caraïben en over de Donau.
Ze kregen ook vaak bezoek van de familie uit Nederland. Moeder Tina is zeker negen keer in Canada geweest en vader Dorus zeker wel zes keer.
Toen Antoon en Sjaan het dus eindelijk goed kregen en van een oude dag begonnen te genieten,
kwam het trieste bericht dat Sjaan met kanker te
maken kreeg, waaraan ze in 2003 is overleden.
Intussen is deze Canadese tak van de Danens
uitgebreid met 14 kleinkinderen. Een van de
kleinkinderen bij voorbeeld is onderwijzeres en
verzorgt outdoor- en survivalactiviteiten voor
probleemkinderen. Verschillende kleinkinderen
zijn intussen ook op de bedrijven werkzaam. Het
ziet er dus naar uit dat ook de volgende generatie
in Canada blijft boeren.
Na een paar moeilijke beginjaren, hebben ze een
prima bestaan op kunnen bouwen en kunnen ze
tevreden terugkijken op de genomen stap om Berlicum te verlaten en te gaan emigreren. Ze hebben
nooit spijt gehad van hun beslissing.

Rustiger
Toen de kinderen hun eigen bedrijf hadden opgebouwd, zijn ze het rustiger aan gaan doen en
hebben in 1997 een woning in Stratford gekocht.
Antoon had in het begin regelmatig de neiging om
’s morgens ’s morgens op een boerderij te gaan
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Antoon Danen in de voortuin van het woonhuis van zijn laatste boerderij. Om de Nederlandse herkomst aan
te geven staat er een nostalgische Hollandse molen en Hollandse beeldjes in klederdracht.
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Kunstwerken in de openbare ruimte, 7
Albert Pennings

Christus in het Heilig Sacrament. Norbertus heeft
de leer van de eucharistie altijd verdedigd. Het
rechter gedeelte toont Norbertus op bezoek bij
de paus om preekverlof te vragen. Het leven van
Norbertus duidt op de parochie Berlicum, als oudste parochie van de Norbertijnen.

De Timpanen van de Petruskerk
De plaatselijke beeldhouwer Leo Geurtjens bracht
in 1953 namens de parochianen boven de toegangsdeuren twee timpanen aan, waarin afbeeldingen uit het leven van St.-Petrus (rechts) en
St.-Norbertus (links) te zien zijn. Norbertus was
de stichter en de patroonheilige van de norbertijnen en Petrus de patroon van de r.-k. kerk in Berlicum. De sculpturen beelden scènes uit het leven
van Sint-Norbertus en Sint-Petrus uit. Deze twee
heiligen hebben een bijzondere band met onze parochie.

Boven de rechter deur zien we afbeeldingen van
de heilige Petrus. Als visser wordt hij geroepen tot
het ambt van bisschop. In het midden wordt Petrus als paus afgebeeld op de bisschopszetel met
de tiara en de sleutel in zijn hand. De sleutel symboliseert het koninkrijk dat hem is toevertrouwd.
Een ander attribuut dat dikwijls met hem wordt
afgebeeld is de hamer. Hij wordt beschouwd als
de stichter van de Heilige Stoel in Rome. Het
rechter gedeelte van de sculptuur laat de bevrijding uit gevangenschap zien, het losmaken van de
boeien door tussenkomst van de engel zoals het in
de handelingen van de apostelen staat beschreven.
De afbeelding van Petrus op zijn bisschopszetel
duidt op de naamgeving van onze parochie die
volledig luidt St.-Petrus Stoel, bisschopsstoel, te
Antiochië. Antiochië ligt in de bocht van Turkije
naar Libanon. In die tijd, kort na de dood van Jezus, kende men daar een zeer bloeiende gemeenschap van Christenen. Het was ook daar dat de
aanhangers van Jezus voor het eerst Christenen
genoemd werden.

Het beeldhouwwerk boven de linker deur laat de
bekering van Norbertus zien. Tijdens een onweer
(bliksemflits) kwam hij tot de gelofte een leven
te gaan leiden van ascese en boete. Als prediker
trok hij door Europa en stichtte in 1120 een nieuwe kloosterorde, de Norbertijnen of Premonstratenzers (naar het moederklooster te Prémontré). In
1126 werd hij aartsbisschop van Maagdenburg zoals in het midden wordt afgebeeld, met ciborie en
sacramentstoren. Tijdens de contrareformatie, in
de 16e eeuw, werd Norbertus naar voren geschoven als behoeder van het Heilig Sacrament, omdat
ook toen weer, evenals in zijn tijd, gediscussieerd
werd over de werkelijke vertegenwoordiging van
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Schoolfoto uit ca 1910:
Achterste rij v.l.n.r.: 1. Onderwijzer Broos, 2. Bert Baaten, 3. ? 4. Toon Frunt, 5. ? 6. Has v.d. Leest, 7. ?
Tweede rij van boven v.l.n.r.:8. Onderwijzer Suurs, 9. Jan v.d. Leest, 10. ? 11. Stans Mortelmans, 12. Onderwijzer Frans v.d. Linden, 13. ? 14. Willem Heijmans, 15. Christ Abelen.
Derde rij: 16. ? 17. Frans Klerkx, 18. Frans van Osch, 19. ? 20. ? 21. ?
Vierde rij v.l.n.r.: 22. Sjors Mortelmans, 23. Marinus van Osch, 24. ? 25. Jos de Jong, 26. Bert van Hedel,
27. Wim Berk (weeskind), 28. Bert van Beekveld, 29. ?
Vijfde rij, onderaan:
30. Wim de Graaf, 31. Cor Godschalx (zoon van Corst), 32. Hein Godschalx (zoon van Johan), 33. Harrie
van Gemert, 34. Bert Bosch, 35. Fons van Lith, 36. Karel van Himbergen.
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Mededelingen en schenkingen
Schenkingen:
* Via Clara v.d. Donk een liederenbundel en schilderijen.
* Sjaan van Gaal-van Boxtel schonk naar schatting 500 bidprentjes in twee ringbanden.
* Van mevr. F. van Hoften uit Kerkdriel en mevr. G. Bogaards uit Middelrode kregen we enkele boeken
van Herman de Man.
* Elisah Verhagen bracht het archief van Jong Nederland uit Middelrode, dat enkele jaren geleden is opgeheven.
Alle schenkers bijzonder dank, alles blijft zo voor het nageslacht bewaard.
Reactie op Rondom de Plaets van 2015-2, het Gildenummer:
Op de foto op blz. 39 staat niet Bert van Lith, maar dat moet zijn Nol van Lith. Daar staat Hein Godschalx
bij: hij maakt geen foto’s maar staat te filmen.
In de tekst op bladzijde 46 staat de naam van de kleindochter van E. Gerrits verkeerd, zij heet Stientje van
Veldhoven-van der Meer (kamerlid D 66).

Inhoud:

Wim vd Heijden † :
Theo Danen, Albert Pennings:
Albert Pennings:

Fotogroep:

Handboogschutterij ‘De Vriendschap’ 1843-1935, 1
In gesprek met een emigrant: Antoon Danen

Kunstwerken in de openbare ruimte, 7
Schoolfoto
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