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Zuid-Willemsvaart, achtergrondsituatie en informatie 
Albert Pennings

De Zuid-Willemsvaart heeft een boeiende geschiedenis. Al bijna 200 jaar loopt hij over ons grondgebied. 
De aanleg ervan is niet zonder slag of stoot gegaan en de vele aanpassingen en verbredingen daarna hadden 
telkens weer grote gevolgen voor kanaal en omgeving. 

Wat vooraf ging
Reeds in het begin van de negentiende eeuw 
bestonden er plannen om een goede vaarweg aan 
te leggen tussen de Maas bij ’s-Hertogenbosch 
en het zuiden van Nederland. In 1804 verricht de 
bekende landmeter Hendrik Verhees metingen 
bij de rivier de Aa om de bevaarbaarheid ervan 
te verkennen alsmede de breedte, het verval 
en de hoogteverschillen aan te geven. Op 
verschillende plekken werd aangegeven waar 
de rivier afgesneden kon worden. Het doel was 
de scheepsvaart van zwaar transport zomer en 
winter mogelijk te maken. Door de ongunstige 
omstandigheden in de onzekere Franse tijd ging 
dit plan niet door, evenals een later plan om een 
nieuw kanaal te graven vanaf Den Bosch via 
Eindhoven naar België. Onder koning Willem 
I werden de plannen om een kanaal te graven 
weer opgepakt. Hij streefde ernaar om de handel, 
scheepvaart en de industrie te bevorderen. Zonder 
overleg met de plaatselijke besturen, de bevolking 
en de grondeigenaren werd een begin gemaakt 
met de voorbereiding voor het nieuwe kanaal en 
werd het traject uitgezet.

De Zuid-Willemsvaart
Het kanaal is aangelegd tussen 11 november 
1822 en 24 augustus 1826. Voor die tijd ging 
het vervoer merendeels over landwegen, wat 
zeer oncomfortabel was. Ook vervoer over 
de rivieren was onbetrouwbaar: het water 
van Maas, Aa en Dommel werd onregelmatig 
aangevoerd en een groot deel van het jaar 
was de waterstand te laag om te varen. 
De trajectkeuze, de Aa-vallei, was gebaseerd op de 
visie van Carel Wesselman en kolonel L. de Behr.  
De bouwmeester, die ook de leiding had, was 
inspecteur-generaal Adriaan Goudriaan (later met 
zijn zoon Bernard en M. Conrad). Ongeveer 6000 
arbeiders, mannen en vrouwen hebben deze enorme 
klus geklaard met schop, baggerbeugel, kruiwagen 
en paarden. Ze waren over het hele traject verdeeld: 
aan elke 500 meter werkten ca 25 arbeiders. 
Er waren vier administratieve delen en 16 
bouwpercelen. Daaronder vielen niet de 
vestingsteden Maastricht en Den Bosch: die 
onder het militair gezag vielen: de Genie. 
Het doel was: een Maas-vervangend 
kanaal te bouwen van Den Bosch via 
Maastricht naar Luik. Er waren vooral 
economische maar ook militaire belangen. 
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Een belangrijke reden was de ontsluiting 
van het Luiks industriebekken en de 
grootschalige aanvoer van grondstoffen. 
Nederland en België waren toen nog één. 
Door geldgebrek werd later afgezien van de 
‘laatste’ 30 km van Maastricht naar Luik. Dit 
deel zou 75% van de totale kosten gaan vormen.  
Het kanaal werd 122,5 km lang (het langste 
kanaal van Nederland), had een bodembreedte 
van 10 m, was 18 m breed en kreeg een diepte van 
2,10 m. Verder had het kanaal 19 wisselplaatsen 
en 4 m brede jaagpaden aan beide zijden. Tussen 
Maastricht en Den Bosch was het verval 40 m. 
Men bouwde 21 sluizen. Meer dan 2 m verval per 
sluis durfde men nog niet te riskeren. De sluizen 
hadden een kolklengte van 50 m en waren 7 m breed. 
Dit was gebaseerd op de grootste schepen die toen 
op de Maas voeren. De sluisdrempel lag op 1.90 m. 
Bovendien kwamen er nog 35 bruggen, waarvan 
er 12 in België zouden komen en ca 10 ponten.  
Er waren twee afwijkende sluizen: die van Den 
Bosch en Maastricht. De keersluis van Den Bosch 
was een groene schutsluis (sluis 0) en de hoofdsluis 
in Maastricht (sluis 20) was geheel van beton en 
steen om het probleem van het welwater van de Maas 
op te lossen. Tevens had deze sluis dubbele deuren. 
De aanlegkosten kwamen tenslotte uit op 4,45 
miljoen gulden, terwijl men 3,7 miljoen gulden 
had begroot.

De aanleg van de Zuid-Willemsvaart en 
Berlicum
22 maart 1822. De piketpaaltjes van de as van 
de aan te leggen Zuid-Willemsvaart zijn uitgezet. 
De grondeigenaren verwijderen echter meteen de 
bakens weer. Ze weigeren ook om alle struiken en 
houtgewas staand binnen vijf ellen uit de as van 
het kanaal te verwijderen. De burgemeester krijgt 
van de waterstaat de opdracht dat er medewerking 
moet worden verleend en dat de paaltjes niet meer 
verwijderd mogen worden. Maar de burgemeester 
heeft geen enkele zeggenschap over de aanleg.  
Op 3 mei 1822 krijgen de schepenen Antony 
Hendrik Godschalx en Antony van der Cammen 
de opdracht om de aan te kopen grond en de 
gebouwen te taxeren voor de aanleg van het 
kanaal. De waterstaat zendt als taxateurs J. 
Jacobs uit Veghel en H. Roovers uit Den Bosch.  
Op maandag 6 mei wordt hiermee begonnen op 
Dungens grondgebied. Er worden ook speciale 
maatregelen genomen voor de opvang van de 
arbeiders die komen graven en hun achterban. 
Men verwacht ongeregeldheden: er zijn veel 
vagebonden bij uit Drenthe en omgeving. 
6 augustus 1822.Er zijn ongeregeldheden en 
klachten rond de bestaande zoetelaarsketen 
bij de werken aan het kanaal. Zoetelaar is een 
marketenster of verkoper van versnaperingen. 
23 november 1822. Voor het eerst wordt het 
kanaal in de bescheiden Zuid-Willemsvaart 
genoemd. Tussen de gemeenten Den Dungen, 
Berlicum, Schijndel en Heeswijk vinden 
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Sluis 2 in Middelrode, hier nog in volle glorie en volledig in bedrijf. Op de achtergrond de brug en rechts 
de duikers die het overtollige water afvoerden. Links naast de kolk de sluiswachterswoningen en verder op 
de achtergrond nog een sluiswachterswoning en daarnaast een dubbel woonhuis. De foto is van omstreeks 
1965. Sluis 2 in Middelrode, hier nog in volle glorie en volledig in bedrijf. Op de achtergrond de brug en 
rechts de duikers die het overtollige water afvoerden. Links naast de kolk de sluiswachterswoningen en 
verder op de achtergrond nog een sluiswachterswoning en daarnaast een dubbel woonhuis. De foto is van 
omstreeks 1965.
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besprekingen plaats over het plaatsen van 
bruggen. Er zijn door de waterstaat drie bruggen 
gepland, maar er worden er maar twee gebouwd. 
De vier gemeenten mogen op eigen kosten drie 
ponten leggen, onderhouden en exploiteren. 
5 juni 1823. Naar aanleiding van de vorige 
besprekingen komen de vier dorpen weer bij 
elkaar. Ze willen praten over de gemeentegrenzen, 
die bij de meanderende Aa zijn gelegen. Het 
traject van het kanaal doorsnijdt rivieren en 
wegen wat grote gevolgen had voor bewoners en 
aanwonenden. Als de brug naar Den Dungen bij 
de Beusing komt, zal ook de passage over de Aa 
moeten worden besproken. Bij de verlegde Aa 
op Beekveld moet de gemeente een nieuwe brug 
leggen. Er zal daar mogelijk een pont komen om 
voertuigen over te zetten. De meeste eigenaren 
van gevorderde gronden voor de aanleg van het 
kanaal verkeren in grote financiële problemen. 
Omdat de grond nog niet officieel is aangekocht, 
worden hun hypotheken opgezegd wegens 
gebrek aan onderpand. Ze krijgen aanslagen, 
wat ontaardt in aanmaningen en rechtszaken.  
Bij het graven van de Zuid-Willemsvaart is 
een tijdelijke brigade van de pas opgerichte 
marechaussee geplaatst om de orde te handhaven. De 
dorpen moeten de kosten daarvan wel zelf betalen. 
29 juni 1823. Den Dungen heeft aan de waterstaat 
aangeboden om de brugwachter en zijn woning 
te zullen betalen wanneer de Dungense brug bij 
de Beusing komt. Berlicum is niet bij machte 
hier iets tegenover te stellen. De brug was eerder 

gepland in Middelrode, omdat daar immers een 
handelsroute lag. Door gelobby van burgemeester 
Godschalk van Den Dungen kreeg Den Dungen 
dus toch de voorkeur. Middelrode moest nog 
ongeveer 50 Jaar wachten op een brug en kreeg als 
compensatie een voetbrug. Voor het Rijk was dit 
een voordelige transactie. De eerste brugwachter 
was Van de Meerendonk: deze katholieke familie 
heeft meer dan vier generaties de brugwachters 
geleverd. Deze brugwachter mocht, omdat hij 
geen rijksambtenaar was, van de gemeente een 
café en togerslogement beheren en die toen al ‘De 
Dungense Brug’ heette.

Betekenis voor Berlicum
Voor Berlicum en Middelrode heeft de Zuid-
Willemsvaart nooit een grote betekenis gehad. In 
de eerste vijftig jaar had men er meer last dan gemak 
van, vooral door het ontbreken van een brug. Later 
werden er kades en opslagplaatsen aangelegd 
aan het einde van Beekveld (nu Runweg) en in 
Middelrode aan het eind van de Kapelstraat. Ook 
rondom de sluis was enige bedrijvigheid. Bij het 
Beekveld aan de Zuid-Willemsvaart kwam een 
opslagloods (het Balkums Huis), een leerlooierij/
zadelmakerij en een café. Ook een roeiboot om 
over te zetten was daar. Dat gold ook voor het 
einde van de Kapelstraat, waar men goederen kon 
lossen en waar men met een veer naar de overkant 
kon. Ook aan sluis 2 ontstonden winkels, cafés en 
kwamen er mogelijkheden voor logies en stalling 
van paarden. Enkele Berlicummers verdiende een 
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Sluis 2 te Middelrode in het begin van de vorige eeuw. We zien de oude brug en de toen nog smalle kolk die 
later is verbreed om de toename van meer en grotere schepen te kunnen schutten.
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karig loon door te werken als toger: zij trokken 
de schepen over het toogpad, het jaagpad. Omdat 
zowel de weg als het kanaal meerdere keren 
werden verbreed, is al die bedrijvigheid met 
bijbehorende gebouwen, woningen en boerderijen 
en ook de sluis al jarenlang verdwenen. Een stukje 
geschiedenis waar niets meer van zichtbaar is.

Om verder te lezen en bronnen:  
Cees Verhagen: ‘De geschiedenis van de Zuid-
Willemsvaart’, Het kanaal van eenheid en scheiding, 
Someren, 2000. 
Wim van der Heijden: ‘Straatnamen: Zuid-Willemsvaart, 
vaarweg of vaorweg?’. In ‘Rondom de Plaets’ jaargang 20, 
nummer 3, 2000, blz. 88-93. 
Wim van der Heijden: ‘Berlicum. gelegen aan de Zuid-
Willemsvaart’. In ‘Rondom de Plaets’ jaargang 1, nummer 
4, 1990, blz. 98-102. 
Harry Wijgergangs: ‘Bedrijvigheid rond de Zuid-
Willemsvaart’. In ‘Rondom de Plaets’ jaargang 1, nummer 
4, 1990, blz. 103-110.

De ontmanteling van sluis 2 is begonnen ten 
behoeve van de verbreding van het kanaal. De 
sluiswachterswoningen langs de kolk zijn al 
verdwenen en het huis in het midden is al half 
afgebroken en zou later dicht langs het kanaal 
komen te liggen. Het oranje zeil hangt er al 
om de woning aan deze kant dicht te houden. 
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Het leven aan sluis 2
Rien van den Broek haalt jeugdherinneringen op

Albert Pennings

moest dat schip in het midden komen te liggen, hij 
paste dan net tussen de sluisdeuren. De korte sche-
pen moesten dan aan de kant. Met een klomp aan 
een touw, aangereikt door de sluiswachter, gaven 
de schippers vaak een fooi. De sluiswachters wa-
ren in dienst van Rijkswaterstaat en hun loon was 
niet hoog. Die fooien waren een welkome aanvul-
ling op de inkomsten. Ook verdienden de sluis-
wachters vaak wat bij met voor of na de dienst wat 
bij te klussen of ergens op het land te gaan schof-
felen. Has van den Broek hield ook konijnen, die 
het nodige opbrachten: een ware aanvulling met 
de kerstdagen. Het kerstmenu was vaak al bekend. 
Tijdens de diensten was het aardig doorwerken, in 
die tijd werd de Zuid-Willemsvaart druk bevaren. 
Als er schepen ‘naar boven’ moesten, lagen er aan 
de andere kant al te wachten om ‘naar beneden’ 
geholpen te worden. 

Belevenissen
Rien weet nog goed dat er altijd van alles te doen 
was rondom de sluis. Op de kruising van de brug 
met de kanaaldijk werd hard gereden en er zijn 
dan ook verschillende ongelukken gebeurd. De 
sluiswachters belden dan ook meteen de politie en 
de ambulance. Ook kwamen er wel eens ongeluk-
ken voor met schepen. Er zijn wel mensen in de 
kolk gevallen en ook moest er eens een varken uit 

Rien van den Broek (1952) is een zoon van sluis-
wachter Has (Johannes) van den Broek en zijn 
vrouw Net Oostendorp. Has werd geboren in 
Bokhoven in 1914 en stierf in 1981. Zijn vrouw 
Net werd eveneens in Bokhoven geboren in 1918 
en stierf in Berlicum in 2008. Het grootste gedeel-
te van zijn jeugd heeft Rien aan Sluis 2 gewoond. 
Het was een prachtige tijd met veel belevenissen 
en dus veel herinneringen.
De sluiswachter
Has deed zijn werk aan de sluis met veel plezier. 
Hij was secuur in zijn werk en opende de sluis-
deuren voor de schepen en maakte de brug open 
en dicht en als alles goed verliep was hij tevreden. 
Voor al zijn werk voor de maatschappij kreeg hij 
een Koninklijke onderscheiding: een eremedaille 
in zilver. Hij deed zijn werk samen met diverse 
collega’s, o.a. Gerrit Saris, Broer Verhagen, Ton 
van der Einden, Jan van Zoggel en zijn laatste 
vaste maat was Kees van Brunschot. Ze waren er 
met één sluiswachter en drie vaste sluisknechten 
en draaiden in tweetallen diensten van ’s morgens 
6 tot 2 uur ‘s middags, of van 2 uur tot 10 uur ‘s 
avonds. In de nacht mocht er niet gevaren worden, 
al werd er wel eens de hand mee gelicht. Meestal 
werden de schepen in de kolk toegelaten op volg-
orde van aankomst. De kolk was 50 meter lang. 
Was een schip extra lang, tot die 50 meter, dan 



106

Komende vanuit het Woud was dit het uitzicht op sluis en sluiswachterswoningen. Duidelijk is te zien dat de 
straat omhoog loopt om op de kanaaldijk te komen.
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de kolk gevist worden. Een schip dat al enige tijd 
voor de kolk lag te wachten werd tenslotte gecon-
troleerd en men vond het schippersechtpaar dat 
gestorven was van de koolmonoxide. 
Zo hebben de kinderen van Saris en Van der Ein-
den aan de sluis leren zwemmen: door middel 
van een touw en een autoband werd aan het bo-
venhoofd van de sluis zwemles gegeven. De kin-
deren Van den Broek, Rien en Mari, waren niet 
bang van water, zij zaten dan op de kant te kijken 
hoe hun buurkinderen het deden. Zwemmen leren 
was in hun situatie aan het water ook hard nodig. 
Vaak kwamen er zwemmers van af de Pierekaol: 
die sprongen daar in het kanaal en probeerden zo 
met een schip mee te varen. Dat was niet zonder 
gevaar, want in die tijd waren er nog schepen met 
zijschroeven. Has van den Broek was er niet blij 
mee. Hij zag de gevaren en verbood om van af de 
brug het water in te springen. Er lagen daar grote 
keien, wat zeer gevaarlijk was. 
De sluiswachterswoningen waren georiënteerd op 
Den Dungen: van die kant werden ze op gas, licht 
en water aangesloten. Een hoogtepunt was voor 
Rien en de andere kinderen de jaarlijkse bedevaart 
naar Bokhoven. Zijn ouders kwamen daar immers 
vandaan. Met zijn moeder naar de Heelse paar-
denmarkt achter op de fiets, dat was voor hen toen 
zij klein waren een van de uitjes. 
Een gebeurtenis die veel indruk heeft gemaakt is 
het verdrinken van Marietje van Boxtel (van de 
mooie Mins) in het kanaal. Ook bijzonder was een 

zwarte Amerikaanse soldaat (van vliegveld Vol-
kel) die met zijn auto in het kanaal was geraakt en 
bij hen binnen werd opgevangen. Ze hadden nog 
nooit een neger gezien!
Er kwam ook een vrouw vanaf Schijndel gelopen 
die hoogzwanger bij hen thuis aan de deur klopte 
en om hulp vroeg. Midden in de nacht werd ie-
dereen opgetrommeld: dokter Haase, zuster Ver-
dellen, politieagent Van Amstel. De vrouw is uit-
eindelijk met de ziekenwagen naar het ziekenhuis 
gebracht waar ze is bevallen. Verschillende fiet-
sers en wielrenners (Olympia’s ronde kwam vaak 
bij hun huis langs met de ploegentijdrit vanuit 
Schijndel) zijn gevallen: ze schoven uit over het 
fijne grind op de weg. 
Ze hadden goede contacten met de jongens van 
sluiswachter Saris en Verhagen en met de buurt 
o.a. Jos Kerkhof en Daan van Zoggel en de fami-
lie Smulders verderop in de Spurktstraat. Toen er 
in 1960 bij Willem Verhagen de eerste televisie 
kwam in de buurt, mochten zij daar gaan kijken 
naar de kinderprogramma’s. Ze mochten niet de 
kanaaldijk oversteken om daar te gaan spelen, dat 
was te gevaarlijk vanwege het drukke verkeer. Het 
was een leuke tijd en ze hadden een fijne jeugd.
Na de pensionering van Has is het gezin verhuisd 
naar de Veedijk in Berlicum, maar Has zelf heeft 
daar niet lang van kunnen genieten: na een jaar is 
hij overleden. 
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Zoals u in de tekst kunt lezen hadden veel schepen welke door de Zuid Willemsvaart voeren een zijschroef.  
De zwemmers die vanaf De Pierekoal kwamen, sprongen in het kanaal, klommen op de schepen en voeren 
zo mee richting Den Bosch of de andere kant op richting Sluis 2. De zijschroef welke veel schepen hadden
was dan ook levensgevaarlijk.

Inzetfoto: Sluiswachter Jo de Gouw met zijn vrouw Anna van Zoggel hier op hun trouwfoto in 1935.
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De Nederlandse soldaten bliezen in 1940 de Middelrooise brug op om de opmars van het Duitse leger te 
bemoeilijken. Met behulp van aanwezige ijzeren balken kon een noodbrug worden aangelegd, geschikt voor 
voetgangers en fietsers. Op de achtergrond de boerderij, winkel en café van de familie Pennings.
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Interview met Henk en Jan van Lith  
Albert Pennings en Thieu Dollevoet

Sluis 2 bevond zich in Middelrode in het kanaal. De sluiswachter ter plekke was in dienst bij Rijkswaterstaat. 
De Zuid Willemsvaart is gegraven in de periode 1822-1826. Toen was er in Middelrode een sluis, maar 
geen brug. De overgrootvader van Henk en Jan van Lith, Janus, was de 3de sluiswachter bij sluis 2. De 
eerste twee sluiswachters waren Johannes Jac. Jessen (1825-1842) en Christianus Eykemans (1842-1847). 
Grootvader Janus was militair en heeft in de Nederlands-Belgische oorlog gevochten (1830-1839). Als 
dank kon hij als katholiek toch de post van sluiswachter krijgen. Protestanten hadden in die tijd de voorrang 
bij Rijkswaterstaat.

Rondom de Sluis
Bij de sluis stonden boerderijen die tegelijk een 
klein café en een winkel hadden. Er kon bij Van 
Lith achter het huis in de karschop door schippers 
overnacht worden. Bij de sluis stonden ook twee 
togershuizen. Naast het kanaal was een jaagpad. 
Togers waren vaak schippersvrouwen. Paarden 
(meestal pony’s) trokken ook schepen. Bij de 
sluis kon gewisseld worden. Bij Bert van Lith die 
een café had (Balkums Huis) konden personen 
met een bootje overgezet worden. Ook was er de 
mogelijkheid via de sluisdeuren over te steken. 
In 1942 is er in de buurt van de sluis door 
grootvader Janus van Lith een huis gebouwd. 
In de buurt woonden ook Driek, Tante Ant en 
Tante Mien, alle drie vrijgezellen. Er werd wel 
eens glimlachend gezegd: ‘Als er eentje van ons 
trouwt, krijg je de rest erbij’.

Belevenissen
Jan vertelt een persoonlijke anekdote. 
Toen het huis bijna klaar was maar er nog geen 

ramen en deuren in stonden, had hij met zijn oom 
Has een weddenschap afgesloten, dat hij alleen in 
het nieuwe onaffe huis ging slapen. Hij vroeg daar 
een rijksdaalder voor. Oom Has ging akkoord. Op 
een zaterdagavond vroeg Jan aan zijn moeder of 
hij een divan mocht lenen om die in het nieuwe 
huis in de gang te zetten, vanwege de afgesloten 
weddenschap met zijn oom. Moeder vond dat 
goed. Dus zo gezegd zo gedaan. Jan heeft keurig 
in het onaffe nieuwe huis geslapen. De volgende 
dag, op zondag, ging Jan naar zijn oom Has om zijn 
rijksdaalder op te halen. Oom Has keek beduusd 
en na lang aandringen kwam de rijksdaalder 
tevoorschijn en kreeg Jan die aangereikt. 
Bij de sluis werkten er in het begin drie 
sluiswachters. Later zijn dat er vier geworden. 
Er werd in perioden van twaalf uur gewerkt, 
later is dat acht uur geworden. Ook ’s nachts 
werd er gevaren en moest een van de wachters 
dienst doen. Op zondag mocht er pas na 13.00 
u gevaren worden. Dat was een verplichting van 
Rijkswaterstaat (protestantse invloed). In het 
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Schip met boomstammen in de Zuid-Willemsvaart. Op de achtergrond is de brug en de sluis nog net zichtbaar.
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begin stond er een keet bij de sluis, later is dat een 
stenen gebouwtje geworden
Welke huizen stonden er in die tijd bij sluis 2? Dat 
was het thuis van Wil van Lokven (waar Dineke 
Verhagen nu woont). Hanegraaf woonde in het 
witte huis. In het blok van twee woonden Has van 
de Broek en Van Lieshout, de timmerman. Welke 
sluiswachter herinneren Jan en Henk zich nog 
meer? Dat aren Jo de Gouw, Harrie Deenen en Bakx. 
Jan vertelt weer.
Na de Tweede Wereldoorlog lagen er nog de nodige 
benzinekannen van de Amerkanen bij de sluis. 
Jan had er een vlot van gemaakt en ging hiermee 
op het kanaal varen. Het vlot werd plots naar de 
duiker gezogen. Schrik alom bij Jan. Gelukkig 
kon hij zich vastgrijpen aan een betonnen balk. De 
benzinekannen zijn onder de duikers doorgegaan. 
Jan is er met de schrik goed afgekomen.

Gebeurtenissen
Welke leuke dingen deden Jan en Henk bij het 
kanaal en de sluis? Vader Van Lith en de jongens 
konden allemaal goed zwemmen. Het leren 
zwemmen gebeurde als volgt. Een kind kreeg 
een touw om de buik of kreeg een bonenstaak 
aangereikt. Beide voorwerpen waren nodig om 
snel te leren zwemmen. Ze deden ook ondeugende, 
gevaarlijke dingen. Met benzinekannen als vlot 
gingen de beide jongens achter een boot richting 
Dinther hangen. In Dinther aangekomen stopten 
ze en wachten dan op een volgende boot die weer 
richting Middelrode voer. Levensgevaarlijk! 

Henk van Lith voer in de Sinterklaastijd naar sluis 3 
in Heeswijk. Daar kleedde hij zich om. Vervolgens 
ging hij als Sinterklaas verkleed terug naar 
Middelrode en Berlicum om in het parochiehuis 
chocola uit te delen aan de schoolkinderen. 
Vissen deden de broers ook. Je moest dan 
wél een eigen hengel maken. Dat kon een 
bamboestok zijn met een lijntje waar een haak 
aan zat. Zo gebeurde het in de oorlog dat Jan  
’s morgensvroeg om vier uur met zijn hengel 
enkele palingen gevangen had. Er kwam een SS’er 
langs en vroeg wat Jan aan het doen was. ‘Vissen 
vangen’, zei hij. De SS’er vroeg vervolgens: 
‘Wat heb je daar in je emmertje zitten? Toen keek 
hij erin en zag daar enkele palingen zwemmen. 
Vervolgens zei de SS’er: ‘Je hoort hier eigenlijk 
niet te zijn. Het is nog spertijd’. Gelukkig voor 
Jan liet de SS’er hem vervolgens met rust. 
Op een keer is Toon Pennings bijna verdronken, 
omdat hij niet kon zwemmen. Ad van Lith 
zag dat en liep snel naar de sluiswachter. Deze 
liep als een hert naar Toon om hem uit het 
kanaal te vissen. Gelukkig liep dat goed af. 
Tijdens de oorlog werd er door Christ van Lith 
(kolenboer) gesmokkeld. Zo gebeurde het dat 
er op een bepaald moment NSB’ers met een 
jachtgeweer op de schouder langs kwamen 
gelopen op weg naar het Paleis van Justitie in Den 
Bosch. Zij zagen dat er met kolen ‘gerommeld’ 
werd. Om niet opgepakt te worden werd er 
door Christ snel een zakje kolen aan beide 
heren gegeven. Gelukkig liepen beide NSB’ers 
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vervolgens gewoon door richting Den Bosch. 
Later heeft Christ hier niets meer over gehoord. 
Er was bij de sluis bij Bert Pennings een 
boerderij met een winkeltje. Wanneer de 
schippers iets wilden kopen, moesten ze 
echter meteen afrekenen. Gewoonlijk kon 
je namelijk in een winkel de boodschappen 
op laten schrijven en een week later betalen. 
In de oorlog werd Jan van Lith tussen twee 
Duitse soldaten in naar Bert Bogers gebracht 
aan de Rietwiel in Middelrode. Bij de Dungense 
brug werd op dat moment druk gevochten. Bij 
Bert Bogers was echter niemand thuis. Jan 
van Lith heeft de hele nacht op de kruiwagen 
gezeten en daar gewacht. De volgende dag 

kon hij gelukkig weer naar huis terug keren. 
In de oorlog was er commies Kiestra. Hij 
had soms kolen nodig. Dan ging hij op pad 
samen met zijn vrouw om die bij Christ van 
Lith op te halen. Zelf droeg hij de kolen niet. 
Hij mocht geen foute dingen doen, zei hij. 
Daarom liet hij zijn vrouw de kolen dragen! 
Bij het begin van de oorlog is de brug 
opgeblazen door de Nederlandse militairen. 
In de buurt lagen ijzeren balken klaar. De 
Duitsers hebben deze goed kunnen gebruiken 
toen de oorlogshandelingen voorbij waren.  
De familie van Lith heeft later bij jhr. Laman Trip 
op Seldensate in de tuinmanswoning gewoond. 
Daar hebben ze nog goede herinneringen aan.

Vanwege de verbreding 
van de kanaaldijk 
moest een groot aantal 
huizen verdwijnen. 
Hier is de boerderij, 
winkel en café van 
Bert Pennings al 
leeg en afgesloten 
om afgebroken te 
worden. Heel wat 
woningen zijn op deze 
manier verdwenen. 
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De achterzijde van de tuinmanswoning waarin Jonkheer Laman Trip de laatste jaren van zijn leven woonde. 
Hier woonde Driek van Rooij en later de familie Van Lith, van sluiswachter Toon van Lith. Zij namen ook 
de zorg van de jonkheer op zich.
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Bakhuizen en bakovens 
redactie Thieu Dollevoet

In 1941 waren er in Berlicum 187 bakhuizen. Uit het Monumenten Inventarisatieproject van de jaren 80 
van de vorige eeuw blijkt dat nog slechts een fractie van dat bestand bewaard bleef. De oorzaak van de 
enorme terugloop komt vooral omdat de boer zijn eigen brood niet meer bakt omdat dit overgenomen is 
door gewone bakkers en fabrieksbakkerijen. Aan het eind van het artikel komen kort vier bakhuizen langs. 

Het bakhuis
Het bakhuis was een afzonderlijk gebouwtje, 
meestal op het erf van een boerderij en bevatte 
een oven voor het bakken van brood. Het 
bakhuis stond apart van de boerderij vanwege het 
brandgevaar. Een bakhuis werd vaak gebouwd 
werd vaak gebouwd van baksteen. Brood kon 
op verschillende manieren gebakken worden, 
bijvoorbeeld op platte, hete stenen of onder een 
bakstolp. De meest verspreide bakwijze was 
het bakken in een oven. In Brabant en Limburg 
gebeurde dat vaak in een klein gebouwtje, waarin 
zich de oven bevond. Ook kon een bakhuis vast 
gebouwd zijn aan de boerderij. De opening van de 
oven was wél binnen het bakhuis. Veel boerderijen 
hadden een dergelijk bakhuis. Ook gebeurde 
het dat een aantal buren gezamenlijk gebruik 
maakte van een bakhuis. Het bakhuis kon een 
eindje van de boerderij of andere bewoning staan, 
maar ook aangebouwd zijn aan de boerderij. Het 
bouwen van een oven werd gedaan door daarin 
gespecialiseerde ovenbouwers (metselaars). De 
opening was voorzien van een ijzeren deurtje. 
Dat deurtje bevond zich op werkhoogte. Door die 
opening werd de brandstof in de bakoven gebracht. 

De rook werd ook via het deurtje afgevoerd naar 
de schoorsteen, die zich buiten het deurtje recht 
boven de opening bevond. Het bovengedeelte van 
de oven was koepel- of halve peervormig om de 
warmte goed te verspreiden. Het gewelf bestond 
uit vuurvaste stenen met daarop vaak een laag van 
ongebakken leem. De vloer van de oven was van 
baksteen of plavuizen. Omdat stoken met vuur 
gepaard ging, was het van groot belang brand te 
voorkomen. De bakhuisjes waren dan ook meestal 
van brandbestendig materiaal gemaakt: bakstenen, 
leem en gedekt met pannen. In het bakhuis vonden 
de voorbereidingen voor het bakken plaats zoals 
het mengen van de ingrediënten voor het brood, 
het kneden en vormen van het deeg, het rijzen 
van het gevormde deeg en het afkoelen van het 
gebakken brood. Het gebruik van bakhuizen 
komt sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw 
nauwelijks nog voor. Bakhuizen zijn daarom vaak 
in onbruik geraakt, vervallen en afgebroken. De 
laatste 25 jaar worden de overgebleven bakhuizen 
beschouwd als cultuur-historisch erfgoed, 
gerestaureerd en als bezienswaardigheid gezien. 
Ook worden in sommige bakhuizen demonstraties 
over de verschillende functies van het bakhuis in 
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Het bakhuis van boerderij Eikenlust op Loofaert 1. De bakhuisjes stonden los van de boerderij en er een 
eind vandaan. Dit om brandgevaar te vermijden. Dit bakhuisje verkeert na de restauratie nog in zeer goede 
staat.
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vroegere tijden gegeven, zoals het kneden van het 
deeg, het stoken van de oven en het bakken van 
brood. Als er niet meer in het huisje gebakken 
wordt of het vervallen is, wordt het gebruikt 
als een speelhuisje voor kinderen, een stalling 
voor kleinvee of gereedschap, werkruimte of 
hobbyatelier. Het Bakhûske in het Maaskantje is 
daar een voorbeeld van.

Het stoken van de oven
 Er werd gestookt met takkenbossen (musterds). 
Deze takkenbossen werden meestal ’s winters 
gemaakt van snoeihout en kleine takken van 
gevelde bomen. De takken werden met ijzerdraad 
tot een bos bijeengebonden en werden vervolgens 
buiten in de open lucht opgestapeld, dicht bij de 
boerderij, meestal in een vierkante vorm om te 
drogen. Het stoken van de oven was mannenwerk. 
De binnenkant van de oven (de stenen) moest 
zo heet worden zodat er brood in gebakken kon 
worden. Het was zaak om te bepalen wanneer 
dat het geval was. Een thermometer was er 
toen nog niet. Ervaring speelde daarbij een 
belangrijke rol. Afhankelijk van de grootte van 
de oven waren er ongeveer vijf musterds nodig 
om de oven gebruiksklaar te maken. Als de oven 
heet genoeg was (240 graden is het beste), werd 
de as van de musterds naar de zijkanten van de 
oven geschoven of verwijderd met een rakelijzer. 
De as werd voor de opening van de oven op de 
grond geveegd om af te koelen. Vervolgens werd 
de oven schoon gemaakt met een lange stok met 

daaraan een oude bezem. Om die bezem was een 
natte doek of een natgemaakte strobos gewikkeld 
om de ovenvloer te reinigen. Zo werd voorkomen 
dat de asresten in het brood terecht kwamen, 
wanneer het brood zonder bakblik op de hete 
stenen werd gebakken. Het schoonmaken moest 
snel gebeuren, omdat anders de oven door de 
openstaande deur te snel zou afkoelen en door 
verdamping van water te vochtig zou worden. 
De broden werden vervolgens met een ‘schieter’ 
in de oven geschoven. De ‘schieter’ bestond uit 
een lange stok met daaraan een soort platte schop, 
meestal een dun, plat stuk hout of soms een dunne 
ijzeren plaat. Brood werd doorgaans één keer 
per week gebakken en de oven werd daarom ook 
maar één keer gestookt. Behalve wanneer er iets te 
vieren was bijvoorbeeld Kerstmis, communiefeest 
en bruiloft, en er veel familie, kennissen of buren 
op bezoek kwamen. Na het bakken werd de nog 
warme oven in de (na)zomer ook gebruikt om 
fruit (bijvoorbeeld in partjes gesneden appelen en 
peren) te drogen.

Brood bakken in de Meierij
In de Meierij van Den Bosch bakte de boer 
meestal zelf het brood. Dat bakken kostte de boer 
een halve dag in de week. Dan was er de nodige 
consternatie in het leven van de boer. Druk of 
niet druk, brood moest er gebakken worden, het 
andere werk bleef dan liggen. Tevoren was er al 
rogge naar de molen gebracht en als meel terug 
gekomen. Dat meel moest liefst zo fijn mogelijk 
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De binnenkant van het bakhuisje van 
de familie Geurtsen aan het Plein. De 
ijzeren ovendeur is goed te zien en ook 
de rookopvang van de schoorsteen 
erboven. Doordat dit bakhuisje 
jarenlang niet is gebruikt is het erg 
vervallen en hard aan restauratie 
toe. Daarna zal Berlicum weer een 
bijzonder monument rijker zijn.
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gemalen zijn en vanwege het ziften werd de bloem 
van de zemelen gescheiden en hoe meer bloem 
eruit werd gehaald hoe liever. Het gebeurde nogal 
eens, dat de zemelen nog nauwelijks op meel 
leken en het brood ervan niet aan elkaar te houden 
was. Het kwam op ‘maatwerk’ aan. Dan kreeg 
je ‘boerenmik’, een wittebrood uit roggebloem, 
dat vaak grauw van kleur was. Nadat het water 
heet gestookt was, kon het mengen van het deeg 
beginnen. Het brood werd in de trog aangemengd 
met alleen water waaraan een brok zuurdeeg 
(brooddeeg van een vorig baksel dat een dag of 
acht gelegen had om te verzuren) werd toegevoegd 
om het ‘rijzen’ te bevorderen. Intussen stond de 
oven al lustig te branden. Hiervoor gebruikte de 
boer ongeveer vijf takkenbossen (musterds) en 
een armvol kloven om de oven op de vereiste 
hitte te brengen. Waren de zemelen gemengd, 
dan moesten de voeten netjes gewassen worden. 
Daarna stapte de boer in de trog om met de voeten 
het roggemeel te kneden, totdat het de nodige 
taaiheid had. Vervolgens werd er een meelzak 
overheen gelegd om de warmte vast te houden. 
Dan begon het mengen van het mik-deeg. Tevoren 
was bij de brouwer een kannetje natte gist 
gehaald, die in het mengsel gebruikt werd om het 
deeg beter te laten rijzen. Ging de boer ‘voordelig’ 
te werk, dan gebruikte hij enkel water voor het 
mengsel van de mik, maar vaak werd een dosis 
ondermelk bijgevoegd. Was het deeg gemengd en 
gerezen dan werden het in parten verdeeld voor 

de te vormen broden. Deze parten werden nog 
een keer gekneed, daarna lang gemaakt om ze de 
broodvorm te geven. Als ze dan enige tijd gelegen 
hadden om te rijzen en de oven op de vereiste hitte 
hadden gestookt, kon alles de oven in worden 
geschoven, nadat de vloer door middel van een 
‘rakelijzer’ van de gloeiende houtskool was 
ontdaan en met een oude berkenbezem bijgeveegd 
was. Anderhalf tot twee uur later kwam het brood 
uit de oven en lag het lekker mals op het trogdeksel 
te pronken. Na het afkoelen kon het naar de kelder 
gebracht worden. Goed brood bakken lukte alleen 
wanneer de rogge van goede kwaliteit was. In 
tamelijk veel Brabantse boerenwoningen was de 
oven binnenshuis ingebouwd en wel zo, dat de 
ovenmond onder de schouw viel, zodat er dan 
in de grote ‘herd’ gemengd en gestookt moest 
worden.

Bakhuis 1: Eikenlust, Loofaert
 Het bakken gebeurde op zaterdagmiddag. Het 
roggebrood werd apart gebakken. Het deeg ervan 
was stugger. Dit deeg werd in tegenstelling tot het 
witbrood (met de handen gekneed) met de voeten 
getreden. Er werd maar een beetje van gegeten. 
Het overgrote deel werd voor het ‘lokken’ van de 
paarden gebruikt. Op feestdagen, zoals Kerstmis 
en Pasen, werd er ook krentenbrood gebakken. De 
volgende gereedschappen werden bij het bakken 
gebruikt: stookgavel (een ijzeren gavel om het 
hout in het vuur te schuiven); een schraapijzer 
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Het bakhuisje op Westakkers 42 is tegen de schuur aangebouwd. Die schuur deed waarschijnlijk dienst als 
varkenshok, omdat er nog een gierkelder in aanwezig was. Rechts een raam met bijzondere ijzeren spijlen. 
Ook dit monument is helaas enkele jaren helemaal afgebroken en dus verdwenen.
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(wanneer het vuur heet genoeg was werd de as in 
een doofpot gedaan; een keer (wis) was een stok 
met een natte zak eraan om de vloer na het bakken 
weer schoon te maken. 

Bakhuis 2: Plein
Dit bakhuis kent een lange historie. Het heeft de 
oorlog en de wederopbouw overleefd. Nu is het aan 
restauratie toe. Het is een officieel gemeentelijk 
monument, evenals de wederopbouwboerderij 
(2014). Het bakhuis stond apart van de boerderij. 
In het bakhuis was ook een varkenshok, een 
wasformuis en werd ook het varken in november 
geslacht
.
Bakhuis 3: Westakkers
Ook dit was een vrijstaand bakhuis. Er was ook 
een varkenshok in. Het bakhuis is ongeveer vijf 
jaar geleden afgebroken.

Bakhuis 4: Koesteeg
Dit bakhuis is in 1932 door Tinus van Rooy nog 
tegelijk met de nieuwbouw van de boerderij 
gerealiseerd. In dit bakhuis bevond zich ook een 
wasfornuis en is tot aan het begin van de jaren 50 
van de vorige eeuw nog in gebruik geweest.

Bronnen:
- Nieuwsbrief Boerderijen Stichting Noord-Brabant 

(september 1999)
- Nieuwsbrief Boerderij Stichting Noord-Brabant 

(juni 2000)
- Het Griensvenneke, Den Dungen, nummer 3, 

september 2016)
- Restauratie van houtovens en bakhuizen (www.

reizendbakhuis.be) 
-  Project Bakovens, bakhuizen en waterputten in 

het Groene Woud (2015-2017)
- www.inventarisonroerendgoed.be 
- Bakhuizen in: Thuis in Brabant.nl/gewschiedenis/

stenen-landschap/boerderijen/rondom-de-
boerderij/bakhuizen

- www.monumenthhuisbrabant.nl/boerderijen 
- www.agrarischerfgoed.nl/brabant
- www.heemkunde-vlaanderen.be(themanummer 

bakhuizen, 1988)
- Bernard van Dam: Oud-Brabants dorpsleven. 

Wonen en werken op het platteland. 
Kultuurhistorische verkenningen in de Kempen, 
deel 1V, 1972. P. 58-60
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Jan Vercuylen, abt van Berne en problemen in Berlicum
G.M. van der Velden, bewerking: Thieu Dollevoet

Jan Vercuylen is in 1568 in Heeswijk geboren. Zijn vader was Jan Adriaens Vercuylen, zijn moeder heette 
Jenneken Buijs. Jan had een broer, mr. Jacob, theoloog en jurist, die hem veel terzijde heeft gestaan toen hij 
abt was (1608-1621). Over de jeugd en eerste opleiding van Jan is weinig of niets bekend. 
Hij werd opgenomen als lid van de Abdij van Ber-
ne onder prelaat Adrianus van Veen. De Norber-
tijnen had Jan van nabij leren kennen, want zowel 
in Berlicum als Heeswijk waren Norbertijnen ver-
antwoordelijk voor de geestelijke zorg. Vercuy-
len werd op 9 september 1608 tot abt en prelaat 
van de Abdij van Berne bij Heusden gekozen als 
opvolger van Arnold van Vessem. Vercuylen was 
van plan om de verwoeste abdijgebouwen te laten 
restaureren en hoopte dat het abdijleven in Berne, 
gelegen in het hart van het land van Heusden, zou 
worden hersteld. Maar de omstandigheden in die 
tijd zaten erg tegen. Kort na zijn aantreden werd 
in Antwerpen op 9 april 1609 het Twaalfjarig Be-
stand (onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog) 
gesloten, een adempauze voor de oorlogvoeren-
de partijen, Spanje en de Verenigde Nederlandse 
Provinciën. Vercuylen dacht erover tot restauratie 
van de verwoeste abdijgebouwen over te gaan en 
hoopte op de terugkeer van de her en der versprei-
de kloosterlingen. Maar het tegendeel bleek waar 
te zijn. Jan Vercuylen heeft daarom als abt een 
leven vol zorgen en problemen gekend. Ondanks 
die zorgen heeft hij van de goede vruchten van 
de aarde kunnen genieten. Hij hield van een goed 

glas wijn en schonk ook graag de glazen vol van 
zijn huisgenoten en medebroeders in de zielzorg. 
Hij liet de nodige wijn op vier verschillende adres-
sen in Den Bosch halen. In de woning van de abt 
was klaarblijkelijk géén wijnkelder. De wijn werd 
ongebotteld gekocht met telkens een beperkt aan-
tal potten of kannen voor onmiddellijke consump-
tie. Jan Vercuylen is niet oud geworden. Hij stierf 
op 53-jarige leeftijd op 1 november 1621 en werd 
bijgezet in de grafkelder van Adrianus van Veen 
en Arnoldus van Vessem in de St. Cathrien in Den 
Bosch. Als abt had hij bemoeienis met Berlicum 
zoals de hiernavolgende vier verhalen laten zien.

1.Proces van de omgehakte boom
In Berlicum stond een grote eik die heimelijk in 
1607 was omgehakt en meegenomen. Deze eik 
behoorde tot de bezittingen van de abdij van Ber-
ne. Eiken golden in de tijd als bijzonder waarde-
vol en men was er zuinig op. Een pachter van de 
abdij, Henrick Willemsen, was door een zekere 
Willem Mathijs Roovers valselijk beschuldigd 
van dit misdrijf. Hendrick heeft toen een aan-
klacht ingediend tegen deze Willem Roovers. 
Laatstgenoemde verweerde zich en had hiervoor 
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Schilderij van Abt Jan 
Vercuylen. In de abdij 
van Heeswijk worden de 
portretten van alle abten 
bewaard. In de tijd dat abt 
Vercuylen de abdij leidde, 
was die nog gevestigd 
in het dorpje Berne vlak 
bij Heusden. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog 
werden de gebouwen 
grotendeels verwoest. 
De Norbertijnen 
verspreidden zich, 
vooral in hun parochies 
en de abdij werd niet 
meer opgebouwd. Pas 
midden negentiende 
eeuw vestigden ze zich 
definitief in Heeswijk 
en de abdij heet nog 
steeds ‘Abdij van Berne’
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een sterke troef. Hij had namelijk Arnold van Ves-
sem, abt tot 1608, aan zijn zijde. Abt Jan Vercuy-
len werd óók in dit proces betrokken. Op 8 no-
vember 1612 heeft hij schriftelijk verklaard, dat 
Henrick Willemsen, die beschuldigd was een eik 
te hebben omgehakt, onschuldig is. Alhoewel zijn 
voorganger, Arnold van Vessem, toen nog pastoor 
van Heeswijk van mening was, dat Hendrick wél 
schuldig was. Naderhand is hij tot de bevinding 
gekomen, dat hij valselijk was ingelicht en dat hij 
zich deerlijk had vergist.
 
Willem Roovers was een lastig en onbetrouwbaar 
iemand. In een schrijven, gericht aan de voorzitter 
van het college van schepenen te Berlicum, zegt de 
abt met evenveel woorden, dat ‘Willem Roovers, 
wesende eenen moetwillich ende opruerich ge-
selle is en daervoer oock bij eeniegelijck geacht’. 
Willem Roovers had zich ook op onheuse wijze 
uitgelaten over de abt. Daarom verzocht deze, dat 
Willem Roovers op straffe van een flinke boete 
zou worden veroordeeld. Hij eiste, dat de ‘irre-
verentiën, schandaleuse ende injurieuse woorden’ 
uit zijn schriftelijk getuigenis worden geschrapt 
en ‘in een wit lynen cleedt, sittende op zijne bloo-
te knyën ende gevouwen handen, in volle genech-
te (rechtsztitting) alenssins Godt almachtlich der 
justitie ende sijnde Eerw. Daerover vergiffenis te 
bidden met verclaringe van deze sijn  Eerw. nyet 
dan eer, duecht ende vroomichcheyt te weten’. 
De felle toon van de abt is wellicht mede inge-

geven door het feit, dat hij het al eerder met deze 
Willem Roovers aan de stok had gehad. In 1606 
had deze Willem, samen met Gerard Henricx 
Coppen, de Haesackers in Berlicum voor zes jaar 
in huur genomen. Na afloop van de huur was hij 
niet genegen geweest de jaarlijkse huurprijs van 
26 gulden en 10 stuivers ten volle te betalen. In 
een aan het hof van justitie gericht rekest bracht 
hij naar voren, dat hij schade had geleden in 1599. 
En tevens door de belegering van Den Bosch in 
de jaren 1601 en 1603. Maar de abt antwoordde, 
dat die militaire acties vóór de tijd van de huurja-
ren waren geschied. Zijn medehuurder had geen 
moeilijkheden naar voren gebracht, maar zijn 
huur volledig betaald. Ook de onredelijkheid van 
nog andere smoesjes waarmee hij voor de dag was 
gekomen, wist de abt overtuigend aan te tonen. 
Daarom heeft hij verzocht het rekest van Willem 
Roovers voor niet ontvankelijk te verklaren en 
hem te veroordelen tot betaling van de achterstal-
lige huur en de proceskosten.

2. De scheidslijn tussen de tienden van Berli-
cum en Den Dungen
Er waren moeilijkheden ontstaan over de vraag 
waar de grens lag tussen de tienden van Berli-
cum en Den Dungen ten zuiden van de rivier de 
Aa. De tiende die toekwam aan de abt van Berne, 
lag aan de kant van Middelrode. En de tiende die 
de kanunniken van Den Bosch mochten ophalen 
aan de zijde van Den Dungen. De scheidslijn was 
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In de Abdij in Heeswijk is nog een groot 
schilderij aanwezig waarop de wapens 
van de abten. Hier het wapen van abt 
Vercuylen, met vijf sterren.
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sinds men zich kon herinneren altijd een wetering 
of beek geweest, die vanuit de richting Schijndel 
kwam en uitstroomde in de rivier de Aa. Om in 
de ontstane twijfels over die scheidslijn helder-
heid te krijgen hebben twee schepenen van Berli-
cum, Zebrecht Lambert Vuchts en Gerard Henrick 
Lambertssen, personen uit Den Dungen laten ko-
men om in deze aangelegenheid getuigenis af te 
leggen. Dit gebeurde op aandringen van abt Jan 
Vercuylen. Vier personen werden door het gerecht 
opgeroepen door Joost Woutersen (de vorster van 
Berlicum) om te verschijnen voor de beide schepe-
nen en werden beëdigd door de drossaard. De vier 
personen die getuigenis moesten afleggen waren: 
Anthonis Lambertssen, Gielis Janssen van Oss, 
Willem Willems Goyaertsen en Hans Delissen 
Weygergancx. Alle vier verklaarden niets anders 
te weten dan dat de genoemde beek sinds aloude 
tijden steeds de scheidslijn was geweest. ‘ Nooit 
heeft iemand in het verleden, zo getuigden zij, ‘bij 
het binnenhalen van de tienden, deze grens over-
schreden’. Twee van hen konden ten overvloede 
mededelen dat ze goed op de hoogte waren, omdat 
ze zelf de tiende te Berlicum, de Sprockse tiende 
genaamd,  van de abt hadden gepacht. Deze ver-
klaringen zijn vastgelegd in een schepenbrief van 
23 april 1620, opgesteld door R. Moors, secretaris 
van Heeswijk, Dinther en Berlicum.

3. Bevoegdheid tot benoeming van de kerk-
meesters van Berlicum
Er waren stemmen opgegaan over de bevoegdhe-

den van de bestuurders van Berlicum met betrek-
king tot de benoeming van de kerkmeesters. Abt 
Jan Vercuylen wilde in deze zaak een duidelijke 
uitspraak verkrijgen om wrijvingen tussen beide 
instanties te voorkomen. Daarom hebben Peter 
Colen en Zebert Lambertssen, schepenen te Ber-
licum, twee kerkmeesters voor hen doen verschij-
nen om antwoord te geven op de vraag in hoe-
verre de burgerlijke gezagsdragers iets te zeggen 
hadden over de benoeming van de kerkmeesters 
en de aard van hun werkzaamheden. De twee 
opgeroepen kerkmeesters waren Jan Joosten en 
Herman Petersen van der Haghen. De eerste was 
32 jaar onafgebroken kerkmeester geweest en de 
tweede 20 jaar. Ze waren door de vorster opgeroe-
pen bij het gerecht te verschijnen en dit keer door 
de stadhouder van de schout beëdigd.
Ze verklaarden ‘dat ze allebei door Jan van Eyck, 
pastoor van Berlicum (1569-1598), tot kerkmees-
ter waren aangesteld. Dat zij hun werk steeds met 
de pastoors hadden verricht zonder ooit geweten 
te hebben, dat de magistraat van Berlicum in het 
kiezen of het aanstellen van de kerkmeesters hier 
bemoeienis mee hadden gehad’. De schepenbrief 
is weer van de hand van R. Moors en is voorzien 
van het schependomszegel en gedateerd 27 maart 
1609, dus nog in de tijd dat Jan Vercuylen abt van 
Berne was.

4. De kosterij van Berlicum
Philippus Arnoldi van Balen (28 jaar) was pastoor 
van Veldhoven en tevens, vreemd genoeg, rector 
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Het binnenplein van de Abdij 
van Berne bij Heusden met de 
gebouwen er om heen. In het 
midden is goed zichtbaar de 
waterput. Deze put is het enige 
overblijfsel van de abdij en 
staat nog vlak bij Berne ergens 
midden in een weiland.
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van de kosterij van de parochiekerk van Berlicum. 
Op 21 maart 1612 is hij in eigen persoon versche-
nen voor Joannes Hogardi Kelders, notaris van het 
bisschoppelijk gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch. 
Toen heeft hij geheel vrijwillig zijn bevoegdheid 
tot het vergeven van genoemde kosterij in handen 
gegeven van de abt van Berne. Dit is gebeurd in 
’s-Hertogenbosch door bemiddeling van notaris 
Kelders, die namens de abt optrad en te zijnen 
huize in aanwezigheid van Petrus van den Mo-
lenhof, pastoor te Berlicum, en van Guilhelmus 
Henrici, voorzitter van de schepenen te Berlicum, 
de akte opstelde. Deze is in het Latijn opgesteld.

De toegangsweg en poortgebouw naar de abdij op 
de achtergrond, liggend aan de Maas. Schilderij 
op paneel van Jan Meerhout uit Gorinchem uit 
het begin van de 17e eeuw.
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Uit ‘De Oude Doos’ 4 
Albert Pennings

Uw heemkundekring verzamelt velerlei spullen 
die in het archief bewaard worden. Ook individuele 
verzamelaars bewaren nostalgische voorwerpen 
uit Berlicum en Middelrode omdat ze herinneren 
aan vroegere tijden. Regelmatig worden ons 
spullen aangeboden die andere mensen zouden 
weggooien. Al deze voorwerpen hebben voor de 
beschrijving van het verleden een grote waarde. 
We beschikken zodoende over een uitgebreide 
collectie foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, 
boeken en stambomen, maar ook over schijnbaar 
onbetekenende spullen als prentbriefkaarten, 
suikerzakjes, sigarenbandjes, stickers, 
visitekaartjes, cafémunten, archeologische 
vondsten, bierviltjes en bieretiketten: te veel 

om op te noemen. Veel van deze voorwerpen 
zijn in de afgelopen jaren gewoon weggegooid, 
maar ze horen wel bij ons erfgoed. We zullen 
in deze rubriek regelmatig een aantal deze 
‘verzamelwaardige’ spullen bespreken. 
In deze aflevering enkele uitingen van 
horecagelegenheden in Berlicum. Daaronder 
enkele suikerzakjes en luciferdoosjes. 
Suikerzakjes zijn zo goed als verdwenen uit de 
horeca. Tegenwoordig worden ze anders verpakt. 
Ook de luciferdoosjes kom je niet meer tegen, 
zeker na het rookverbod in deze gelegenheden. 
Voorheen was het tevens een mooie reclame voor 
dergelijke zaken. Een kleine greep uit een groot 
aantal.

Suikerzakjes en suikerwikkels
Hotel-café-restaurant ‘Weltevreden’: Dit prachtige gebouw gelegen in een mooie tuin aan de Hoogstraat was 
oorspronkelijk een notariswoning. Mulder richtte het later in als hotel en was het enig hotel in Berlicum. Ook 
als restaurant was Weltevreden bekend tot in de verre omtrek. Nu is het een woonhuis in particulier bezit. 
Café ‘De Zwaan’ stond eveneens aan de Hoogstraat op korte afstand van Weltevreden. Aan het telefoonnummer, 
407, is te zien dat het al van oudsher hier stond. Na de overname door Marga de Wit werd de naam veranderd in ‘De 
Witte Zwaan’. Na het herinrichten van een prachtige tuin met zitjes voert men de naam ‘Tuincafé De Witte Zwaan’. 
Café-restaurant ‘De Fuik’ is iedereen bekend en ligt op enige afstand van het dorp aan de Hasseltsedijk. Het 
café is uitgebreid met een cafetaria. De naam is waarschijnlijk afkomstig van het vissen, dat kon op korte 
afstand in de Aa. 
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Luciferdoosjes
Herberg ‘De Gouden Leeuw’: ‘drie in een’ volgens de tekst op het doosje: De 
Spijskamer, zaal De Doel en gelagkamer ’t Opstapje. Café ‘Dorpzicht’ aan de 
Hoogstraat 14 met caféhouder W. v.d. Tillart is al enig tijd uit het dorpsbeeld 
verdwenen‘De Meierijsche Kar’ aan de Kerkwijk tegenover de kerk was lange 
tijd een geliefd oord voor bruiloften, vergaderingen en partijen.In Middelrode 
was ‘De Doofpot’ bekend, die ook al aan zijn horecabestemming is onttrokken.
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SCHOOLFOTO
Een schoolfoto waarvan wij geen gegevens hebben. Graag zouden we van onze lezers vernemen of iemand 
deze meisjes kent, waar en wanneer die is genomen. Graag willen we ons archief zo compleet mogelijk 
houden, dit kan alleen met veel hulp.
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Reactie
Van Theo van de Veerdonk kregen we een reactie op onze vraag: ‘Wie, wat, waar wanneer’, op de foto 
met de drie indianen op bladzijde 93 van ‘Rondom de Plaets’ 2016 nr, 43.
Op de foto zien we de receptie van de inhuldiging van Burgemeester van Rijckevorsel en zijn vrouw 
tijdens de kermis van 1935. De drie indianen zijn v.l.n.r.: Antoon van de Veerdonk, Hein Godschalx en Ad 
Smeekens.

Schenkingen

Weer veel schenkingen werden aan de heemkundekring in bewaring gegeven: 
Bidprentjes brachten: Marijn Hoedemakers, Theo van de Veerdonk, Margreet Langenhuijsen, Det Bijnen, 
Hedwig Verhagen.
Margo v.d. Broek-Habraken: een doos vol met bidprentjes, knipsels, rouwkaarten en diverse papieren.
Ineke Jacobs-Martens: 70 bidprentjes, diverse spullen voor het toedienen van de H. Olie.
Nico van Doorn: Trouwboekje en diverse aktes van de familie Goossens-van Doorn.
Knipsels bracht Van Santvoort.
Netty Scheepens-de Gouw: Foto’s en bidprentjes.
Uit de nalatenschap van Mevr. Jaan Voets van de Hasseltsedijk twee grote verhuisdozen met foto’s bid-
prentjes, fotoalbums, kaarten en schilderen.
Marc Vissers: Tijdschriften, papieren en boeken.

Alle schenkers zeer hartelijk dank.

Reacties en Schenkingen
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