
   
 

Inleiding en verantwoording 
 
 
Enkele jaren geleden schreef ik een verhaal over mijn jeugd. De titel hiervan is: 
wat heeft die man een ijverige vrouw. De reacties hierop van vrienden en 
familieleden waren positief. Dat is voor mij een stimulans geweest om in mei 
2016 te starten met het schrijven van een verhaal / boekje over mijn opa, Jan 
Oerlemans. Enkele gegevens vond ik in zijn trouwboekje en van enkele 
aantekeningen die ik in mijn bezit heb van opa. Waarheid en fictie lopen in het 
verhaal door elkaar heen. Ik heb geprobeerd om een beeld te geven van de tijd 
waarin mijn opa leefde. Het is nu, honderd veertig jaar na zijn geboorte, voor 
mij onbegrijpelijk hoe mijn grootouders leefden en tien kinderen groot 
brachten. Dat zij dan ook nog “vooruit kwamen” daarvoor heb ik veel respect. 
Opa werd met behulp van opoe door hard te werken en sober te leven van een 
eenvoudige jongen die als kind koeien moest hoeden en daarom niet altijd naar 
school kon, uiteindelijk een flinke boer op Haanwijk. Veel informatie en 
gegevens uit die tijd heb ik opgezocht bij het Brabants Historisch Inlichtingen 
Centrum en op internet. Dank ben ik verschuldigd aan mijn echtgenote Ietje en 
mijn vriend Gé. Zij hebben met veel geduld aanwijzingen gegeven toen ik het 
concept klaar had. Zo eigenwijs als ik ben zijn niet al hun aanwijzingen door mij 
overgenomen. 
Aan het eind van mijn verhaal heb ik een overzicht met foto van het gezin van 
Jan en Janna opgenomen evenals hun bidprentjes. Tevens heb ik een 
verklarende lijst toegevoegd van typisch Brabantse woorden.  
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Jan Oerlemans / jvjvj 
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Boerenknecht 
 
Toen Bert Oerlemans en Anna van der Heijden in de zomer van 1865 trouwden 
hadden ze ieder van hun ouders een koe en een varken meegekregen. En 
daarbij kregen ze als huwelijks cadeau een paar gulden van de buurt, waarvan 
ze wat kippen en een haan kochten. In Olland pachten ze een klein vervallen 
boerderijtje, met veel canidassen bomen erom heen, en gingen daar aan de 
slag. Gelukkig konden ze met de koeien in de buurt naar de stier en met één 
van de varkens gingen ze naar de beer. Op den duur hadden ze drie koeien en 
vijf varkens en een ren met vijf en twintig kippen en een haan. Stierkalveren 
werden gemest en na ongeveer acht maanden verkocht aan slager Driek van de 
Laar in Sint Oedenrode. Met het vee, de kippen en de wat schrale grond om 
gewassen te verbouwen bleef het, na het betalen van de pacht, een armoedig 
bestaan. Gelukkig kon Bert wat bijverdienen in de wintermaanden door 
populieren te rooien voor een aantal klompenmakers in Liempde. Anna had 
van haar moeder geleerd hoe ze een poffer, nadat ze deze uit elkaar had 
gehaald, moest wassen en stijven. Het daarna in elkaar zetten van de poffer 
was een secuur werkje waar ze minstens een dag mee bezig was. 
 

 
Een poffer werd 's zondags en bij speciale 
gelegenheden gedragen. Het is een hoefijzervormige 
kunstbloemenkrans met linten die afhangen op de rug. 
Onder de poffer werd een witte muts en een zwarte 
ondermuts gedragen. 

 
Dit ging haar zo goed af, dat ze daarmee thuis wat kon verdienen. Bovendien 
ging ze elke week naar boerin Ten Acker, om er de was te doen. Nadat ze tien 
jaar waren getrouwd hadden ze vier kinderen, twee meisjes en twee jongens. 
Helaas waren er enkele kinderen overleden voordat ze een paar weken oud 
waren. Omdat die allemaal waren gedoopt, lagen ze begraven op het kerkhof 
bij de Martinuskerk in Olland. 
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Toen de pastoor in oktober 1876 weer eens informeerde naar de stand van 
zaken in verband met eventuele gezinsuitbreiding kon Anna hem gerust stellen. 
Als het de eerste keer zou zijn geweest, zou ze het deze keer wel als een blijde 
verwachting hebben ervaren. Ze was nu drie en dertig jaar oud en de vorige 
keer was de bevalling van dochter Leentje erg zwaar geweest. Anna had echter 
geen keuze want pastoor Van de Ven liet haar herhaaldelijk weten dat het 
krijgen van kinderen een zegen was. En ook Bert Oerlemans vond dat hij de 
opdracht: “gaat en vermenigvuldigt U” in de praktijk moest brengen. Als er 
eten is voor drie, kan een tweede kind er ook nog wel bij vond hij. Het waren 
moeilijke maanden voor Anna, en zoals ze had gevreesd werd het opnieuw een 
zware bevalling. Ook deze keer had Ida, de vroedvrouw, het niet nodig 
gevonden de huisdokter erbij te roepen, dat was haar eer te na. De eerste zoon 
werd nog dezelfde dag op 26 april 1877 gedoopt en in het trouwboekje 
bijgeschreven met als voornaam Johannes. Hij werd vernoemd naar de vader 
van Anna: Jan van der Heijden. Jantje was zo’n min manneke dat de buurvrouw 
die had geholpen bij de bevalling tegen haar man had gezegd dat Jantje, 
volgens haar, Kerstmis niet zou halen. En inderdaad het ging niet goed want hij 
hield bijna geen eten binnen en was vel over been. Maar Jantje bleek een taai 
ventje te zijn en toen het dat jaar Kerstmis werd leek het erop dat hij van plan 
was om te blijven. 
 
Een paar maanden nadat hij zeven jaar oud was en zijn eerste communie had 
gedaan mocht hij ’s-winters naar school. Vanaf de maand mei tot oktober 
moest hij elke dag de koeien hoeden, in de buurt van De Dommel tussen Olland 
en Liempde, en kwam hij niet op school. Jan kreeg nog drie broers Dorus, Janus 
en Hein en gelukkig voor Leentje kwam er later ook nog het zusje Anna bij. De 
oudste zus, Leentje, was toen ze twaalf jaar oud werd gaan werken als hulp in 
de huishouding bij bakker Toelen in Sint Oedenrode. De broers gingen alle drie, 
net als Jantje toen ze 12 jaar oud waren werken bij een boer. Anna hielp van 
jongs af aan haar moeder zo veel mogelijk in het huishouden en op het veld. 
Ieder jaar verlangde Jantje ernaar dat het maar snel oktober zou zijn want dan 
bleven de koeien weer tot Pasen binnen in de potstal. Hij ging dan elke dag met 
veel plezier naar school. Jan was een goede en leergierige leerling. 
 
Twaalf jaar oud hoefde hij niet meer naar school en ging hij werken bij boer 
Ten Acker in Kasteren, vlakbij Liempde. Deze bezat de grootste boerderij uit de 
wijde omtrek. Op Hoeve Ten Acker waren al twee knechts, Bart en Marinus. 
Behalve de weilanden was er nog drie bunder landbouwgrond te bewerken. 
Door het vele mest wat jaarlijks werd uitgereden over het land, was de 
opbrengst elk jaar goed. Uit de duiventoren kwamen elk jaar drie karren 
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vruchtbare duivenmest, die ondergespit werd in de moestuin van de boerin. Er 
moest hard worden gewerkt want de boer wilde alles tot in de puntjes 
verzorgd hebben. De boerin had zeven dagen in de week de meid, Dieneke, als 
hulp. Dieneke had ook als taak om de Sint Antonius kapel, die aan de straat 
voor de oprijlaan naar de boerderij stond, te onderhouden. Vanaf nu was er 
voor Jan geen tijd meer voor school maar was hij het hele jaar zeven dagen in 
de week werkzaam bij de boer, met kost en inwoning. Op de hooizolder waren 
een drietal slaapplaatsen gemaakt voor de knechten. In het voorhuis sliepen de 
boer en boerin in de bedstee en Dieneke op de zolder. Jan werkte zes dagen in 
de week meestal zo’n twaalf uur per dag. ’s-Zondags hoefde hij alleen maar het 
vee te verzorgen en de koeien te melken. Dat deed hij samen met Marinus. 
Bart was de eerste knecht en hoefde maar zes dagen in de week te werken. Jan 
ging ’s-zondags na de H. Mis meestal even naar huis. Na het lof van half drie 
ging hij weer naar de boer om het vee te verzorgen en te melken. 
 
Onverwachts voor hem, kreeg Jan op zekere dag te horen dat hij tweede 
knecht was geworden omdat Marinus op staande voet was ontslagen. Hierdoor 
kreeg hij meer verantwoordelijkheid en ook zijn loon ging wat omhoog. Er 
kwam toen ook een nieuwe meid, nog maar net dertien jaar oud, omdat 
Dieneke die er al jaren werkte op dezelfde dag was ontslagen als Marinus. De 
boerin was na een opmerking van Jan zijn moeder, dat zij de laatste tijd minder 
maandverband in de was aantrof, met Dieneke gaan praten en deze bekende 
dat ze inderdaad al een paar maanden niet meer ongesteld was geweest. De 
boerin ging met haar naar de huisarts. Deze stelde toen vast dat Dieneke in 
verwachting was. Jan ging een half jaar later op kraamvisite. Marinus vertelde 
toen aan Jan dat hij erg gelukkig was met Dieneke en hun dochter. 
 
Jan was intussen in enkele jaren tijd een ervaren boerenknecht geworden. Het 
liefste werkte hij met het paard. Dat ging hem zo goed af dat de boer hem alle 
werkzaamheden met het paard liet doen. Het Belgische werkpaard was voor 
hem een echte maat. Jan was goed voor het paard en kreeg alles van het dier 
gedaan. In het voorjaar na het uitrijden van de mest uit de potstal en het 
duivenhok, liep hij dagen achter de ploeg en de eg om het land in orde te 
maken voor het zaaien en poten van de gewassen. Later bij de oogst en het 
hooien was hij van de vroege morgen tot de late avond bezig om alles zo vlug 
mogelijk in de schuren en op de hooizolders te krijgen. Zijn vader werkte 
tijdens de oogsttijd ook zo veel mogelijk bij boer Ten Acker. Bert kon goed 
overweg met de zeis en de zicht met pikhaak. Daarom zag de boer hem graag 
komen voor het maaien van het gras en het koren. Ook de moeder van Jan 
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kwam tijdens de oogsttijd zo veel mogelijk werken. Op deze manier konden 
Bert en Anna wat bijverdienen. 
 
Een paar keer per jaar wilde de boerin gaan winkelen. Zij kocht dan 
hoofdzakelijk kleding. Jan had dan het geluk dat hij de boerin naar Sint 
Oedenrode mocht brengen met de sjees en het luxe paard. Met de boerin 
rechts van hem op de sjees, genoot Jan van de rit en van alles wat hij onderweg 
zag. Het was hem al eerder opgevallen dat vlak voor Sint Oedenrode bij een 
paar huisjes soms wagens en paarden met een haverzak stonden. De voerlui 
waren dan binnen. Ook had hij wel eens gezien dat daar, als er geen wagens 
stonden, slecht geklede meisjes buiten rond liepen. Zij gingen, als er een 
voerman stopte, met hem naar binnen en dan werden de gordijnen dicht 
gedaan. Op een keer toen hij met de boerin uit Sint Oedenrode kwam zag hij bij 
die huisjes weer een paar wagens staan en ook de gordijnen waren weer 
gesloten. Hij vroeg de boerin om uitleg. Zij vertelde Jan dat de gordijnen altijd 
dicht gingen als er voerlui binnen waren. De voerlui wilden namelijk rusten. Jan 
heeft daar nooit gerust, daar had hij geen tijd voor. 
 
Omdat de meid die na Dieneke was gekomen nog niet zelfstandig kon werken, 
werd de moeder van Jan gevraagd om, meerdere dagen per week, bij Ten 
Acker te komen helpen. Zij deed dat maar al te graag, want elke dubbeltje die 
zij daarmee verdiende was meer dan welkom voor haar gezin. Al jaren ging zij 
elke maandag in alle vroegte naar de boerderij om daar de was te doen. De was 
zat dan warm in het fornuis om te weken. De meid van de boerin had de avond 
daarvoor de was gekookt zodat de moeder van Jan dat niet meer hoefde te 
doen. Zij kon dan meteen aan het werk met de zinken wasteil, wasbord en 
harde borstel. Meestal had ze vóór tien uur de bonte was aan de waslijn 
hangen en de witte was lag dan al op de bleek. ’s-Woensdags kwam ze dan 
terug om te strijken en alles netjes in de kasten op te ruimen. 
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Militaire dienst 
 
Toen Jan achttien jaar oud was moest hij naar ’s-Hertogenbosch om gekeurd te 
worden voor de militaire dienst. Werd je goedgekeurd, kon je in- of uitgeloot 
worden. Jan werd uitgeloot en daar was hij niet rouwig om. Zodoende kon hij 
blijven werken en hoefde hij niet weg uit zijn vertrouwde omgeving. Wilde je 
niet in militaire dienst als je wel was ingeloot, mocht je een uitgelote vervanger 
zoeken. die dan werd opgeroepen. Alleen welgestelden konden de vergoeding 
betalen die de vader van een uitgelote jongen vroeg om zijn zoon in militaire 
dienst te laten gaan als plaatsvervanger. Na de keuring had Jan, op weg naar 
huis, met een paar jongens uit Sint Oedenrode en Liempde enkele café’s 
bezocht. Zijn moeder zag hem toen voor het eerst dronken thuis komen en 
werkte hem snel zijn bed in, zonder dat zijn vader iets had gemerkt. Daags na 
de loting kwam de notaris uit Sint Oedenrode in Olland bij de ouders van Jan 
vragen of het mogelijk was dat deze in militaire dienst zou gaan in plaats van 
zijn ingelote zoon. Hij bood Bert twee honderd vijftig gulden aan en hiermee 
werd de zaak beklonken. Toen Jan de zondag daarop thuis kwam liet zijn vader 
hem weten dat hij toch in militaire dienst moest. 
 
Jan moest zich op 18 december 1896 melden bij de Luitenant Kolonel Tonnet 
Kazerne, afdeling rijdende artillerie, in de legerplaatsplaats Oldenbroek. De reis 
er naar toe leek hem al een avontuur op zich. Hij had een brief ontvangen 
waarin stond dat hij met de trein mocht reizen op kosten van de Nederlandse 
Staat. Op 18 december zou hij om elf uur worden opgehaald bij het station in 
Zwolle. Tevens stond er in deze brief dat hij in ’s-Hertogenbosch diende te 
vertrekken met de trein van tien voor acht richting Utrecht. Goede raad was 
duur, zijn ouders waren nooit verder geweest dan Sint Oedenrode en Jan was 
alleen voor de keuring in ’s-Hertogenbosch geweest. Dat Utrecht bestond 
wisten ze wel, daar woonde kardinaal Van Rossum zo hadden ze wel eens van 
de Pastoor gehoord. Maar Zwolle, daar hadden ze geen weet van, laat staan 
dat ze wisten hoe ver dat weg was van Olland. Jan ging naar Oldenbroek en zijn 
ouders hoopten hem ooit nog eens terug te zien. In ieder geval waren ze twee 
honderd vijftig gulden rijker en daarmee konden ze een aantal keren de pacht 
betalen voor hun boerderijtje. Jan had aan de schoolmeester gevraagd hoe hij 
het beste naar Den Bosch kon lopen en hoe laat hij moest vertrekken om daar 
op tijd te zijn. Deze had er een landkaart bij gepakt en uitgerekend dat het 
ongeveer vier uur lopen was naar het station in Den Bosch.  
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Het station in Den Bosch was nog maar een paar weken eerder geopend toen Jan 
er in 1896 de trein naar Utrecht nam. 

 
 
De meester gaf hem de raad richting Sint Michielsgestel te lopen en daar dan te 
vragen naar de kortste weg naar Den Bosch. Daar aangekomen zou men hem 
de weg naar het station kunnen wijzen. Jan ging de achttiende december om 
half vier ’s-morgens op pad, met in een knapzak een paar boterhammen met 
dik spek en twee hard gekookte eieren. Zijn moeder had hem nog een keer 
willen verwennen. Gelukkig was het droog weer en zat hij op tijd in de trein 
richting Utrecht. In de trein trof hij een paar jongens uit Den Dungen en 
Haarsteeg die ook naar de kazerne in Oldenbroek moesten. De meeste waren 
boeren zoons en hadden, net als Jan, veel met paarden gewerkt. Ook deze 
jongens hadden nog nooit met een trein gereisd. De moeder van Jan had hem 
de goede raad, “houd je goed vast aan het spoor zodat je er niet uitvalt”, 
meegegeven toen hij vertrok. Onderweg in de trein keek hij zijn ogen uit, bijna 
alles wat hij zag was nieuw voor hem. Al snel na vertrek reed de trein over een 
ijzeren brug met daaronder een grote rivier. Hij schrok ontzettend van het 
lawaai en de watervlakte onder de trein. Even later denderde de trein over een 
nog langere brug. Jan, toch niet bang uitgevallen, vroeg zich af waar hij aan was 
begonnen. Vlak voordat de trein in Utrecht stopte was Jan verbaasd over de 
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vele huizen en grote gebouwen met schoorstenen. Hoe men daar kon leven en 
werken was voor hem een raadsel. Hij was blij dat de trein, in Utrecht 
aangekomen, stopte. Iemand van de spoorwegen vertelde hem dat de trein 
over ongeveer een half uur zou vertrekken naar Zwolle. Jan stapte uit om naar 
de locomotief te gaan kijken. Een man in uniform, het bleek de conducteur te 
zijn, vertelde hem waarom het oponthoud ongeveer een half uur zou gaan 
duren en hoe de locomotief werkte. Zo kwam Jan te weten dat er twee 
mannen op de locomotief werkten, de machinist en de stoker. In Utrecht 
moest de stoommachine worden bijgevuld met water en steenkool. Daarna 
moest de stoker de vuurkist bijvullen en zorgen dat het water in de ketel op de 
juiste temperatuur kwam. Ook werden alle drijfstangen gesmeerd en de 
koperen leidingen gepoetst totdat ze glommen. De conducteur waarschuwde 
Jan dat hij meteen moest instappen als hij de stoomfluit hoorde want dat was 
het teken dat de stoomketel voldoende druk had om de trein te laten 
vertrekken. De reis verliep voorspoedig en hij was ruim op tijd in Zwolle. 
 
Daar aangekomen stonden er al minstens vijf en twintig jongens te wachten om 
ook te worden opgehaald. De meesten van deze jongens waren niet te 
verstaan. Later begreep Jan dat de ze uit Friesland kwamen. Op de afgesproken 
tijd kwamen er een aantal wagens met militaire voerlui en paarden aanrijden 
die de nieuwe lichting naar de kazerne bracht. Bij aankomst werden ze daar 
eerst onder de krijgstucht geplaatst en daarna kregen ze hun militaire 
uitrusting van de foerier. Jan, klein van stuk, ontving kleding die te groot was. 
Toen hij dat meldde bij de foerier kreeg hij te horen “hier is alles passend, het is 
te klein of het is te groot”. Gelukkig kon hij veel ruilen met een andere jongen 
die te kleine kleding had gekregen. Twaalf uur nadat Jan vanuit Olland was 
vertrokken was hij soldaat. 
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Soldaat Jan Oerlemans 

 
Niet alleen de militaire kleding maar ook een persoonsbewijs werd de eerste 
dag uitgereikt. Het persoonsbewijs gaf zijn persoonlijke kenmerken / 
signalement weer. Jan werd daarin als volgt omschreven: 

 
Johannes Oerlemans 
geboren 26/4/1877 te St. Oedenrode. 

Ouders:  Lambertus Oerlemans & Anna Maria van der Heijden. 
Beroep:  Landbouwer 
Signalement: maat 1619 mm, aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen  

bruin, neus gewoon, mond gewoon, kin spits, haar  
bruin, wenkbrauwen bruin, merkbare kentekens geen. 

 
In dit persoonsbewijs werd de eerste voornaam van zijn moeder niet goed 
vermeld. Want in haar geboorteakte staat Johanna Maria en niet Anna Maria. 
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De opleiding tot militair bestond uit twee delen. Eerst werd geprobeerd om van 
deze jonge mannen, soldaten te maken. Daarna kregen ze de opleiding voor 
hun toekomstige taak. Jan werd opgeleid tot voerman. Voor het paard was je 
volledig verantwoordelijk dat betekende dat je vier en twintig uur per dag in de 
buurt van jouw paard diende te zijn.  
 
In de omgeving van de kazerne werd geoefend met het verplaatsen van 
kanonnen over de weg en in het veld, maar ook het vervoer van manschappen 
en vracht waren belangrijke onderdelen van de opleiding. Voor Jan was dit alles 
goed te doen. De ervaring die hij had opgedaan tijdens zijn werkzaamheden bij 
de boer kwamen hem nu goed van pas. Na deze opleiding van twee maanden 
werd hij geplaatst bij de parate troepen om indien nodig, ingezet te worden bij 
de verdediging van Nederland. Jan had het tijdens zijn diensttijd erg naar zijn 
zin. Het was er goed van eten en drinken. Dagelijks werd er stokvis of 
varkensvlees gegeten met aardappelen en groente. 
 
In zijn schaarse vrije tijd ging Jan meestal met een paar “maten” de omgeving 
verkennen. Omdat die ook van boeren komaf waren ging hun belangstelling 
vooral uit naar de boerderijen in de omgeving van de kazerne. Maar hier stelde 
dat niet veel voor want de grond was erg schraal veel slechter dan in Olland. 
’s Zondags deed de aalmoezenier een Heilige Mis in de kantine van de kazerne. 
Daarbij was Jan, als hij kon, altijd aanwezig. Als na de Heilige Mis alles was 
opgeruimd werd in dezelfde kantine de bar geopend. Jan trakteerde zichzelf 
dan, voor twee cent, op een borreltje. Meer gaf hij niet uit, zodat hij elke week 
een paar centen kon sparen. Op 2 september 1897 kreeg Jan voor de eerste 
keer verlof. Geheel onverwachts zagen Bert en Anna hun zoon voor een paar 
dagen. Voor hun was de opluchting groot, want ruim acht maanden hadden ze 
zich afgevraagd of het hem was gelukt om in Oldenbroek te komen en, als dat 
was gelukt, hoe het daar met hem ging. Nog dezelfde dag stond Jan op het 
stukje grond bij de boerderij van zijn ouders aardappelen te steken. Zijn vader 
had de laatste maanden veel bij Ten Acker gewerkt ten koste van zijn eigen 
oogst. ‘s-Zondags zat Jan trots als een pauw, in uniform, in de kerk en vertelde 
hij na afloop van de Heilige Mis aan ieder die het horen wilde wat hij de 
afgelopen acht maanden had meegemaakt. Na een week verlof vertrok Jan 
opnieuw naar zijn legeronderdeel om tien maanden daarna op 7 juli 1898 af te 
zwaaien. Jaren daarna op 31 juli 1912 werd hij voor goed uit dienst ontslagen 
wegens geëindigde diensttijd. 
 
Zijn vader had al met de boer waar Jan eerder werkte afgesproken dat hij, 
daags nadat hij uit militaire dienst zou komen, om zes uur weer zou beginnen. 
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Ook deze keer met kost en inwoning. Zo hadden ze hem thuis niet aan tafel en 
de boer had Jan zodoende altijd tot zijn beschikking. Voorlopig onder dezelfde 
condities als toen hij vertrok naar militaire dienst. Jan was zelf liever als 
voerman gaan werken bij een bedrijf waar hij elke dag met paard en wagen kon 
rijden. In militaire dienst had hij van andere soldaten gehoord dat er veel vraag 
was naar goede voerlui. Enkele gingen werken bij een steenfabriek en reden 
dagelijks vrachten stenen naar bouwwerken. Voordeel was ook dat het beter 
verdiende dan bij een boer en ’s-zondags was je vrij. En als je lange ritten had 
was het werk ook niet zo zwaar als op de boerderij. Zijn ouders wilde daar niets 
van weten, knecht bij een boer en dan later zelf boer worden was volgens hun 
het beste. Toen Jan goed en wel een en twintig jaar oud was en hij zelf kon 
beslissen wat hij zou gaan doen, ging hij alsnog op zoek naar een bedrijf waar 
hij als voerman zou kunnen werken.  
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Jana 
 
Het werd uiteindelijk wasserij Van Aarle in Den Bosch. De wasserij had een 
aantal kazernes in de wijde omgeving als klant. In Zaltbommel werd de was van 
verschillende garnizoenen die gelegerd waren in de Betuwe verzameld voor de 
wasserij in Den Bosch. In het najaar van 1898 vertrok Jan bij hoeve Ten Acker in 
Kasteren en begon als voerman bij Van Aarle in Den Bosch. 
 

 
Wasserij Van Aarle, Noordwal te Den Bosch 

(eerder had Van Aarle Wasserij Mussert overgenomen) 
 

 
De eerste twee dagen werd hij daar wegwijs gemaakt door een voerman, die er 
al jaren werkte. Van Aarle wilde dat zijn personeel er goed verzorgd uitzag. Jan 
kreeg van de wasserij een nieuwe kiel met broek, een zwarte pet en een paar 
stevige schoenen. Paard en wagen zagen er ook perfect uit en het paardentuig 
was als nieuw. Het moest een keer per week worden ingevet en ook het koper 
werd dan gepoetst. Jan was trots op zichzelf en op het paard en de wagen. Elke 
werkdag vertrok hij ’s-morgens rond zeven uur bij de wasserij met een wagen 
vol met schone was en keerde uren later terug met vuile was. ’s-Middags dan 
nog een keer dezelfde klus. Gelukkig was een groot gedeelte van de weg van en 
naar Zaltbommel goed verhard, zodat het paard grote stukken in draf kon 
afleggen. In de paardenstallen waren slaapplaatsen voor de voerlui gemaakt en 
voor eten werd gezorgd door de vrouw van de portier van de wasserij. Daar 
konden de voerlui die niet naar huis gingen ’s-avonds warm eten en voor 
genoeg boterhammen en een kan thee voor overdag werd ook gezorgd. 
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Overeengekomen was dat Jan een loon zou ontvangen van zeven gulden en 
vijftig cent per week. Dit was ongeacht het aantal uren dat werd gewerkt maar 
wel met de kost, slaapplaats en kleding. Dat ging zo jaren tot volle 
tevredenheid van de heer Van Aarle. Ook Jan vond dat hij niet mocht 
mopperen. Als hij ’s-zaterdags laat in de avond thuis kwam kon hij zeven 
gulden aan zijn ouders geven. Zij hadden er inmiddels vrede mee dat Jan 
waarschijnlijk geen boer zou worden. Dat hij in Den Bosch werkte en daar ook 
de hele week verbleef hebben zij nooit goed gevonden. Het loon dat Jan thuis 
afgaf maakte echter veel goed. 
 
’s-Zaterdags hoefde Zaltbommel niet te worden aangedaan. In de plaats 
daarvan reed Jan dan op deze dag één maal op en neer naar de legerplaats 
Oirschot. De weg erna toe was slecht en meestal was hij pas ’s-middags rond 
vier uur terug bij de wasserij. Nadat hij dan het paard had verzorgd vertrok hij 
te voet naar Olland. ’s-Maandags was hij om zes uur weer terug, en begon dan 
opnieuw aan zijn zesdaagse werkweek. Als hij ‘s-Zaterdags terug kwam uit 
Oirschot legde hij altijd aan bij café De Oude Ketting in Boxtel. Daar liet hij zijn 
paard drinken en deed het de haverzak om. Daarna dronk hij, om de werkweek 
af te sluiten, een borrel. Hij had op deze rustplaats goed contact met andere 
voerlui die op weg waren naar hun vrije zaterdagavond en zondag. 
 
In het café werkte een meisje waar hij een oogje op kreeg. Jan dacht dat ze wel 
een paar jaar jonger zou zijn dan hij, maar dat zag hij niet als een bezwaar. Het 
was hem opgevallen dat zij elke zaterdag om ongeveer drie uur, te voet, op 
weg ging richting Vught. Hij had ze een keer ingehaald bij de Halsche Barrier, 
maar contact had hij toen niet met haar gehad. Een van de voerlui had hem 
verteld dat ze Jana heette en een nichtje was van de kastelein. Op een zaterdag 
zorgde Jan dat hij op tijd, bij zijn rustplaats de Oude Ketting, in Boxtel was 
zodat hij in de gaten kon houden wanneer Jana vertrok. En jawel, net als vorige 
zaterdagen vertrok zij om drie uur weer richting Vught. Jan wipte zijn borreltje 
achterover, ging op de wagen zitten en liet zijn paard in rustige draf richting 
Vught rijden. Bij Eikenhorst had hij haar ingehaald en reed haar daar stapvoets 
voorbij. Hij keek om er riep tegen haar: ”als ge wilt meerijden, moet ge erop 
springen”. En wat hij had gehoopt gebeurde. Zo reden ze samen richting Vught. 
Ze vertelde dat ze de hele week in de keuken en de bediening werkte bij haar 
oom, eigenaar van café de Oude Ketting. ’s-Zaterdags kwamen er, na drie uur, 
niet veel voerlui meer in het café. Daarom ging dan om vijf uur de zaak dicht tot 
maandagmorgen. Jana mocht elke zaterdag om drie uur naar huis, in Vught. ‘s-
Maandags werd zij om zeven uur weer verwacht op haar werk. Voortaan 
zorgde Jan dat hij elke zaterdag rond half drie in Boxtel was voor zijn borreltje 
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en als Jana weg ging was hij binnen vijf minuten ook vertrokken. Met Jana dan 
even later op de wagen liet Jan het paard stapvoets richting Vught lopen. Even 
voorbij landgoed Steenwijk ging zij weer te voet verder. Langer durfde ze niet 
bij Jan op de wagen te blijven zitten want zo dacht ze, “wat zullen de mensen 
toch wel niet denken?” Ze liep dan op haar gemak naar huis en zorgde ervoor 
dat ze niet eerder thuis was dan toen ze nog niet met Jan kon meerijden. Op 
haar een en twintigste verjaardag vertelde Jana tegen haar ouders dat ze 
kennis had met voerman Jan Oerlemans uit Olland. Jan was toen bijna vijf en 
twintig jaar oud en zijn ouders hadden geen bezwaar, alleen vonden ze Jana 
nog wat jong. Jan deed dat af met de opmerking: ”ze wordt vanzelf ouder”. 
 
De ouders van Jana, het echtpaar Kluijtmans, hadden wat navraag gedaan en 
vonden Jan geen partij voor hun dochter Jana. Zij kon wel beter krijgen dan een 
voerman, de zoon van een keuterboertje uit Olland. Twee oudere zusjes van 
Jana waren allebei getrouwd met een onderwijzer. Achteraf gezien had haar 
vader er spijt van dat hij Jana hadden laten werken bij de Oude Ketting waar 
veel voerlui kwamen. 
 
Jan en Jana trouwden op maandag 23 april 1907. Om half negen konden zij op 
het gemeentehuis terecht en om negen uur was de trouwmis in de Petrus kerk 
in Vught. ’s-Maandags en zo vroeg mogelijk was het goedkoopste had Jan 
ontdekt. Aan de pastoor hoefde Jan niets te betalen, dat deden de ouders van 
Jana. Drankenhandel Kluijtmans, de zaak van de vader van Jana, schonk 
bovendien nog een doos goede tafelwijn aan de pastoor. De pastorie was een 
van de beste klanten van Kluijtmans, vandaar.  
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Drankenhandel Kluijtmans 

 
Vooraf had Jan zijn doopbewijs, voor de pastoor in Vught, gehaald bij Pastoor 
Van der Ven in Olland. Deze had hem toen ook het boekje: “handboekje voor 
de katholieke man” gegeven met de opdracht dit vóór de trouwdag goed te 
lezen. Jan was toen op een paar dagen na dertig- en Jana al een paar maanden 
vier en twintig jaar oud. Hij werkte nog steeds bij Van Aarle. Voor Jana 
betekende trouwen stoppen met werken bij haar oom in de Oude Ketting. 
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Marggraff 
 
Van Aarle zorgde ervoor dat Jan en Jana, konden gaan wonen in een huisje aan 
de Hoevensestraat in Vught. Marggraff de eigenaar was een goede kennis van 
Van Aarle. De pacht was op te brengen voor Jan. Zo konden ze voorlopig 
vooruit. Even had hij nog getwijfeld of hij misschien zou gaan werken bij het 
graven van het Drongelens kanaal. Hij zou daar meer kunnen verdienen, maar 
dat werk duurde maar een paar jaar daarom koos hij toch voor zekerheid door 
bij Van Aarle te blijven. 
 
Ze hadden de beschikking over een klein stukje grond dat ze bewerkten en in 
een schuurtje was plaats voor een koe en een varken. Jan maakte van wat gaas 
en hout een kippenhok met ren. Zes dagen in de week vertrok Jan om half zes 
naar de wasserij om ’s-avonds rond acht uur weer terug te keren bij Jana. Thuis 
had hij niet veel te werken want dat deed Jana als de beste. Na bijna zes jaar 
werd het huisje aan de Hoevensestraat te klein want Bert werd in1908, Anna 
1910 en Marie in 1912 geboren. Zij sliepen met Jan en Jana in hetzelfde 
kamertje en dat was geen doen meer. Daarbij kwam nog dat volgende baby al 
weer op komst was. Op het einde van de Geerstraat vlakbij de spoorlijn, Vught 
– Boxtel, kwam een huis vrij met een kleine bunder grond. Dat alles grensde 
aan de boerderij van Giel van Laarhoven, die getrouwd was met een nicht van 
Jana. Jan en Jana met drie kinderen, een koe, een varken en wat kippen, 
verhuisden eind 1912 naar hun nieuwe onderkomen in de Geerstraat. De 
tweede zoon, ze noemde hem Jan, werd daar enkele weken na Pasen geboren. 
Hij werd zoals gebruikelijk zo snel mogelijk gedoopt in de Petruskerk en er werd 
aangifte gedaan bij de gemeente. De ambtenaar schreef hem in het 
trouwboekje bij met de voornamen: 

Johannes Lambertus 
Geboren op: 21 april 1913 

 
In juli 1914 hoorde Jan op de kazerne in Zaltbommel, waar hij de was haalde en 
bracht, dat de kans groot was dat er een oorlog zou komen. Gelukkig voor Jan 
was hij twee jaar eerder “uit militaire dienst ontslagen” wegens geëindigde 
diensttijd. Zodoende kon hij niet meer opgeroepen worden in militaire dienst. 
Een oorlog kwam er wel, maar Nederland bleef neutraal oftewel buiten schot. 
 
In de Geerstraat was het goed boeren en gelukkig kwam Giel de buurman  
helpen als dat nodig was. Niet alleen de grond was er vruchtbaar maar Jana 
ook. Na Jan jr. werden daar nog geboren: Ant in 1914 en Hein in 1916. Jan en 
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Jana met zes kinderen, moesten noodgedwongen opnieuw op zoek naar een 
groter huis. Jan vond dat in het Kapellebos.  
 

 
De boerderij in het Kapellebos 

 
Daar stond een woning leeg van Marggraff met ruim drie bunder landbouw 
grond en een weiland groot genoeg voor twee koeien. In het voorjaar van 1917 
gingen ze met hun kinderen, vee en het beetje huisraad naar het Kapellebos. 
Jan had op een zaterdag van de heer Van Aarle toestemming gekregen om als 
hij uit Oirschot kwam eerst te verhuizen om daarna naar Den Bosch terug te 
komen. Het weinige huisraad werd op de wagen gezet. Voor Jana en de kleinste 
kinderen was er ook nog een plekje. De koe werd achter aan de wagen vast 
gebonden. Er was nog plaats op de wagen voor Jan, maar met zo’n kostbare 
vracht liep hij liever naast het paard. Giel van Laarhoven verhuisde de twee 
varkens, de kippen met de haan op zijn hoogkar. Met een paar uur vertraging 
kwam Jan die dag in Den Bosch terug. Na het verzorgen van zijn paard, ging hij 
vol goede moed op pad naar zijn nieuwe stek in het bos. Bij zijn thuiskomst 
lagen de kinderen al te slapen en zat Jana, ijverig als altijd, sokken te stoppen. 
 
De vier oudste kinderen gingen in Vught op school. De jongens Bert en Jan naar 
de Petrusschool en de meisjes Anna en Marie zaten bij de zusters op de 
Mariaschool. Omdat er nu sprake was van leerplicht moesten de kinderen ook 
als het thuis druk was toch naar school. Toen Bert negen jaar oud was werkte 
hij voor en na schooltijd en in de vakanties samen met zijn moeder op het land. 
Al snel leerde hij melken, zodat Jana dat niet meer alleen hoefde te doen. De 
oudste dochter Anna werd zo veel mogelijk in huis aan het werk gezet en was 
bovendien de oppas voor de kleine kinderen. Daardoor kon Jan bij Van Aarle 
blijven werken terwijl thuis alles door ging. 
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Jana deed het huishouden en bovendien zorgde zij twee maal per dag dat de 
twee koeien werden gemolken. 
 

 
 

Jana op weg naar de koeien 
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De voerman wordt boer 
 
Pastoor Van Oss van de Petruskerk was nog nooit op bezoek geweest in het 
Kapellebos. Maar nadat hij het zevende kind; Sjaan op 8 juni 1917 had gedoopt, 
beloofde hij gauw eens langs te komen. Hij werd ontvangen met koffie en een 
sigaar. De pastoor kreeg de indruk dat Jan het handboekje voor de katholieke 
man voldoende in praktijk bracht. In het handboekje stond onder andere hoe 
men als katholieke man diende te leven, zoals: 
 

“Zes dagen zult gij arbeiden, de zevende dag zult gij rusten”. 
“Overdreven is; overdreven sport en modedwaasheden, alcoholpret, 
gepeperde romans en prikkeltoneel”. 
“Bij verkering; geen overijling want een genegenheid wordt licht een 
hartstocht, en verblindt dan het verstand”. 
“Een verstandige vrouw; zij eet haar brood niet in ledigheid, maar zorgt dag en 
nacht voor haar gezin”. 
“De man heeft de heerschappij tot welzijn van vrouw en kinderen”. 
“De man is het hoofd van de vrouw.” 

 
Jana leek hem een degelijke en verstandige vrouw en Jan verdiende zijn brood 
met hard werken. Het werd hem al snel duidelijk dat Jan de heerschappij had 
over zijn gezin. De pastoor vroeg nog wel of Jan als hij geslacht had wat van het 
varken naar de pastorie wilde brengen. Bij de volgende slacht gaf Jana een 
karbonade af bij de pastorie. Voor alle zekerheid deed zij er ook nog vijf eieren 
bij. Tegenover hun huis liep een pad door het bos naar het klooster Sparrendaal 
van de Paters van Scheut. Die hadden daar een seminarie. De paters maakten 
af en toe een praatje als ze langs kwamen tijdens een wandeling door het bos. 
Jana had geprobeerd om eieren en melk aan Sparrendaal te verkopen, maar 
dat lukte niet. Boer Ven uit Helvoirt, die een zoon had die priester was, 
verkocht melk, eieren en ook nog fruit uit zijn eigen boomgaard aan de Paters. 
Nadat Anna en Marie hun eerste communie hadden gedaan gingen ze elke 
zondag met Jana naar de Petrus kerk. Jana met haar zondagse poffer op en de 
dochters ieder een klein hoedje. In de kerk zat links het vrouwvolk en rechts de 
mannen. Jana was altijd in een van de achterste banken te vinden, want hoe 
verder naar achteren, hoe goedkoper het plaatsengeld. Toen na enkele jaren 
daarna Ant en Sjaan ook hun eerste communie hadden gedaan gingen die twee 
voortaan met hun moeder naar de eerste mis. Op de terugweg naar huis 
kwamen zij dan Jan met Anna en Marie tegen die de hoedjes op kregen van 
hun twee jongere zussen. Zij gingen een mis later naar de kerk met een hoedje 
dat die morgen al eerder in de kerk was geweest. Jana had het niet nodig 
gevonden om hoedjes bij te kopen. 
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Jan en Jana hadden na twintig jaar wat opzij kunnen leggen van het loon dat 
enkele kinderen verdienden en thuis afgaven. En de boerderij leverde elk jaar 
wat meer op. De broers van Jan Sr., Hein en Janus woonden en werkten sinds 
kort ook in Vught en kwamen als dat nodig was helpen, omdat het werk vooral 
voor Jana en ook voor de kinderen dikwijls te veel en te zwaar was. Na ruim 
twintig jaar bij van Aarle gewerkt te hebben, zegde Jan in het voorjaar van 1919 
zijn dienst daar op om zich volledig te gaan toeleggen op zijn eigen boerderijtje. 
Zo werd hij toch nog boer. Wat zouden zijn ouders trots op hem zijn geweest. 
Maar helaas was zijn vader enkele maanden daarvoor gestorven. Zijn moeder 
was toen al bijna zes jaar dood. 
 
Jana had vanaf haar huwelijk geen goed contact meer met haar vader en haar 
broers en zussen uit het eerste huwelijk van haar vader. Deze lieten zich steeds 
minachtend uit over Jan, “dat boertje uit Olland”. Jan kocht een paard, jammer 
genoeg kon hij een Belgisch trekpaard niet betalen, en een aardkar en nog wat 
gereedschap. Bij zadelmakerij Damen kon Jan een compleet, tweedehands, stel 
tuig kopen voor zijn paard. Jan had overal op gelet toen hij het paard kocht en 
inderdaad het was een goed paard om mee te werken. Maar bij de aankoop 
was hem niet verteld dat het paard probeerde uit te breken als het in de wei 
liep. Jan had het paard al een keer terug gevonden in de Esschebaan. Vanaf die 
tijd kreeg het paard, in de wei, een blok hout aan het been. Gelukkig was de tijd 
nu voorbij dat hij moest lenen en hulp vragen. 
 
De oudste zoon Bert hoefde vanaf zijn twaalfde jaar niet meer naar school, en 
was gaan werken bij een boer in Den Dungen die naast zijn landbouwgrond en 
koeien ook veel fruitbomen had. Leentje die op 24 januari 1919 was geboren 
was toen al weer een jaar oud. Toen Bert op een zondag weer eens thuis kwam 
kreeg hij te horen dat zijn zusje Leentje eind augustus, toen twee en een half 
jaar oud, was overleden en begraven. Bert voelde zich erg goed thuis in Den 
Dungen bij Van Alebeek. Deze behandelde hem als een eigen zoon. Hij leerde 
daar het verzorgen van het vee en bovendien werkte hij samen met de boer in 
de boomgaard. Na enkele jaren vertrouwde de boer hem het snoeien van de 
fruitbomen toe. Dat was belangrijk werk want; “ goed snoeien doet goed 
groeien”. Toen Bert achttien jaar oud was kon hij wekelijks, na de toegestane 
aftrek van zijn zakgeld, vijf gulden overhouden en afgeven aan zijn moeder. 
 
Intussen werkte Jan jr. bij Van Hoeckel aan de Jagersboslaan in Vught als 
tuinknecht. De tuinbaas leerde hem hoe om te gaan met de bloemen- en 
moestuin. Omdat het vanuit het Kapellebos maar een kwartiertje lopen was 
naar zijn werk kon hij ’s-morgens en ’s-avonds ook thuis nog mee aan de slag. 
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Hij verdiende na enkele jaren zeven gulden voor achtenveertig uur werken. Na 
aftrek van vijftig cent zakgeld ging dit bedrag naar zijn moeder. Er werden nog 
drie meisjes geboren, Leentje op 3 maart 1923, Dien op 11 april 1925 en 
Doortje op 4 oktober 1926. Na bijna twintig jaar huwelijk en tien kinderen en 
ook nog twee kinderen overleden vond Jan dat hij had voldaan aan de 
opdracht, “gaat en vermenigvuldigt U”. Bovendien waren er ook nog drie 
levenloze kinderen geboren. Jana was intussen drie en veertig jaar oud en 
klaagde dikwijls over hoofdpijn. Nadat Doortje was geboren, haar vijftiende 
bevalling, had ze tegen Jan gezegd. “Wat zullen de mensen toch wel niet 
denken?” “Wat kan die man goed vermenigvuldigen” had Jan geantwoord. 
Maar gelukkig voor Jana deed ze na de geboorte van Doortje haar laatste 
kerkgang. Nu hoefde ze alleen nog maar een paar keer per jaar naar de pastoor 
om te biechten. 
 
Jana had thuis altijd een lange schort aan om te voorkomen dat haar lange jurk 
vuil werd. De schort was gemakkelijker te wassen dan de jurk. Ze gebruikte 
haar schort als pannenlap, om warme pannen vast te pakken. Als dat nodig 
was, werd er ook de vuile neus van de kinderen mee afgeveegd. En ze raapte er 
de eieren in en droeg die zo in haar schort naar binnen. 
 
Antje werd toen ze van school kwam niet naar een werkhuis gestuurd, Jana 
vond haar daar niet geschikt voor. Antje werd thuis gehouden om haar te 
helpen met het huishouden en ook werd het haar taak om ’s-morgens en 
’s avonds de koeien mee te melken. 
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Bink 
 
Jan bewerkte in overleg met Marggraff aangrenzende braak liggende grond en 
daarna gebruikte hij die als weiland. Ook maaide hij twee keer per jaar de 
sloten uit in de omgeving. Alles wat uit de sloten kwam bracht hij naar huis om 
in de winter te gebruiken als strooisel in de potstal. Op den duur had hij genoeg 
weiland voor vier koeien en wat jong vee. Varkens werden alleen gehouden 
voor eigen gebruik, en de mest. Jana had intussen aan huis een ren met wel 
veertig kippen en een paar hanen. Melk en eieren konden ze in Vught 
gemakkelijk verkopen en het leverde een mooie cent op. Op den duur kon Jan 
het werk niet meer alleen aan en moest Hein thuis blijven om de boerderij mee 
te bewerken. De inkomsten van de werkende kinderen en de opbrengst van de 
boerderij maakte dat Jan en Jana geen geldzorgen meer hadden. Ze hadden de 
laatste jaren zelfs kunnen sparen. Jan had de smaak van het boeren te pakken 
en wilde naar een boerderij met meer mogelijkheden. Hij sprak hierover met 
bevriende boeren die hij elke zondag ontmoette bij de Petruskerk in Vught. 
Daar werd hem verteld, dat er een boerderij leeg stond van de heer Bink op 
Haanwijk. Jan ging de zondag daarop, na de Heilige Mis, naar Haanwijk om te 
bekijken of het iets voor hem was.  
 

 
De pachtboerderij van Jan en Jana bij Haanwijk 

 
De daarop volgende zondag ging hij weer die kant op om bij Schoonus die daar 
woonde te gaan informeren hoe het was om onder “Den Bink” te boeren. Boer 
Schoonus vond dat het op Haanwijk niet slecht was, maar de boerderij die leeg 
stond was te groot voor hem. Het duurde minstens nog tien jaar voordat zijn 
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oudste zoon kon meewerken. Na het gesprek bij Schoonus klopte Jan aan bij 
het grote huis van de heer Bink. Hij informeerde naar de mogelijkheid van het 
pachten van de leegstaande boerderij met de daarbij behorende boomgaard, 
weiland en landbouwgrond. De heer Bink was blij met iemand die 
geïnteresseerd was in dat alles. De afgelopen jaren had hij geprobeerd om de 
boerderij rendabel te maken met enkele knechts, maar dat had hem alleen 
maar geld gekost. De boomgaard leverde helemaal niets op omdat hij niemand 
had gevonden die daar verstand van had. Na alles goed overwogen te hebben 
ging Jan akkoord met de overeenkomst die de heer Bink opmaakte. Die luidde 
als volgt: 
 

“Verpacht aan Jan Oerlemans een bouwhoeve onder 
St. Michielsgestel als nader bij overeenkomst van 20 sept. 1931 
omschreven voor zes jaren ingaande op de gebruikelijke tijdstippen in 
1931 en eindigende op diezelfde tijdstippen in 1938 voor den prijs van 
twaalfhonderd gulden per jaar. De termijnen van Kerstmis 1932 en 
Pinksteren 1933 zijn tegen kwitantie betaald”. 
 

Zo werd Jan, de pachter van de boerderij op Haanwijk. Jana vond het allemaal 
véél te groot. Gelukkig hoefde zij niet te beslissen, want dat deed Jan zoals 
gewoonlijk ook deze keer zonder overleg met zijn vrouw. 
 
Hij had bewust gekozen om in het voorjaar van 1932 te vertrekken uit het 
Kapellebos. Tijdens de wintermaanden kon hij vooraf Haanwijk zo ver mogelijk 
in orde maken voor zijn gezin en het vee. In het Kapellebos kon hij dan na de 
winter alles ruimen en tegelijker tijd starten met de werkzaamheden op 
Haanwijk. Omdat de boerderij daar niet was bewoond en het land en de 
boomgaard al meer dan een jaar niet waren bewerkt, was Jan met de heer Bink 
overeen gekomen dat hij vanaf Kerstmis de beschikking had over de gebouwen 
en de daarbij behorende grond alsmede de boomgaard. In overleg met Van 
Alebeek, werkte Bert zo veel mogelijk in de boomgaard op Haanwijk om het 
achterstallig onderhoud weg te werken. De appelrassen waren voornamelijk 
goudrenetten, ster- en notaris appels. De helft van de boomgaard bestond uit 
perenbomen. Prachtige rassen zoals de: de kweepeer, conference en juttepeer. 
Na enkele weken waren de bomen goed gesnoeid. Bert zette samen met zijn 
broer Hein een nieuwe heining van prikkeldraad om de boomgaard, zodat het 
jong vee al in april daar de wei in kon. De verhuizing van het Kapellebos naar St. 
Michielsgestel was niet eenvoudig. Dat kwam omdat Jan al vóór mei wilde 
beginnen met het klaar maken van de grond voor het koren, aardappels en 
bieten. Dit was nodig om de daarop volgende winter voldoende voer te hebben 
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voor zijn vee. Met de hulp van zijn jongere broer Hein, die ook het land voor 
hem had geploegd, kon Jan daags na de tweede Pinksterdag op 17 mei 1932 de 
verhuizing starten. Na het melken werden de koeien te voet weggebracht naar 
een van de weilanden op Haanwijk. De varkens gingen op de aardkar en 
daarboven op twee grote manden met het pluimvee. Op die dag kwam Jana op 
het einde van de middag met de kleinste kinderen en zo veel mogelijk huisraad, 
op de hoogkar van haar zwager Hein aan op Haanwijk. 
 
Het was voor Jana de eerste keer dat ze op Haanwijk kwam. Jan had haar wel 
verteld dat de boerderij op Haanwijk groter was dan die in het Kapellebos. Na 
haar aankomst liep ze mopperend naar binnen en daar werd het haar duidelijk 
dat Jan eigenwijs als hij was een boerderij had gepacht die volgens haar veel te 
groot was. Er was een stal waar wel twaalf koeien konden staan en bovendien 
was er dan nog plaats voor kalveren en jong vee. De hooizolder boven de stal 
was groot en hoog, wat moest hij daar toch allemaal mee, vroeg zij zich af. 
Toen ze de woonkeuken en de goeie kamer had gezien moest ze erbij gaan 
zitten want het duizelde haar. Jana vroeg zich maar weer eens af “wat zullen de 
mensen toch wel niet denken?” Jan reageerde deze keer maar niet, dat leek 
hem het beste. Hij had zich voorgenomen voorlopig uit het woongedeelte weg 
te blijven want hij zag de bui al hangen. Jana wilde die dag niets meer zien en in 
de bedstee bleef het die avond doodstil. Jan wachtte op commentaar maar 
Jana zei van kwaadheid geen woord. 
 
Na een paar dagen begon het leven op Haanwijk op gang te komen en iedereen 
had snel door wat er gedaan moest worden. Jana had Jan op haar manier laten 
weten wat ze van Haanwijk vond en besloot uiteindelijk, ter wille van haar 
gezin, er het beste van te maken. Zij was ervan overtuigd dat na betaling van de 
pacht er niets zou overblijven voor hunzelf. Terwijl Jana in en om het huis alles 
op orde probeerde te brengen, ging Jan aan de slag met zijn plannen. Hij haalde 
dezelfde week nog de laatste karren mest vanuit het Kapellebos naar zijn 
akkers. Zo kon hij 1 juni 1932 het Kapellebos definitief verlaten, met dank aan 
de heer Marggraff die het gezin Oerlemans niet graag had zien vertrekken. 
Enkele weken na de verhuizing ging Jana voor het eerst op bezoek bij de buren. 
Er was bij Schoonus op tweede Pinksterdag een zoon geboren, een mooie 
reden om even op visite te gaan. Keesje zag er goed uit en men was erg blij met 
deze tweede zoon. Maar helaas, nadat Keesje nog twee zusjes had gekregen 
verdronk hij op vijfjarige leeftijd bij hoog water in een sloot vlak bij huis. Keesje 
speelde op het overgelopen grasveldje voor het huis en liep de daarnaast 
gelegen sloot in. 
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Jan had zijn koeien op ongeveer een kwartier van huis af lopen. Om gaan te 
melken maakte men gebruik van een ijzeren karretje waarmee twee 
melkbussen en de melkzeef en een paar emmers konden worden vervoerd. 
Ging men melken werd er drinkwater voor de koeien meegenomen in de 
melkkannen. Dit karretje met twee ijzeren wielen moest met twee volle kannen 
door twee sterke personen worden getrokken. Vooral als het enkele dagen 
droog weer was geweest, was het trekken van de kar door het mulle zand met 
twee volle melkbussen een zwaar karwei. Jan had al gauw vijf melkkoeien en 
leverde per dag ongeveer honderd liter melk aan melkfabriek St. Jan in Den 
Bosch. De rest was voor eigen gebruik en voor de verkoop van melk en boter 
aan huis. Jana kookte elke dag gortepap en boterde twee keer per week. In de 
zomer werden de volle melkbussen ’s-avonds in het koude water van de 
waterput gehangen totdat ze de morgen daarop met de melk die ’s-morgens in 
alle vroegte was gemolken werden opgehaald door de melkrijder met paard en 
wagen. Jan lag aan het begin van de melkroute en moest daarom om half zeven 
de bussen klaar hebben staan aan de weg. Nummer 591 was het nummer van 
Jan bij de melkfabriek en dat stond daarom ook op zijn melkkannen. ’s-
Zaterdag bracht, degene die de melk ophaalde en de lege kannen weer terug 
bracht, het melkgeld van de week daarvoor mee. Deze enveloppe met inhoud 
zat in een van de kannen. Als het vetgehalte goed was ontving men ruim drie 
cent per liter geleverde melk. Het vetgehalte werd op de fabriek vastgesteld 
aan de hand van de melkmonsters die door de melkschepper naar de fabriek 
werden gebracht. De melkschepper kwam bij de boeren tijdens het melken 
langs, op ongeregelde tijden, meestal om de drie of vier weken. 
 
Al gauw besloot Jan een sterke hond met hondenkar aan te schaffen waarmee 
de melkkannen vervoerd konden worden naar en van de wei. Dat was een hele 
verlichting voor de melkers, nu hoefde ze alleen maar mee te lopen en de hond 
een beetje bij te sturen.  
 

 
Ant, Piet Broks, Dien & Sjaan bij de hondenkar 
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Hij kocht een bietensnijder om in de winter de voederbieten voor de koeien 
kort te maken. Toen hij nog maar een paar koeien had werd dat met een 
sligmes gedaan. Met de bietensnijder werd veel tijd uitgespaard. In de 
wintermaanden werd er veel tijd besteed aan het dorsen van het graan. Ook 
werden de houtwallen langs de akkers gekapt zodat er weer voldoende 
boonstaken, rijshout, heining - en vree palen waren tot de volgende winter. En 
van rest werden Musterds, en bezems gemaakt. Voordat de koeien weer naar 
de wei gingen werden alle afrasteringen nagekeken en waar nodig 
gerepareerd. Jan organiseerde dat alles en controleerde steeds of er goed werd 
gewerkt. Na een paar jaar hard werken en sober leven, waarbij vooral de 
kinderen flink moesten aanpakken, kon Jan zich een grote boer noemen. Hij 
had een mooie veestapel en een boomgaard die goed opbracht. Ondanks dat 
hij steeds vee en gereedschappen bijgekocht, had hij bovendien nog wat geld 
opzij kunnen leggen. Over zijn spaargeld sprak hij niet met Jana, want daar zou 
ze niets van begrijpen. Hooguit zou ze zeggen “wat zullen de mensen toch wel 
niet denken?” Jan zou dan antwoorden met “de mensen zullen denken, Jan 
Oerlemans heeft goed geboerd”. 
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Geen spreeuwen 
 
Bert kon het beste in Den Dungen blijven werken, hij voldeed daar goed en gaf 
trouw zijn verdiende loon af als hij thuis kwam. Bij Van Alebeek hadden ze een 
zoon, die wel op de lagere school had gezeten, maar daar was hij niet veel 
wijzer geworden. Mies, zo heette hij, was maar “ene halve” was Jan verteld. De 
enige dochter Dien was niet veel slimmer en ook niet de knapste van het dorp. 
Als Dien in de zomer tussen de kersenbomen liep, leek het erop dat ze dan bij 
Van Alebeek minder last van spreeuwen hadden. Toch had Jan aan Bert wel 
eens gevraagd of Dien misschien iets voor hem was. Hij vond dat wat Dien 
betrof hij niet te nauw moest kijken want geld en bezittingen van het gezin Van 
Alebeek zouden veel kunnen goed maken voor Bert, zo dacht Jan. Jana had 
Dien een keer gezien en vond het maar een rare meid, volgens Jana niet goed 
wijs en daarbij nog scheel ook. Ze had gehoord dat Dien en haar broer Mies 
alleen maar thuis werkten en niet verder kwamen dan de kerk in Den Dungen. 
Ze hadden bij van Alebeek bijna geen vee, maar wel een werk- en rijpaard. Van 
Alebeek zijn tuinderij leverde meer dan voldoende op om van te leven. Fruit en 
groenten gingen naar de markt in Den Bosch en er werd veel verkocht aan 
burgers die regelmatig langs kwamen. 
 
Dochter Anna Oerlemans, vijf en twintig jaar oud, trouwde met Grard van 
Grinsven die op De Plein woonde en daar op den duur de boerderij van zijn 
ouders zou overnemen. Tot haar trouwen in 1935 werkte zij in het buurtschap 
Bergenshuizen op hoeve De Bus. De Plein was niet ver van Haanwijk. Zodoende 
werd Grard als het nodig was door Jan regelmatig gevraagd om bij te springen 
op Haanwijk. Jana vond het gezin van Van Grinsven maar verwaande mensen. 
Ze hadden in de kerk in Sint Michielsgestel zelfs vier gepachte plaatsen, had ze 
gehoord. Grard dacht dat hij altijd alles beter wist en daar was Jana helemaal 
niet van gediend. 
 
Nadat Anna was getrouwd ging Marie bij de familie Van Rooij op hoeve De Bus 
werken voor dag en nacht. Zij was daar meestal in huis bezig want de boerin 
ging liever mee het veld in dan het huishouden te doen. De nog jonge kinderen 
beschouwden Marie als hun tweede moeder. Wat Jan en Jana niet wisten was 
dat Marie en Jan van der Steen een oogje op elkaar hadden en dat ze samen al 
menige kop koffie hadden gedronken als hij op meidenvisite kwam op Hoeve 
De Bus. In mei 1942 trouwden ze en betrokken ze een huis bij de poort van 
Voorburg, waar Jan van der Steen op de boerderij werkte. 
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Zoon Jan Oerlemans werkte al een paar jaar bij Van Hoeckel en het leek erop 
dat hij tuinman wilde blijven. Ant en zoon Hein werkte op de eigen boerderij en 
ook Sjaan werkte mee als ze tijd had. Sjaan was nadat ze een cursus had 
gevolgd bij de zusters in Vught naaister geworden. Jana had het goed gevonden 
dat er een naaimachine werd gekocht. Het werd een degelijke trapnaaimachine 
van het merk Pfaff.  

 
 
Sjaan bleek aanleg te hebben voor het maken van kleding en kreeg al snel 
behoorlijk wat werk. Vooral uit Vught kwamen dames langs met stof en een 
patroon. De klanten waren altijd tevreden over het resultaat en Sjaan merkte al 
gauw dat de kosten voor deze mensen geen probleem waren. Jana verliet het 
voorhuis als deze dames over de vloer kwamen omdat ze niet wist hoe 
daarmee om te gaan. Menig boerendochter liet bij Sjaan haar trouwjurk 
maken. Elk jaar wilde Jan een nieuw pak en de jongens kregen bij hun plechtige 
communie voor het eerst een pak en overjas. Omdat Sjaan die kleding niet kon 
maken kwam daarvoor Van Asten uit Tilburg langs met een grote bestelauto vol 
met pakken en overjassen. Elk jaar tegen Pasen kwam hij naar Haanwijk en 
Jana deed dan haar inkopen bij hem. 
 
Leentje wilde niet bij een boer gaan werken toen zijn van school kwam. Zij 
werd de hulp van de dienstbode bij een textielfabrikant die woonde in een villa 
bij de Halsche Barrier. Leentje viel daar van de ene verbazing in de andere bij 
het zien van alle luxe waarvan zij tot nu toe het bestaan niet wist. Thuis had ze 
wel eens koperen voorwerpen gepoetst zoals de pomp in de keuken en de 
warm water ketel. Maar hier poetste zij soms de hele dag aan een stuk zilver 
waaronder kandelaars en bestek. 
 
Dochter Dien ging toen zij later van de lagere school af kwam maar al te graag 
aan het werk op de boerderij van haar vader. ’s-Morgens was ze in alle vroegte 
in touw om te gaan melken en overdag was ze meestal op het veld te vinden. 
 
De maand november was voor Jana altijd de drukste maand van het jaar. Half 
november werd er een varken geslacht en dat moest verwerkt worden. De 
huisslachter, die ook de rietdekker was op Haanwijk, kwam meestal half 
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november een vetgemest varken slachten. Als hij kwam stond er kokend water 
klaar in het fornuis, wat nodig was om de haren van het varken eraf te krijgen. 
Na een paar uur hing het varken dan op de leer om af te sterven. Daags daarna 
kwam de slachter terug om het varken kort te snijden. Jana leefde dan 
helemaal op, want dan had zij het voor het zeggen. Ze zorgde ervoor dat er 
twee dochters thuis waren om haar te helpen bij het verwerken van alles wat 
van het varken af kwam. Niets ging verloren. Zelfs de oren niet, die werden 
gekookt en hierop werden de hond en de katten getrakteerd. De varkensblaas 
werd gedroogd en over de gevulde Keulse pot met vet gespannen. Jana gaf 
haar dochters aanwijzingen bij het maken van bloed- en braadworst. De 
balkenbrij maakte zij helemaal zelf. Zij gebruikte hiervoor boekweitmeel met 
fijn gehakte zwoerd, varkenslever, wat restjes vlees en verschillende kruiden. 
De darmen van het varken die door de vrouw van de slachter waren schoon 
gemaakt werden gevuld met gehakt en in de schouw gehangen om te roken. 
Ook de hammen en het spek werden daarin opgehangen. Enkele dagen na de 
slacht bracht Jan een karbonade naar de pastoor. De heer Bink kreeg elk jaar 
een gerookte ham. Nadat de schouw goed was gevuld en de kelder vol stond 
met weckflessen gevuld met vlees werd het weer rustig in huis. Na de slacht 
trakteerde Jana op gebakken bloedworst met schijfjes appel. Daarna waren er 
kaantjes, zult en leverpastei voor op het brood. Op doordeweekse dagen werd 
bij het warm eten meestal uitgebakken spek gegeten. De koteletten waren 
voor bij de zondagse warme maaltijd. 
 
Hein wilde thuis weg van de boerderij omdat hij regelmatig overhoop lag met 
zijn moeder en zuster Ant. Daarom had hij zijn broer in Den Dungen gevraagd 
om uit te kijken naar een boer die hem zou kunnen gebruiken met kost en 
inwoning. Bert vond werk voor zijn broer bij een boer die naast een tuinderij 
ook veel varkens en kippen hield. Hein vertrok thuis, met toestemming van zijn 
vader, en ging als boerenknecht aan de slag, ook in Den Dungen net als Bert. 
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Het was goed zo 
 

Jan overzag de hele situatie van zijn gezin en de boerderij en vond dat het hem 
tot nu voor de wind was gegaan. Nu wilde hij nadat hij de armoede achter zich 
had gelaten een van de grotere boeren van Gestel worden. Met het geld dat de 
kinderen binnen brachten en de opbrengst van de boerderij zou hij dat kunnen 
bereiken, daar was hij van overtuigd. Omdat Jana in en om het huis alles 
regelde zoals hij dat graag zag had hij geen omkijken naar de kippen en de 
varkens. Dien werkte als een volwaardige knecht en verving Hein volledig. Toen 
de jongste dochter Doortje van school af kwam werd zij door Jana thuis 
gehouden om te leren koken, en alles schoon te houden. 
 
De heer Bink had vlak bij de boerderij die Kees Schoonus huurde een bakhuis 
laten bouwen. Al het personeel en de pachters van de heer Bink mochten daar 
gebruik van maken. Als men bakte moest men wel iedere keer een brood bij de 
keuken van huize Bink afgeven. Jan bakte elke donderdag samen met Kees 
Schoonus brood voor hun gezinnen. Het op temperatuur brengen van de oven 
door er Musterds in te stoken en het bakken van de vele broden voor een hele 
week, duurde elke keer ruim zes uur. Kees Schoonus zorgde elk jaar voor een 
nieuwe sloerie en Jan had voor de doofpot gezorgd. 
 
Jan en Jana hadden intussen al een paar kinderen getrouwd, en er was 
regelmatig hulp nodig in die gezinnen als er een kleinkind werd geboren, of bij 
ziekte van de vrouw des huizes. Jana had bedacht dat Door en Ant moesten 
gaan helpen bij broers of zussen als dat nodig was. Jan was het daarmee eens 
want zo kon hij op zijn beurt een beroep doen op zijn getrouwde kinderen om 
in drukke tijden mee te komen werken op de boerderij. Zo kwamen Bert en Jan 
in april meehelpen om aardappelen te poten. Zij waren dan twee lange dagen 
met de poter in de weer. Twee dochters gooide de aardappelen in de gaten en 
maakten ze dicht. Bieten zaaien deed Jan zelf met een machientje. Het 
machientje werd getrokken door Dien. Na enkele weken kropen zoveel 
mogelijk kinderen dagen lang over het bietenland om de opgekomen plantjes 
op “een” te zetten. Jan kwam dan regelmatig controleren of dat goed werd 
gedaan. Omdat Jan een “goeie hand” van zaaien had deed hij dat in het 
voorjaar zelf. Hoofdzakelijk rogge, en verder wat haver voor het paard en gerst 
voor onder andere de gortepap. Als begin mei alles in de grond zat waren Ant 
en Dien meestal op de akkers aan het schoffelen. Ook werd er in de 
zomermaanden zoveel mogelijk gehooid om een wintervoorraad voer aan te 
leggen. In het najaar moesten de sloten rond de akkers en weilanden schoon 
gemaakt worden zodat het regenwater goed werd afgevoerd. Wat uit de sloten 
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kwam werd gedroogd en in de winter gebruikt als strooisel bij de koeien en 
kalveren. Begin augustus moest het koren worden geoogst. Jan zorgde dat de 
zonen en dochters een paar dagen allemaal tegelijk op Haanwijk waren. Bert, 
Jan jr. en de knecht werden aan het werk gezet met de zicht en pikhaak. De 
dochters Ant en Dien bonden de schoven op en de jongere kinderen waren na 
schooltijd druk bezig met het lezen van de aren. ’s-Avonds werden de schoven 
opgezet. Na een paar dagen droog weer kon de oogst naar huis worden 
gehaald. Dat gebeurde met paard en platte wagen. Jan was de voerman en gaf 
zo nodig aanwijzingen aan degene die de wagen moesten laden. Hij was pas 
tevreden als de oogst droog binnen was gehaald. In de winter was er tijd 
genoeg om te dorsen, dat kon nu wachten. De aardappeloogst volgde al snel, 
en omdat het in augustus schoolvakantie was, konden de kinderen mee naar 
het land om te rapen. Met hulp van Bert en Hein, die zoveel als voor hun maar 
mogelijk was, kwamen helpen, waren de aardappelen na veertien dagen 
ingekuild. De mangelwortels, Grard van Grinsven noemde dat voederbieten, 
werden in het najaar gerooid. Dien en Ant moesten hard werken om dat karwei 
klaar te krijgen. De bieten zaten stevig vast in de grond en moesten één voor 
één met de hand worden gerooid en tegelijk moest het blad er worden 
afgehakt. Jan reed de bieten naar huis en kuilde ze op, om in de winter op te 
voeren aan de koeien. Het blad werd meteen als veevoer gebruikt. In de tijd 
dat het blad werd gevoerd aan de koeien steeg het vetgehalte van de melk, en 
bracht dan per liter meer op. Het vrij gekomen aardappelland werd daarna 
ingezaaid met winterrogge. Nadat Jan het land waarop koren was verbouwd 
had bewerkt met de cultivator zaaide hij daar voederknollen. Als dat allemaal 
was gebeurd en de koeien eind oktober op stal waren gezet werd het wat 
rustiger op de boerderij. 
 
Jana verzorgde met succes twee zeugen die regelmatig biggen kregen nadat 
Kees Schoonus met een beer op bezoek was geweest. Bovendien was er een 
nieuw groot kippenhok gezet om nog meer kippen te kunnen houden want de 
eierprijs was goed. Jan hield van dat alles een boekhouding bij. Ook 
inventariseerde hij elk jaar zijn bezittingen. 
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Fruit voor de heer Bink 
 
Hein de broer van Jan ventte in Vught met melk en eieren. Hij had in de 
Laagstraat twee koeien en ongeveer vijf en twintig kippen. Meer ruimte had hij 
niet en het land dat hij bewerkte leverde weinig op. Jan bracht twee keer per 
week eieren naar zijn broer tegen een zodanige prijs dat Hein er ook nog iets 
aan kon verdienen. Toen Jan de boerderij van heer Bink pachtte was de 
boomgaard flink verwaarloosd en bracht daarom niets op. Doordat Bert naast 
zijn werk bij een boer in Den Dungen deze boomgaard vakkundig verzorgde, 
leverde deze na enkele jaren een flinke oogst aan appels en peren op. Jan had 
een rugspuit gekocht om ziektes in de boomgaard te bestrijden. Bert met zijn 
ervaring opgedaan bij zijn boer in Den Dungen paste op Haanwijk dezelfde 
werkwijze toe. Zowel het snoeien als de bestrijding van ziekten werden door 
hem vakkundig uitgevoerd. Het gevolg hiervan was dat Jan, nadat hij vijf jaar op 
Haanwijk boerde, van de veiling waaraan hij het grootste deel van zijn fruit 
leverde, ruim vijfhonderd gulden per jaar kreeg uitbetaald. Het was ook de 
heer Bink opgevallen dat de boomgaard in tegenstelling tot vroeger er prachtig 
uitzag en flink opleverde. Toen hij hoorde wat Jan van de veiling kreeg 
uitbetaald, wilde hij de pachtprijs verhogen. Jan ging hiermee niet akkoord 
maar wilde de zaak ook niet op de spits drijven. Daarom gaf hij voortaan elk 
jaar een kist sterappelen en stoofperen aan de heer Bink. En na de slacht 
bovendien een mooie gerookte ham van het varken. 
 
In het begin van de winter werd het koren gedorst. Jan had een lemen vloer in 
de schuur gelegd waarop met de vlegel gedorst kon worden. Tijdens de 
wintermaanden konden de jongens Bert en Hein wel een aantal dagen gemist 
worden bij hun boeren in Den Dungen. Jan jr. die erg goed met de vlegel 
overweg kon, hoefde op het landgoed van Van Hoeckel, in de wintermaanden 
ook niet elke dag te komen. Grard van Grinsven kwam als Jan dat vroeg ook 
helpen. Voor Jan was het vanzelf sprekend dat deze vrijer van zijn dochter Anna 
geen loon hoefde te hebben. Ant en Dien konden worden ingezet om de 
losgemaakte schoven op de dorsvloer uit te spreiden. Na het dorsen als het 
koren was verzameld bonden zij het stro en stapelden deze bossen weer op in 
de schuur. Het stro werd als de koeien op stal stonden, nadat het was 
gehakseld, gebruikt als strooisel. Jan liet geen dagloners komen want dat was 
hem te duur. Hij zelf, klein van stuk, kon niet goed met de vlegel over weg en 
liet het dorsen daarom over aan zijn zonen en Grard. Jan was na het dorsen 
dagen bezig met de wan, om het kaf van het koren te scheiden. Hij deed dat 
buiten als het behoorlijk waaide want dan ging dat, met de wind in de rug, het 
beste. Intussen waren ruim vijf jaar verstreken sinds Jan en Jana uit het 
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Kapellebos waren verhuisd naar Haanwijk. Jana had intussen ook “goeie aard” 
gekregen en was behalve met het huishouden erg in de weer met de moestuin, 
de kippen en de varkens. Wel kreeg ze steeds meer last van hoofdpijn, maar 
naar de dokter gaan weigerde ze pertinent. Op een dag bracht Leentje van de 
mevrouw waar ze werkte een doosje akkertjes mee, met het advies om die in 
te nemen tegen de hoofdpijn. Jana die de eerste keer met enige tegenzin zo’n 
akkertje innam merkte dat het inderdaad werkte. Daarna zorgde ze dat ze altijd 
een doosje op voorraad had. Jan had wat de boerderij betrof alles onder 
controle en vond dat hij nog wel wat kon uitbreiden. De kinderen werden 
groter en hielpen steeds meer mee. 
 
Hij was van plan om een knecht aan te nemen voor dag en nacht. In Schijndel 
vond hij een knechtje, zoon van een keuterboer. Kleine boeren noemde ze in 
Schijndel “kruiwagenvolk“. Dit knechtje hoefde niet veel te kosten, pas dertien 
jaar oud moest hij alles nog leren. Na een half jaar bracht Jan hem terug met de 
mededeling dat hij niets met de jongen kon beginnen. Hij maakte met iedereen 
ruzie en als je twee keer had voorgedaan hoe iets moest, deed hij het nog 
steeds verkeerd. Een oudere broer van deze jongen werd zijn vervanger. Zo 
begon Piet Broks in mei 1944, achttien jaar oud, als boerenknecht op Haanwijk. 
Hij was nadat hij niet meer naar school hoefde steeds thuis en bij boeren in de 
buurt aan het werk geweest. Zijn ouders, wetende dat Piet een goede knecht 
zou zijn, spraken met Jan af dat hij per week acht gulden plus kost en inwoning 
zou krijgen en daarbij twee overalls per jaar en op tijd nieuwe klompen. Piet 
bracht elke zondag nadat hij in St. Michielsgestel naar de kerk was geweest zijn 
weekloon naar zijn moeder en meestal kreeg hij dan een gulden van haar als 
zakgeld. Hij moest dan wel zorgen dat hij op tijd op Haanwijk terug was om 
mee te gaan melken. Melken was twee maal daags het werk van Piet met de 
dochters Dien en Ant. 
 
Jan had wel eens gedacht dat als Dien een jongen was geweest, zij hem op 
Haanwijk zou hebben kunnen opvolgen. Zij werkte zelfs regelmatig met het 
paard. Ploegen en eggen van het land deed ze net zo goed als Jan of de knecht. 
Jaren verliepen met wisselend succes, maar in het algemeen werd er goed 
geboerd op Haanwijk en over de opbrengst van de boomgaard kon Jan erg 
tevreden zijn. 
 
Op een keer in juli, toen Jan door het aardappelveld liep kwam hij tot de 
ontdekking dat aan de onderkant van het aardappelloof kevertjes zaten zo 
groot als een lieveheersbeestje met strepen op de vleugeltjes. Toen hij het vlak 
daarbij gelegen aardappelveld van Van Grinsven bekeek ontdekte hij dat daar 
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dezelfde kevers zaten. Hij ging direct bij Van Grinsven informeren of hij de 
kevers al had gezien en of hij wist wat ertegen gedaan kon worden. Grard ging 
met een paar kevers naar de landbouwschool in Boxtel in de hoop dat daar 
iemand was die wist wat er moest gebeuren. Daar kreeg hij te horen dat de 
aardappeloogst zou mislukken als deze coloradokevers niet snel verwijderd 
zouden worden. Het advies was om de kevers te verzamelen in een emmer met 
een beetje water erin en ze daarna te verbranden. Jan werd even vlugger dan 
hij gewend was en zette zijn dochters Ant, Dien en Doortje en knecht Piet 
meteen aan het werk. Zij keken elke plant na en verzamelde de kevers in 
emmers. Na een paar dagen waren de kevers zowel bij Jan als bij Van Grinsven 
verzameld en verbrand. Daarna werden wekelijks de planten nagekeken en de 
eventueel nog aanwezige kevers vernietigd. De aardappeloogst van dat jaar 
werd daarmee gered. 
 
In 1938 was het eerste kleinkind, een meisje, geboren bij Anna en Grard van 
Grinsven. Ant was er naar toe gegaan om de jonge moeder een paar weken te 
helpen in het huishouden. Later toen Doortje wat ouder was ging ook zij als dat 
nodig was helpen in de gezinnen van haar broers en zussen. Er waren tijden bij 
dat ze beiden tegelijk op verschillende plaatsen werkten, want in totaal kregen 
Jan en Jana meer dan veertig kleinkinderen. Grard die alles beter wist en veel 
dingen ook beter dacht te kunnen had met Anna uiteindelijk de meeste 
kleinkinderen, negen stuks. Of dat van het bord appelmoes van goudrenetten 
kwam dat hij elke dag na het warm eten at is nooit duidelijk geworden. Zelf 
dacht hij dat appelmoes overal goed voor was. 
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Op de foto 
 

In de zomer van 1939 werd er door de heer Bink een groot feest gegeven 
omdat Hannes van Breugel veertig jaar bij hem in dienst was als tuinman.  
 

 
 

De twaalf kinderen Van Breugel, met aanhang en kleinkinderen en ook de buurt 
was uitgenodigd door de heer Bink. Ook Jana en Jan. Er waren zes bruidjes, ook 
Doortje Oerlemans twaalf jaar oud, mocht bruidje zijn. En wat heel bijzonder was, 
er werd een foto gemaakt van het gezin Van Breugel met de familie Bink en alle 
buurtbewoners. Jana die het allemaal maar onzin vond stond ook bij de groep, 
maar slechts een klein stukje van haar poffer kwam uiteindelijk op de foto. Zij 
was helemaal aan de zijkant van de groep gaan staan. Jan was goed zichtbaar op 
de foto. Hij was midden op de hoogste trede van de ingang van de villa gaan 
staan om zeker in beeld te komen. 
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Jan jr. leerde Cor Timmermans kennen. Haar vader werd de rooie Kees 
genoemd. Hij woonde op een boerderij in het buurtschap Munsel in Boxtel. Zijn 
weiland grensde aan de Dommel tot de hooibrug. Kees Timmermans was 
getrouwd met de veertien jaar jongere Mina van Houtum. Mina werkte tot 
haar trouwen als dienstmeid bij een boer op Munsel. Toen ze in verwachting 
bleek te zijn, trouwde ze met Kees. Toen Jana hoorde dat de aanstaande 
schoonouders van Jan jr. hadden moeten trouwen, weigerde zij met hun kennis 
te maken en liet de bruiloft aan haar voorbij gaan. Tegen Jan zei ze “wat zullen 
de mensen toch wel niet denken?” Ze zullen denken zei Jan: “Kees 
Timmermans is vlugger dan hij eruit ziet”. 
 
Voordat Bert in 1941 met Dien van Alebeek trouwde had de vader van Dien 
veel te regelen want hij wilde eerst de toekomst voor hem, zijn vrouw en zoon 
Mies veiligstellen. Bert vertelde thuis dat Van Alebeek de volgende zondag in 
het begin van de middag op Haanwijk zou komen om te vertellen hoe e.e.a. in 
zijn werk zou moeten gaan. Na de eerste koffie, begon hij Jan en Jana uit te 
leggen wat er geregeld moest worden voordat hij Bert en Dien toestemming 
zou geven om te trouwen. Hij wilde dat eerst bij de notaris zou worden 
beschreven dat zijn zoon Mies, zijn leven lang, bij zijn zuster kon blijven wonen. 
Bert zou bij hun introuwen en meteen alle werkzaamheden van zijn boerderij 
en tuinderij overnemen. Omdat er verder geen kinderen waren zouden Dien en 
Mies later alles erven. Was Bert het daar niet mee eens, kon er van trouwen 
geen sprake zijn. Jana hield haar mond en Jan vond dat Bert zelf maar moest 
beslissen. Bert wilde graag het bedrijf overnemen en trouwde daarom met 
Dien en nam Mies en de ouders erbij. Zijn schoonouders waren tevreden met 
de situatie omdat zij nu verzekerd waren van een verzorgde oude dag. Voor 
Dien veranderde er kennelijk niets, zij bleef in de buurt van haar moeder die 
samen met haar zorgde voor het huishouden. Kinderen kwamen er niet. Bert 
voelde zich samen met zijn schoonvader eigenaar van de boerderij. Hij was 
hiermee tevreden. ’s-Zondags was het altijd een gezellige drukte op Haanwijk 
want de kinderen kwamen met hun aanhang regelmatig voor een paar uur naar 
huis. Daarbij kwamen er dikwijls enkele jonge mannen binnen lopen die op 
meidenvisite kwamen. ’s-Zaterdags werd door de dochters de misse geharkt en 
Jana zorgde er elke zondag voor dat de vloer in huis werd gezand voordat al dat 
bezoek kwam. Als dat alles niet netjes was gebeurd zei Jana tegen haar 
dochters die daarbij hadden moeten helpen, “Wat zullen de mensen toch wel 
niet denken?” Toen Jan dat hoorde was zijn antwoord, “De mensen zullen 
denken, wat moeten die durskes van Oerlemans nog veel leren”. 
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Oorlog ’40-‘45 
 
Na de zomer van 1939 hoorde Jan toen hij in Vught was, dat er mogelijk een 
mobilisatie aan zat te komen. De reden was dat de Regering er niet zeker van 
was dat Nederland deze keer net als in 1914 neutraal zou kunnen blijven. De 
Duitsers hadden al enkele landen bezet en het was niet duidelijk hoever zij 
wilden gaan met het bezetten van andere landen. Eind september kregen alle 
boeren in Sint Michielsgestel bericht van de gemeente dat zij zich op 29 
augustus om acht uur moesten melden, met hun paarden, op het plein voor 
het gemeentehuis. De gemeente Sint Michielsgestel moest twintig paarden 
leveren aan het Nederlandse leger. De paarden werden gevorderd, de meeste 
voor de veldartillerie. Ook Jan melde zich met zijn paard bij de keurmeesters op 
het plein. Eerst werden Belgische trekpaarden gekeurd, want die waren 
ongeveer 1,70 mtr. hoog prima geschikt voor het leger. Paarden kleiner dan 
1.50 meter werden al meteen naar huis gestuurd, daar kon men bij de artillerie 
niets mee doen. Gelukkig voor Jan kon hij met zijn paard, een paar centimeter 
kleiner dan 1.50 meter, weer terug naar Haanwijk. Buurman Schoonus kwam 
zonder paard, maar wel met een redelijke vergoeding, naar huis. Hij was nog 
mee geweest naar het station in Den Bosch waar de paarden in treinwagons 
waren geladen, waarna de trein was vertrokken. Ook de andere boeren die 
daarbij aanwezig waren hadden het er erg moeilijk mee gehad. Het was nu 
onmogelijk om aan een goed paard te komen, want de beste waren allemaal 
gevorderd. Voorlopig zou Schoonus het paard van Jan kunnen lenen zo spraken 
ze af. In mei 1940 werd het onrustig in Brabant. Af en toe kwamen er 
vliegtuigen overvliegen en ook reden er Duitse legerwagens en tanks richting 
Eindhoven. Op de Vughtse Heide waar vliegtuigen konden landen werden grote 
sleuven gegraven door veel vrijwilligers uit Vught en omgeving. Van Hoeckel 
had zijn tuinlui ook Jan jr., direct toen dat gevraagd werd door de Vughtse 
burgemeester de heer Loeff, naar de hei gestuurd om daar mee te graven. De 
sleuven, zo groot als een flinke sloot, moesten voorkomen dat er Duitse 
vliegtuigen zouden landen. Op Haanwijk zelf merkte men toen nog niet veel 
van de oorlog. Tot midden 1944 had Jan bijna geen last gehad van de Duitsers, 
die lieten Haanwijk met rust. Wel was koffie erg schaars geworden. Daarom 
werd er minder koffie gedronken en als Jana ’s-Zondags koffie zette deed zij dat 
met weinig bonen. Om de smaak te versterken gebruikte ze de nodige 
Buisman. 
 
In de villa van de heer Bink waren soms officieren ingekwartierd. De dochter 
van de heer Bink had de taak op zich genomen om goed voor deze militairen te 
zorgen. Jana dacht daar het hare van en zei wel eens, “ik snap niet dat den Bink 
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goed vindt dat z’n dochter voor die mannen zorgt, wat zullen de mensen toch 
wel niet denken?” Jan wist wel wat de mensen dachten, maar zei daar niets 
over. Bij de boeren op Haanwijk kwamen veel mensen uit Vught en Den Bosch, 
aardappelen, melk en eieren kopen. 
 
In Sint Michielgestel was Jan tijdens de oorlog gaan kijken naar Beekvliet en de 
Ruwenberg waar gijzelaarskampen waren. Van mensen die daar in de buurt 
woonden begreep hij dat de Duitsers het niet toelieten dat de gijzelaars 
geholpen werden met voedsel of kleding. 
 
Pas in 1944 werd het ook op Haanwijk af en toe echt spannend want toen 
kwamen er dikwijls V1 raketten over gevlogen. Jan had van de heer Bink 
gehoord dat die door Duitsers werden afgeschoten om Antwerpen te 
bombarderen. 
 
Zolang je het geluid van de motor kon horen was er niets aan de hand. Als je 
hoorde dat het brommend geluid stopte kwam de raket naar beneden, met alle 
gevolgen van dien. Hoorde men op Haanwijk de motor stil vallen prevelde Jana 
het schietgebedje. “Onze Lieve Vrouwke geeft hem nog een douwke, geef hem 
nog een zucht dat hij valt voorbij Vught”. Het woordje “in” had Jana vervangen 
door “voorbij” in verband met de vele familieleden die in Vught woonden. Dat 
haar zoon Jan met Cor en Jantje, even voorbij Vught, in Helvoirt woonde daar 
stond ze niet bij stil. 
 
Op het einde van de oorlog raakte Jan zijn vrachtfiets nog kwijt aan een Duitse 
soldaat op de vlucht. Veel meer schade had hij niet geleden door de oorlog. 
Met de aankoop van een nieuwe vrachtfiets was dat probleem opgelost. Jan en 
Jana waren er zich ervan bewust dat ze tijdens de oorlog veel geluk hadden 
gehad en hun kinderen ook. Gelukkig waren geen van hun zonen dienstplichtig 
geweest in die tijd. Honger hadden ze nooit geleden en rondom Haanwijk was 
het vrij rustig gebleven. 
 
Het gezin van Janus Oerlemans, de broer van Jan, die aan de Cromvoirtse pad 
woonde, was tijdens de oorlog maar ternauwernood aan de dood ontsnapt. Jan 
fietste op een zondag nadat hij naar de kerk was geweest naar zijn broer omdat 
hij had gehoord dat vlak bij zijn huis een vliegtuig was neergestort. Janus 
vertelde hem dat een paar dagen daarvoor inderdaad een Engels vliegtuig was 
neergeschoten door de Duitsers. Een Engelse bommenwerper was 
neergekomen tussen de IJzeren Man en zijn huis. Janus was erbij geweest toen 
er vier gesneuvelde soldaten werden uitgehaald. Hij had begrepen dat de piloot 
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niet was gevonden. In Vught ging het gerucht dat de piloot door Pater De 
Greeve, die in de Dorpstraat woonde, naar een onderduikadres was gebracht. 
In september 1944 ging Jan kijken bij landgoed Bergenshuizen waar een 
Amerikaans zweefvliegtuig was geland. Daar waren dertien militairen 
uitgekomen die snel waren vertrokken. Joseph Hooyman had de wielen van het 
vliegtuig afgehaald, die kwamen hem goed van pas voor zijn platte wagen. Na 
de bevrijding ging Jan in Vught kijken naar de feestelijkheden. Daar was hij er 
getuige van dat enkele meisjes voor het raadhuis werden kaal geschoren. Zij 
waren, zo hoorde Jan, vriendschappelijk met de Duitse soldaten omgegaan. 
Sommige hadden zelfs dorpsgenoten verraden in ruil voor sigaretten en 
chocolade. Hiervoor werden ze nu gestraft. 
 
Hein trouwde in 1945 met Sien Kappen. Jan en Jana hadden toen nog vijf 
ongetrouwde dochters. 
 
In 1941 kregen Jan jr. en Cor een zoon en dat werd ook een Jan, ofwel Jan3. Jan 
kon zich, nadat ook bij Hein een zoon was geboren, opa noemen van twee 
stamhouders die de naam Jan droegen. Hij was daar erg trots op. 
 

 
kleinzoon Jan Oerlemans van 18 mei 1941 

 
Over zijn knecht Piet Broks was hij zeer tevreden, want die werkte zoals Jan dat 
graag zag. Hij kon ook goed overweg met het paard en pakte alles aan wat er 
moest gebeuren. ’s-Morgens was hij als eerste present om mee te gaan 
melken. Als de koeien binnen stonden tijdens de wintermaanden mestte hij na 
het melken elke dag de stal uit. Bovendien zorgde hij ervoor dat de gierkelder 
op tijd werd uitgereden. Ook de mesthoop werd door hem, nadat hij deze met 
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de stikschop bewerkt, uitgereden over de akkers. Dat was zwaar werk, maar 
Piet draaide daar zijn hand niet voor om. Jan was blij dat hij hem had kunnen 
vervangen voor zijn broer. Dien begon, nadat de eerste kar mest was 
uitgereden over het land, met het breken van de mest, zodat Piet als hij klaar 
was met het uitrijden meteen kon gaan ploegen. De hoeken van het land waar 
hij met de ploeg niet bij kon, werden daarna door hem omgespit. 
 
Op een morgen kwam Ant op de stal om mee te gaan melken en zij trof daar 
Piet en Dien achter de koeien, ze stonden daar een beetje te scharrelen. Toen 
ze na het melken aan tafel zaten om te eten, zei Ant: “ons Dien stond 
vanmorgen op stal te vrijen met d’n Broks”. Dien ontkende het niet en Piet 
deed net of hij Ant niet had gehoord. Dat betekende dat Piet die morgen voor 
de laatste keer met de pispot en de blaker naar beneden was gekomen op 
Haanwijk. Hij kon direct vertrekken. En Jana die dat alles had aangehoord vroeg 
zich hardop af: “wat zullen de ouders van Piet wel niet denken nu hij weg moet 
omdat hij met ons Dien heeft staan scharrelen?” Jan maakte er zich vanaf met 
de opmerking “wat ze denken moeten ze zelf weten, en Piet zal zondag wel 
terug komen voor ons Dien”. Jan mocht Piet wel en daarom had hij toen hij Piet 
wegstuurde tegen hem gezegd dat hij voortaan wel op zondag terug mocht 
komen als hij dat wilde. Dien, die niets meer van Piet had gehoord na zijn 
vertrek, was de volgende zondag opgelucht toen deze in de loop van de middag 
inderdaad op Haanwijk verscheen. 
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Luxe fiets 
 
Jan bracht met zijn vrachtfiets steeds meer eieren en ook melk naar zijn broer 
Hein die hiervoor klanten had in Vught. ’s-Zondags werd dezelfde vrachtfiets 
gebruikt om naar de kerk te gaan. Het dorp Vught trok Jan en Jana meer dan 
Sint Michielsgestel vandaar dat ze daar ook na verhuizing naar de kerk bleven 
gaan. Jana kon niet fietsen en vertrok altijd een uur eerder dan Jan om op tijd 
in de kerk te zijn. Er kwamen steeds meer boeren met een normale herenfiets 
naar de kerk en Jan vond dat hij het aan zijn stand verplicht was om ook zo’n 
“luxe” fiets aan te schaffen. Smid Vriens die behalve smid ook een 
fietsenwinkel vlak bij de kerk had, verkocht al een aantal jaren Gazelle fietsen. 
 

 
 
Buurman Kees Schoonus had daar ook een fiets gekocht en was er tevreden 
over. Jan kocht er een met nikkelen velgen want dat vond hij mooier dan die 
met zwarte velgen van zijn buurman. Als je bij Vriens een fiets kocht mocht je 
die daar binnen zetten als je naar de St. Petruskerk ging. Jan maakte daar graag 
gebruik van. Jan stalde thuis zijn fiets in de “goei kamer” met een laken erover 
tegen het stof. Daar kwam de fiets alleen maar onderuit als hij naar de kerk 
ging. Hij gebruikte voor de rest nog steeds zijn vrachtfiets. Als de pastoor op 
huisbezoek kwam werd de fiets tijdelijk in de slaapkamer van de meisjes gezet. 
 
Smid Vriens had de gewoonte om ’s-zondags na de middag bij de boeren te 
gaan afrekenen voor het werk dat hij voor hun had gedaan of voor wat ze bij 
hem hadden aangeschaft in de afgelopen week. Zaterdags nadat hij zijn bedrijf 
had afgesloten maakte hij de rekeningen klaar en legde deze op volgorde, om 
daags daarna in de namiddag met zijn auto langs de boeren te rijden. 
Afrekenen gebeurde onder het genot van een kop koffie en op het eind van de 
middag ging er een borreltje bij hem ook wel in. Jan had een keer meegemaakt 
dat een van de zoons van de smid langs kwam om af te rekenen voor het 
beslaan van het paard. Hij hielp zijn vader, zo zei hij, die het te druk had om 
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helemaal naar Haanwijk te komen. Achteraf bleek dat Vriens jr. toen zijn vader 
naar de kerk was enkele rekeningen onder van de stapel had gehaald en was 
gaan afrekeningen bij een paar boeren. Zijn vader miste deze pas aan het einde 
van de zondag middag. Op het moment dat de smid het merkte was zijn zoon al 
met een aantal vrienden op stap in Den Bosch. In het vervolg bewaarde smid 
Vriens zijn rekeningen op een voor anderen onbekende plek. 
 
Jan had een neef wonen in Den Dungen waar hij al lang geen contact mee had 
gehad. Op een dag kwamen twee jongens van een jaar of achttien, het bleken 
aanzeggers te zijn, vertellen dat deze neef was overleden en wanneer deze 
begraven zou worden. Na een borreltje gingen ze snel weg want ze moesten 
ook nog naar Vught zeiden ze, naar de broers van Jan. Op de dag van de 
begrafenis stonden Jan en nog wat familieleden op tijd voor het sterfhuis. Tot 
hun verbazing stond er geen strooike bij de deur, wat gebruikelijk was als er 
iemand dood was. Er werd ook geen lijk naar buiten gedragen, want zo bleek; 
een lijk was er niet. De aanzeggers hadden op verschillende plaatsen hun 
borreltje genuttigd en waren vrolijk thuis gekomen. Op de dag van de 
begrafenis waren ze onvindbaar. Voordat Jan weer op huis aan ging, stapte hij 
met een paar bekenden eerst bij het café van Boer Goosens binnen om in de 
plaats van de koffietafel even bij te praten onder het genot van een borrel. Jan 
ging daarna langs de kapel Op De Keer weer op huis aan. Het zal ongeveer 
twaalf uur zijn geweest toen hij thuis kwam, want Jana was de soep al aan het 
opscheppen. Eenmaal thuis kon hij er wel om lachen dat die “aanzeggers” hem 
mooi te pakken hadden genomen. Maar Jana werd erg kwaad toen ze hoorde 
dat er geen begrafenis was geweest. Dat Jan bovendien een stevige borrel op 
had, had ze al kunnen zien toen ze hem op zijn fiets had zien aankomen. 
 
Een week later kwam een van de tuinlui van de heer Bink plotseling te 
overlijden. Jana en Jan waren direct druk in de weer om alles te regelen zoals 
dat van buren mocht worden verwacht. Zij zorgden ervoor dat in het sterfhuis, 
drie dagen drie maal de rozenkrans werd gebeden voor de overledene. Jan 
spande op de dag van de begrafenis zijn paard in en bracht samen met de 
buurt en familie het lijk, in een eenvoudige kist, op de hoogkar naar de kerk in 
Sint Michielsgestel. Na de begrafenis en de koffietafel ging iedereen weer op 
huis aan. Jana stond de weduwe voorlopig zo veel mogelijk bij. 
 
Dien en een knecht werkte samen op de boerderij. Ant al vijfendertig jaar oud 
had nog nooit een vrijer gehad en leek vrijgezel te willen blijven. Jana vond het 
goed zo, want hoewel Ant niet de gemakkelijkste was had ze er een goeie hulp 
aan en ook op de boerderij was ze als dat nodig was druk bezig. Vooral in het 
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voorjaar als het vee naar de wei was gebracht, was zij druk bezig om de stal 
grondig schoon te maken en te witten. Zij had geen vriendinnen en was ook 
geen lid van welke vereniging dan ook, en zodoende meestal thuis. Het enige 
wat ze na de lagere school in groepsverband had gedaan was het halen van een 
melkdiploma, samen met haar zus Dien. Omdat Jan dikwijls de hulp inriep van 
zijn zonen en schoonzonen kon hij met een knecht en Dien en soms ook Ant, 
prima boeren. Doortje was altijd ergens aan het helpen bij getrouwde broers 
en zussen en was daardoor maar zelden thuis. Verder woonde er niemand 
meer thuis, en dat vond Jana helemaal niet erg. Daarvoor in de plaats kwamen 
er, vooral in de zomer, altijd wel kleinkinderen op vakantie. Die werden bezig 
gehouden met aardappelen rapen en het lezen van aren tijdens de oogst van 
het koren. Ook kinderen uit de buurt mochten aren komen lezen van Jan en 
wat ze hadden verzameld mochten ze mee naar huis nemen. 
 
Jan en Jana waren nog nooit op bezoek geweest bij Jan en Cor want die 
woonde helemaal in Helvoirt, te ver voor Jana om naar toe te lopen. Op een 
zondag na de Heiligen Mis gingen ze met de hoogkar op weg naar Helvoirt. Jan 
had een kist voor zichzelf en voor Jana een stoel op de kar gezet en zo kwamen 
ze tegen de middag op Den Distelberg aan bij Jan en Cor. Nadat ze het huis en 
de stal met één koe en een paar varkens hadden bekeken gingen ze na het eten 
en de koffie weer op huis aan. Jana vond dat Cor nog veel moest leren, en ze 
vroeg zich af waarom er alleen nog maar een vijfjarige zoon was. 
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Emigreren 
 
Een paar nog jonge boeren uit St. Michielsgestel waren geëmigreerd naar 
Australië. Het was hun gemakkelijk gemaakt omdat de Nederlandse regering 
bijna alle kosten van de overtocht betaalde. In Australië zou een betere 
toekomst als boer mogelijk zijn dan hier in Nederland. Daarom gingen er velen 
naar de Engelse lessen die men als emigrant verplicht was om te volgen. Ze 
vertrokken zo snel mogelijk nadat ze daarvoor geslaagd waren met de boot 
naar Australië. Toen later uit brieven bleek, die ouders van hun zoon of dochter 
ontvingen, dat in Australië de omstandigheden heel moeilijk waren om boer te 
worden gingen daar bijna geen emigranten meer naar toe. In dezelfde tijd 
gingen er ook emigranten naar Canada. Al snel kwamen vandaar berichten 
waaruit bleek dat daar wel goede mogelijkheden waren. Zoon Hein wilde 
samen met Sien waar hij in 1945 mee was getrouwd ook naar Canada. Zij zagen 
het al helemaal voor zich. Veel grond en grote machines, precies wat zij wilden. 
Maar Jan wist dat te voorkomen door Hein te laten weten dat hij van plan was 
om op Haanwijk te stoppen en hij dan de boerderij met boomgaard kon 
overnemen. Hein wilde dat wel als zijn ouders dan ook bereid waren om ergens 
anders te gaan wonen. Hij had nooit goed kunnen opschieten met zijn moeder 
en Sien en Jana konden helemaal niet met elkaar overweg. Jana vond hun maar 
eigenwijze snotneuzen waar niets van terecht kon komen. Jan had daarover 
een andere mening en kwam, toen hij naar ’t Vaantje zou kunnen verhuizen, 
met een volgende voorstel. Hein zou, met goedvinden van de heer Bink, de 
boerderij overnemen met al het vee en gereedschappen. Jan had van alles wat 
hij bezat een lijst gemaakt met daarbij de waarde. Hein en Sien zouden 
proberen hun schuld zo snel mogelijk te betalen. Hein werd de nieuwe pachter 
van de boerderij. 
 
Dochter Leentje intussen vijf en twintig jaar oud trouwde op begin 1949 met 
Marinus Voets uit Den Dungen. Op dezelfde dag beviel haar zus Marie van zoon 
Albert. Leentje is op haar trouwdag toen ze, met de auto, van de kerk naar de 
fotograaf reden even bij Marie langs gegaan om haar te feliciteren. Dat Leentje 
zonder tasje op de bruidsfoto staat komt omdat op het moment dat de foto bij 
de fotograaf werd gemaakt het tasje bij Marie in de slaapkamer lag. Eerst 
woonden ze even bij de ouders van Marinus. Zes weken na hun trouwen kon 
Marinus de meubels die in de schuur op Haanwijk stonden met paard en wagen 
naar hun huis in het Woud brengen. Toen zij tien jaar later een nieuwe 
boerderij lieten bouwen was het Jana die zich afvroeg: “wat zullen de mensen 
toch wel niet denken van zo’n nieuwe boerderij?”. Jan was het er wel mee eens 
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en antwoorde:“de mensen zullen denken dat d’n Voets en ons Leentje hard 
hebben gewerkt”. 
 
Jan en Jana vertrokken in 1952 met hun dochters Ant, Dien en Door naar ’t 
Vaantje eveneens eigendom van de heer Bink.  
 

  
  Het Vaantje in 1955       postzegel uitgegeven 22 mei 2017 

 
Sjaan was net daarvoor getrouwd met Gier den Otter die de boerderij van zijn 
vader had overgenomen op de Halderse Akkers. 
 
Jan liet een vlot maken van jerrycans die hij had verzameld op het einde van de 
oorlog. Zo konden ze zich met een kabel over de Dommel, in een paar minuten, 
naar de overkant trekken. Via de dijk, langs kasteel Maurick, was het maar een 
kwartier lopen naar de markt en de Petruskerk in Vught. Soms kregen ze 
aanloop uit Vught dat dan via de Dommel ook met het vlot werd overgezet. Zo 
kwam de heer Hoogenbosch die in de Taalstraat woonde regelmatig met zijn 
kinderen bij Jan en Jana op visite.  
 

 
 

de kinderen Hoogenbosch in september 1951 
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De kinderen vonden de overtocht met het vlot een avontuur en ook samen met 
Jan de kippen voeren vonden ze geweldig. Jana was het tot verrassing van Jan 
en de dochters van harte eens met het vlot. Ze konden geen van allen 
zwemmen, maar daaraan had Jana waarschijnlijk niet gedacht. Nu kon ze 
meerdere keren per week naar de Heilige Mis in Petrus kerk en als het nodig 
was daarna zelf haar boodschappen doen. Ook ging ze nu ze er de tijd voor had 
met Allerzielen een paar uur naar de kerk om te pesjonkelen. Jana ging pas 
weer naar huis als ze daarmee tien volle aflaten had verdiend. 
 
Hein en Sien waren voortvarend aan de slag gegaan op Haanwijk, zonder 
knecht maar wel met zo veel mogelijk hulp van zijn zussen Ant en Dien. Er 
kwamen steeds meer landbouwwerktuigen en de jonge boer schafte die zo snel 
mogelijk aan. Als eerste een hooimachine, hiermee bespaarde hij zoveel tijd 
ten opzichte van het werken met de rijf en gaffel dat hij het hooi soms wel 
twee weken eerder binnen had dan voor die tijd. Ook kocht hij een ploeg met 
twee scharen waardoor het ploegen van het land in de helft van de tijd klaar 
was. Al snel kwam er een tractor, een van de eerste in de omtrek. Zijn groot 
werkpaard verkocht hij en daarvoor in de plaats schafte hij een flinke Haflinger 
aan waarmee hij op het land kon als dat met de tractor niet lukte omdat het te 
nat was. Zo kon hij in het najaar en de winter altijd de bieten en de groen 
knollen naar huis halen. Jana die hoorde hoe Hein bezig was, keurde het 
allemaal af en zou geen stap meer zetten op Haanwijk zo mopperde zij. Verder 
sprak ze schande over het feit dat Hein dispensatie had gekregen van de 
pastoor om tijdens de vastentijd niet te hoeven vasten. Hein was dat bij de 
pastoor gaan vragen en deze was ervan overtuigd dat Hein zo hard moest 
werken en dat daarom vasten niet verantwoord was. Terwijl de pastoorsmeid 
wat eieren en een prachtige ham opruimde, was Hein tevreden weg gefietst bij 
de pastorie. 
 
Jan kwam nog regelmatig bij zijn zoon Hein op de boerderij om biggen te 
castreren. Jan deed dat met veel plezier als Sien hem dat vroeg. Deze 
gecastreerde biggen, bij Van Grinsven noemde ze dat borgen, kwamen dan 
eerder op slachtgewicht. Sien druk in de weer met zoveel mogelijk kippen en 
varkens had regelmatig biggen bij haar zeugen. Jan had van kapper Lamoen een 
scheermes gekregen en ging daarmee regelmatig biggen castreren ook bij een 
paar bevriende boeren in de buurt. De katten hadden dan een extra smakelijke 
vleesmaaltijd op zo’n dag. Een jong borreltje en een sigaar na afloop was de 
beloning voor Jan. De kosten van een veearts werden hiermee uitgespaard. 
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Oudedag voorziening 
 
Jan, die wel inzag dat hij zijn oude dag moest veilig stellen, kocht in Vught drie 
huizen, waarmee het grootste gedeelte van zijn spaargeld was gemoeid. Het 
huis wat hij op de Gestelseweg kocht wilde hij op den duur zelf gaan bewonen 
en de twee huizen die hij aankocht in de Laagstraat waren voor de verhuur. 
Daarmee kreeg hij voldoende inkomen binnen om van te leven. Jana snapte er 
allemaal niets van. Ze maakte op haar manier duidelijk dat ze het er helemaal 
niet mee eens was. Tegen Jan zei ze. “Gij hebt drie huizen gekocht, wat zullen 
de mensen toch wel niet denken?” “De mensen zullen denken” zei Jan, “Jan 
Oerlemans heeft goed geboerd”. Jan en ook Jana maakten het erg goed op ’t 
Vaantje. Jan had zijn kippen en nog wat grond voor een moestuin en kon af en 
toe bij Hein nuttig bezig zijn. Verder bracht hij twee keer per week eieren naar 
een paar adressen rond het Maurickplein. Het waren drie klanten waar hij ’s-
Woensdags of ’s-Zaterdags eieren bracht. Hij dronk dan een kop koffie bij de 
dienstbode in de keuken. Daarna bezocht hij kapper Lamoen om zich te laten 
scheren. Jan genoot van dat alles met volle teugen.  
 

 
Kapper- en sigarenzaak Lamoen, Taalstraat te Vught 

 
Jana had haar bezigheden in huis en haar breiwerk. Dat ze regelmatig naar 
Vught kon om naar de kerk te gaan en boodschappen te doen was voor haar 
een luxe. 
 
Op het bovenhuis bij ’t Vaantje was regelmatig Ton Frenken, een kunstschilder, 
aan het werk. Hij mocht “het bovenhuis” van de heer Bink als schildersatelier 
gebruiken. Jan vond het wel interessant en kon goed opschieten met Ton. Jana 
vond het maar een rare snuiter en verbood haar dochters om contact met hem 
te hebben. 
 
Toen Jan het huis op de Gestelseweg kocht, had hij de huur daarvan opgezegd, 
waardoor hij uiterlijk drie jaar daarna zou kunnen verhuizen naar zijn eigen 
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huis. Twee jaar later vertrok de huurder en konden Jan en Jana naar hun, wat 
zij noemde, laatste adres verhuizen. Jana was toen 69 en Jan 75 jaar oud. 
Behalve dat het huis volgens Jana veel te groot was met een voorkamer een 
aparte woonkeuken en bijkeuken veranderde er weinig na de verhuizing. Tot 
nu toe hadden ze altijd hout gestookt om hun huis te verwarmen en te koken. 
Dat ging nu niet meer. Dus werd de kolenboer ingeschakeld en die bracht voor 
de eerst steenkool naar de Gestelseweg om de kachel te stoken. De eerste 
levering betrof zeven mud parel antraciet voor een bedrag van f 73,50. Jan kon 
zijn kippen blijven houden en had een moestuin die groot genoeg was. 
 
Dochter Dien en Piet Broks mochten van de heer Bink ’t Vaantje huren en 
trouwden op twintig maart 1952. Piet huurde nog wat weiland en 
landbouwgrond in de buurt en kon zo naast zijn werk als melkventer bij de 
melkfabriek Sint Jan samen met Dien een beetje boeren. Voor het ploegen 
konden ze van Hein zijn paard en ploeg lenen en verder stond Hein voor hun 
klaar en als het nodig was. 
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Doreske Arts 
 

Jana liep vanaf de Gestelseweg in een kwartier naar de Markt en de Petruskerk 
in Vught. Voor Jan was er één grote verbetering bij gekomen bleek na een paar 
weken. Op weg naar huis vanaf de kapper, kwam hij aan het begin van de 
Gestelseweg voorbij het café van Doreske Arts. Als hij wat vlugger weg ging bij 
zijn eierklanten had hij een half uurtje over om bij Arts aan te leggen, zonder 
dat Jana daar erg in had. Tijd voor twee jonge borreltjes en een potje biljarten. 
Als hij maar zorgde dat hij zoals gewoonlijk om twaalf uur weer thuis was. De 
opbrengst van de eieren was ongeveer genoeg voor de kapper en de borreltjes 
in het café. Op een woensdag kwam de postbode even na twaalf uur post 
afgeven bij Jana. Toen hij zag dat Jana de soep al had opgeschept, vertelde hij, 
dat hij Jan bij Arts uit het café had zien komen en dat hij wel gauw thuis zou 
zijn. Jana die met de soep had zitten te wachten, ruimde alles meteen op en 
ging zitten breien. Toen Jan thuis was gekomen en Jana klaar was met 
mopperen had hij maar niet gevraagd of ze nog gingen eten. Als Jana kwaad 
was kon Jan zich het beste maar rustig houden, zo wist hij uit ervaring. Toen hij 
aan het eind van de middag weer binnen kwam, nadat hij in de tuin had 
gewerkt en buiten op de bank de krant gelezen, was de bui nog niet over en het 
bleef stil in huis. Om ongeveer negen uur gingen ze zoals gebruikelijk het 
rozenhoedje bidden. Bij het Onze Vader bad Jan wat langzamer dan gewoonlijk 
bij: ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”. 
Terwijl Jana een glimlach onderdrukte liet ze niet merken dat ze door had wat 
Jan bedoelde. Daags daarna kwam de soep alsnog op tafel en Jan, nog steeds 
bezig om te proberen de stemming te verbeteren, merkte op “wat is de soep 
toch lekker, je zou er jezelf aan dood eten”. Jana antwoorde: “vat nog een 
bordje”. 
 
Het leven op de Gestelseweg was goed. Jana kon nog enkele keren per week, 
met de poffer op, te voet naar het dorp. Eerst om kwart voor acht naar de 
Petrus kerk voor de Heilige Mis en daarna deed ze als dat nodig was de nodige 
boodschappen. Verder had ze wat hulp van haar dochters die nog thuis 
woonden en naast hun werkhuizen heel dikwijls ook nog in de gezinnen bij 
broers en zussen het zwaardere werk deden. 
 
Dinsdags ’s-middag kwam Hanneke, de weduwe van een neef van Jan, buurten. 
Vooral met Jana had ze een goed contact en samen kletsten ze wat af terwijl ze 
aan het breien waren. Hanneke vertelde altijd heel trots over haar zoon Wim 
die controleur was van het sociaal fonds bouwnijverheid en zoon Bart die 
tuinbaas was bij Huize Assisië in Den Biezenmortel. Hanneke vertrok altijd om 
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half vijf weer naar haar huis in het bos van Maurick. Omdat het pad naar haar 
afgelegen huis door het bos liep werd zij meestal door Jan naar huis gebracht. 
Nadat de olielamp was aangestoken ging die dan weer naar huis. 
 
Op de Gestelseweg  was wel elektriciteit maar geen waterleiding. Buurman 
Kees van der Steen wilde waterleiding laten aanleggen want zijn dochters 
wilden een douche. Nu gingen ze elke week nog in de teil in de bijkeuken. 
Daarvoor moest een paar honderd meter waterleiding worden aangelegd wat 
Kees zou moeten betalen. Zou Jan meedoen dan zouden ze de kosten kunnen 
delen. Jana vond het niet nodig want zij vond de pomp in de keuken voldoende. 
Jan ging toch akkoord met de aanleg en betaalde zijn deel. Naast de pomp in de 
keuken kwam een kraantje, dat aangesloten werd op de waterleiding. Het 
kraantje is door Jana nooit open gedraaid want water uit het kraantje kostte 
geld. Zij pompte of nam water uit de regenput. De twee dochters Ant en 
Doortje, ouder dan twintig jaar, bleven zich een keer per week uitgebreid 
wassen in de bijkeuken met de achterdeur op slot. 
 
Elke week werd door Jana de was gedaan zoals ze dat altijd gewend was 
geweest. Ze kookte de was in het fornuis in het schuurtje. Op een 
maandagmorgen was ze Musterds aan het sjouwen naar het schuurtje, om de 
was te koken. Jan zat zoals gewoonlijk de krant te lezen op de bank naast het 
huis. Af en toe maakte hij een praatje met voorbijgangers. Toen Jana zich daar 
al een tijdje aan geërgerd had vroeg ze aan Jan: “wat zullen de mensen toch 
wel niet denken, jij zit maar de krant te lezen en ik maar werken”. “De mensen 
zullen denken, wat heeft die man een ijverige vrouw.” reageerde Jan. Hij las 
verder en was vriendelijk tegen de bekenden die passeerden. 
 
Het nieuws en vooral de politiek interesseerde Jan heel erg. Kapper Lamoen 
had een radio en die stond als Jan daar werd geschoren meestal aan. Af en toe 
hoorde hij ook de nieuwsberichten en dat vond hij interessant. Hoewel Jan wist 
dat Jana het er beslist niet mee eens was kocht hij toch een kleine radio en die 
werd op het dressoir geplaats en aangesloten op het enige stopcontact in de 
woonkeuken. Jan schoof elke middag om ongeveer een uur een stoel bij de 
radio, zette hem aan en luisterde naar het nieuws. De radio stond dan heel 
zacht want Jana wilde er niets van horen en bovendien, zo zei ze: “zet hem niet 
te hard want dat kost meer stroom”. Als ’s Zaterdags om negen uur een preek 
van Pater Henri de Greeve werd uitgezonden luisterde Jana wel. De radio stond 
dan hard genoeg zodat Jan in zijn luie stoel naast de kachel kon blijven zitten. 
Het gebruik van elektriciteit was te verwaarlozen, want behalve de radio werd 
er alleen stroom gebruikt voor de lamp in de keuken. Als er kaarters waren ging 
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de lamp een paar uur aan. En voor de rest, alleen in de wintermaanden, 
hooguit vijf minuten bij het ingieten van kokend water in de kruik die Jana dan 
mee naar bed nam. 
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Twee bruiloften 
 

Dochter Door had verkering gekregen met Harry van Erp die naast haar zuster 
Marie woonde achter Voorburg. Daar was ze om voor het gezin van haar zuster 
te zorgen iedere keer als er een baby was geboren. 
 
Jan had in de zomer van 1956 al eens geïnformeerd bij café Arts wat een feest 
zou kosten als hij vijftig jaar getrouwd was. Het jaar daarop in april was het 
zover en Jan wilde dat vieren met al zijn kinderen en kleinkinderen met 
aanhang. Hij was er zich van bewust dat Jana het hiermee niet eens zou zijn. Op 
een dag toen hij terug kwam van zijn eierklanten en de kapper, waagde hij het 
erop. Moet je eens even naar mij luisteren zo zei hij tegen Jana en stak van wal. 
We kunnen volgend jaar bij café Arts feesten als we vijftig jaar getrouwd zijn. 
Arts kan een feesttent bij hem achter op de plaats zetten en daar kunnen we 
dan allemaal in. “Ze zullen van mijn centen geen gaten in de grond zeiken”, was 
de spontane reactie van Jana en daarna was het voorlopig stil in huis die dag. 
Daags daarna werden ze het toch nog eens en kon Jan afspraken gaan maken 
met de pastoor voor een plechtige Heilige Mis en Doris Arts voor het feest. 
Toen Doortje, dertig jaar oud, hoorde dat de vijftig jarige bruiloft wel zou 
worden gevierd, stelde ze samen met Harry voor om op diezelfde dag te 
trouwen. Jan vond het goed en Jana ook want zo zei ze, dan gaat het in een 
moeite door en zo gebeurde het dat er op 23 april 1957 twee bruidsparen voor 
in de St. Petruskerk zaten. Per rijtuig met twee paarden daarvoor en de 
koetsier voor op de bok ging het om half tien richting de kerk. Jan moest op 
weg naar de kerk terug denken aan de ritjes met paard en wagen van hem en 
Jana van de Oude Ketting naar Vught ruim vijftig jaar geleden. Het rijtuig werd 
vooraf gegaan door achttien bruidsmeisjes en achter de koets ging de hele 
familie te voet mee naar de Petrus kerk. Dat alles was tot in de puntjes 
geregeld door de buurt. Ook had de buurt de straat versiert en een boog gezet 
bij het huis van het gouden paar. Na de Heilige Mis kwam deze stoet rond half 
twaalf aan bij de feesttent. Het werd een mooi feest bij Arts. De hele familie 
Oerlemans met alle kinderen en kleinkinderen en hun aanhang alsmede het 
gezin van Van Erp maakten er een onvergetelijke dag van. Zoals Jana gewend 
was stond om twaalf uur de soep voor ruim zeventig feestgangers op tafel. 
Daarna aardappelen, vlees en boontjes en op verzoek van Grard van Grinsven 
ook nog appelmoes. Zonder appelmoes zou de maaltijd voor Grard niet 
compleet zijn geweest. Zelfs voor een toetje was gezorgd. Door de buurt was 
een fotograaf ingehuurd die vanaf het vertrek naar de kerk foto’s maakte. Na 
het eten maakte hij nog een paar groepsfoto’s. De buurt zorgde voor een mooi 
fotoalbum voor Jan en Jana. Jan keek trots terug op deze dag en Jana was blij 
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dat het voorbij was. Jan en Jana rekende er op dat dochter Ant niet zou 
trouwen. Zo kon zij naast haar werkhuizen ook voor hun blijven zorgen en dan 
hoefden ze niet naar het bejaardenhuis. 
 
Maar zo bleek nu ook weer dat uiteindelijk op ieder potje een dekseltje past. 
Kees van Gemert die tuinman was naast een van de werkhuizen van Ant  had 
zijn klompen uitgedaan en zijn stoute schoenen aangetrokken, en Ant gevraagd 
om met hem verkering te hebben. Ant vier en veertig jaar en Kees acht en 
dertig jaar oud trouwden in de zomer van 1954, en betrokken toen hun nieuw 
gebouwde eigen woning in Vught. Het aanbod van Jan om bij hem op de 
Gestelseweg te komen wonen was vooral voor Kees een stap te ver. Wel kwam 
Ant wekelijks om te poetsen en de was te doen en ze bracht dan meteen de 
boodschappen die Jana wilde hebben mee. Op een keer bracht Ant een pakje 
Royco soep mee met de bedoeling dat Jana dat zou proberen. 
 

 
 
Jana die altijd soep had gekookt met royaal rundvlees erin ging met Royco aan 
de slag. Het bleef bij die ene keer want zo zei Jana: “Royco is soep met geest, 
daar moet ik niks van hebben.” 
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Inwonen 
 
Jan en Jana waren gezien hun leeftijd nog altijd goed gezond. Ze konden, 
omdat Ant hun hielp, zonder verdere hulp voor zichzelf zorgen. Wel had Jan, 
met het oog op de toekomst, steeds geprobeerd of één van zijn kinderen met 
het gezin wilde komen inwonen. Eén keer gebeurde dat ook, maar lang heeft 
dat niet geduurd omdat vooral Jana zich mateloos ergerde aan dat gezin en 
omgekeerd. Het waren twee verschillende werelden die onmogelijk onder een 
dak met elkaar konden leven. Kleinkinderen waren, als zij trouwden ook niet 
bereid om bij hun grootouders te komen wonen. Zij gingen niet op het aanbod 
van Jan in. Jan had altijd alles naar zijn hand kunnen zetten en had door de drie 
huizen die hij bezat de oude dag van Jana en hemzelf in financiële zin veilig 
gesteld. Dat hij niet geregeld kon krijgen dat kinderen of kleinkinderen kwamen 
inwonen om Jana en hem te verzorgen als dat in de toekomst nodig zou zijn 
deed hem verdriet. 
 
Jan had in Schijndel een paar neven wonen die de kost hadden verdiend met 
het rooien van bomen en de in- en verkoop van hout voor allerlei doeleinden. 
Totdat hij op Haanwijk kwam en in de winter tijd genoeg had, had hij daar 
dikwijls weken gewerkt samen met zijn paard. Hij bracht dan omgehakte 
bomen met een mallejan, getrokken door zijn paard, naar de zagerij. Hij en zijn 
paard waren dan de hele week in de kost bij die neef. Zo kon hij veel uren 
maken, en leverde hem dat samen met zijn paard een goed weekloon op. ’s-
Zaterdags ging hij dan weer naar Jana en zijn kinderen. Hij vatte het plan op om 
een keer naar Schijndel te fietsen en bij een paar van zijn neven op bezoek te 
gaan. Maar Jana vond het niet goed en deed er alles aan om Jan om te praten 
het niet te doen. Ze vond Schijndel veel te ver en was bang dat als er iets zou 
gebeuren ze Jan niet meer levend terug zou zien. Jan schakelde zijn kleinzoon 
in, om met hem mee te gaan. Jantje was twaalf jaar oud en kwam regelmatig 
alleen met de fiets vanuit Helvoirt naar de Gestelseweg. Die wilde wel met zijn 
opa mee naar Schijndel. Het was een uurtje fietsen en dat was voor beiden 
goed te doen. Al pratende was de middag vlug om en Jan wilde op tijd naar 
huis om voor het donker weer thuis te zijn. Al gauw bleek dat ze te laat waren 
vertrokken in Schijndel en het laatste half uur reden ze in het donker. Jana had 
zich erg ongerust gemaakt, maar in plaats van dat ze liet merken dat ze blij was 
dat Jan en Jantje weer terug waren, mopperde ze bij thuiskomst van de beide 
Jannen wel een kwartier aan een stuk. Tot slot zei ze “wat zullen de mensen 
wel niet denken om zo in het donker te fietsen?” Jan die geen lamp op zijn fiets 
had zei: “de mensen zullen denken dat het tijd wordt dat ik en Jantje een lamp 
op onze fietsen laten zetten”. Jan 80 jaar en Jana 74 oud kregen in januari 1957 
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voor het eerst A.O.W. Daar hadden zij nooit op gerekend en daarom noemde 
Jan het een cadeau van vadertje Drees. De eerste uitkering die Jana en hij 
samen ontvingen voor de maand januari 1957 was 119 gulden. De postbode gaf 
hiervoor een cheque af waarmee het bedrag kon worden opgenomen op het 
postkantoor. Jan ging de dag daarna op vrijdagmorgen met de cheque naar het 
postkantoor. Hij dacht: “eerst zien en dan geloven”. Dat hadden meer mensen 
gedacht want Jan moest aansluiten in een lange rij met AOW’ers. Toen de 
eersten uit het postkantoor kwamen was het meteen duidelijk dat men de 
cheque inderdaad kon incasseren. Na ontvangst stortte Jan 110 gulden op zijn 
spaarbankboekje bij de Boerenleenbank en de rest noemde hij zijn zakgeld. Op 
weg naar huis vond hij dat er een borreltje op gepakt moest worden bij café 
Arts. Ook hier moest hij even geduld hebben, want velen waren hem ook hier 
voorgegaan. De aanwezigen waren vroeger bouwvakker geweest en woonden 
in de Piekenhoek. De meeste van deze mannen werden bij de volgende 
uitbetalingen vergezeld van hun vrouw. Zo kon voortaan de uitkering aan het 
huishouden kon worden besteed. Toen Jan tegen twaalf uur thuis kwam kon hij 
Jana gerust stellen, want de uitkering was vanaf nu een feit. Wel klaagde hij 
over de lange wachttijden op het postkantoor en de bank, waardoor hij zo lang 
was weg gebleven. Over zijn zakgeld liet hij Jana niets weten. In de maand mei 
kregen ze ongeveer het dubbele, omdat dan ook vakantiegeld werd uitbetaald. 
Jana die in eerste instantie dacht dat ze nu verplicht op vakantie moest 
weigerde de cheque die de postbode bracht te tekenen. Nadat de postbode 
haar ervan had overtuigd dat ze niet op vakantie hoefde tekende ze ten slotte 
toch en Jan incasseerde voor het eerst in zijn leven vakantiegeld. Op AOW 
hadden ze nooit gerekend en zij hadden deze uitkering per maand niet nodig 
om van te leven. Daarvoor hadden ze de huur van twee woningen welke zij elke 
maand ontvingen. Het vakantiegeld hield Jan apart voor onvoorziene uitgaven, 
ofwel uitgaven die door Jana beter niet gezien konden worden. Jan financierde 
daar onder anderen zijn geheime voorraad sterke drank en sigaren mee. Zijn 
sigaren had hij achter een schot op zolder liggen en een paar flessen sterke 
drank helemaal achter in de kelder. Jana kwam nooit verder in de kelder dan 
onder aan de trap waar de fles met wijwater stond. Zijn extra borreltje dronk 
Jan snel op uit de fles voordat hij de kelder uitkwam om zijn borrel in de keuken 
in te schenken. Jana vond dat dagelijkse borreltje niet nodig, toch mopperde ze 
over dat ene borreltje per dag niet meer, omdat ze uit ervaring wist dat het 
niet hielp. Ant die bij de grote schoonmaak had ontdekt dat er meer drank en 
sigaren in huis waren dan haar moeder wist hield haar mond hierover. Jana had 
altijd te voet naar de kerk gekund. Toen dat voor haar te ver werd vroeg ze aan 
Jan van der Steen die met dochter Marie was getrouwd of hij en Marie haar ’s-
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zondags naar de kerk wilde meenemen met de auto. Jan ging dan ook mee, 
want lopen en ook fietsen werd voor hem steeds moeilijker. 
 
Jana had steeds meer last van erge hoofdpijn. Ze loste dit op door regelmatig 
Cheferine4 in te nemen. Deze tabletten zaten in een glazen buisje met een 
inhoud van vier en twintig tabletten.  

 
Jana verbruikte ongeveer een buisje per week. Zij en al haar kinderen 
bewaarden hun stopnaalden in lege Cheferine4 buisjes. Als iemand aan Jan 
vroeg hoe het met hem ging zei hij altijd: ”ik ga kapot”. Volgens hem was hij 
oud geworden door dagelijks een borrel te nemen. Af en toe een sigaar was 
volgens hem ook aan te bevelen, want als je hammen en spek rookte bleven 
die ook lange tijd goed.  
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Jana komt te sterven 
 
In de herfst van 1966 begon Jana ziek te worden en bleef soms dagen op bed 
liggen. Het werd steeds erger en Ant moest van Jan aan dokter Hillen vragen of 
hij langs wilde komen. Deze onderzocht Jana, wat ze met enige tegenzin toeliet, 
en vertelde aan Jan daarna in de keuken dat hij zich op het ergste moest 
voorbereiden. Voor alle zekerheid liet hij Jana in het Groot Ziekengasthuis in 
Den Bosch opnemen. Na een paar dagen mocht ze weer naar huis. Toen ze 
thuis kwam zei ze: “ik ben naar huis gekomen om hier dood te gaan”. Op haar 
uitdrukkelijk verzoek kwam nog dezelfde dag de pastoor om haar te voorzien 
van het Sacrament der Zieken. Enkele weken later op 28 december 1966 is 
Jana, bijna drie en tachtig jaar oud, in het bijzijn van Jan en haar kinderen rustig 
gestorven. De eerste begrafenis in de St. Petruskerk in 1967 was die van 
Adriana Maria Kluijtmans. Koster De Leeuw had gezorgd dat er voor Jan een 
warme stoof klaar stond en een dikke deken om over zijn benen te leggen. In 
de kerk was het erg koud en waarschijnlijk had de pastoor daar ook last van, 
want na 3 kwartier in de kerk, was de stoet al op weg naar het kerkhof in de 
Elisabethstraat. Kort daarna ging Jan met Bijnen, de begrafenisondernemer, 
regelen hoe hij zelf zijn begrafenis wilde hebben en reserveerde een plek op 
het kerkhof naast Jana. Hij betaalde voor zowel Jana als zichzelf de kosten. 
Voor Jana waren de kosten inclusief grafkruis: 1.531,30 gulden. Jan betaalde 
voor zichzelf alvast hetzelfde bedrag. 
 
Jan had goed contact met de heer Raaijmakers, directeur van de 
Boerenleenbank. Deze verzorgde voor hem zijn belastingaangifte. Hiervoor gaf 
Jan hem over 1967 de onderstaande met de hand geschreven gegevens. 
 

Rente particuliere leningen  f 257,50 
Boerenleenbank rente   f 375,70 
Huurwaarde eigen huis   f 500,00 

 
Hij deed er nog een briefje bij voor de Heer Raaijmakers: 
 
Mijnheer Raaijmakers, ik weet niet wat wel en niet mag afgetrokken worden. 

Personele belasting   f      8,67 
Straatbelasting    f   11,90 
Technische dienst    f     0,90 
Inkomstenbelasting   f     9,00 
Waterschap polders Vught  f     5,63 
Waterschap De Dommel   f   18,45 
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Grondbelasting    f   20,04 
Inkomstenbelasting   f 312,00 

--------- 
 

Premie ziekenfonds   f 293,94 
Verzekering NGB    f   18,90 
Behangen en witten   f   22,77 
Tuinzaden Van Esch   f   16,85 
Kunstmest     f      6,60 

 
Onkosten begrafenis vrouw Oerlemans 

 
Uitvaartdienst    f 260,00 
Begrafenis onderneming Bijnen f 767,15 
Grafkruis     f 385,00 
Bidprentjes met foto    f   20,00 
Dankbetuiging advertentie  f   17,00 
Familie koffietafel    f 282,15 

          ---------- 
        f       1.731,30 

Af uitkering begrafenisfonds  f  200,00 
      ------------- 

        f       1.531,30 
 

Inkomsten 1967  
AOW uitkering     f 3.687,50 
Rente particuliere leningen  f         257,50 
Boerenleenbank rente                       f         375,70 
Huurwaarde eigen huis   f      500,-- 

Kunt U er niet wijs uit worden wat op ik heb opgeschreven, wil dan zo goed zijn 
om even langs te komen. Ik wil U voor alle moeite graag betalen. 
 

Hoogachtend, 

Jan Oerlemans 
 
P.S. Ik zie voort zo slecht. Vandaar slecht geschrijf.  
 
De Petrusparochie was, omdat er in Vught Zuid veel nieuwe woningen waren 
gebouwd, aan een nieuwe kerk toe. In de Laagstraat had de parochie een stuk 
grond gekocht om een kerk bouwen. Jan op dat moment de oudste parochiaan, 
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was door Pastoor Gevers gevraagd om de eerste steen te leggen. De pastoor 
hoopte hiermee wat extra geld binnen te krijgen. Jan was zeer vereerd en 
schonk zijn AOW van die maand voor de nieuw te bouwen kerk. Jan legde de 
eerste steen in het bijzijn van bijna al zijn kinderen en kleinkinderen op 26 
november 1966. Helaas was Jana toen zo erg ziek dat ze er niet bij aanwezig 
kon zijn. Wel had ze tegen hem gezegd toen hij na afloop thuis kwam en 
vertelde dat hij de eerste steen had gelegd, ”wat zullen de mensen toch wel 
niet denken?” “De mensen zullen denken dat ik goed kan metselen” was de 
reactie van Jan. 
 
Jan had twee kleinzonen met als achternaam Oerlemans die naar hem waren 
vernoemd. Hij noemde hen zijn stamhouders en wachtte af of hij nog zijn 
vierde geslacht zou meemaken. Kleinzoon Jan, zoon van zijn eigen zoon Jan, 
was begin 1965 getrouwd. Die kwam hem vlak voor Kerstmis van dat jaar 
vertellen dat hij vader was geworden van een dochter. Jan was daar niet blij 
mee en liet weten dat het een jongen had moeten zijn. Eindelijk kwam dezelfde 
kleinzoon Jan op 11 augustus 1967 vertellen dat hij vader was geworden van 
een zoon en dat ze hem Jan noemde. Nu was Jan oprecht blij. 
 
Voor hij op kraamvisite kwam ging hij eerst naar de Boerenleenbank om geld 
op te nemen. Jan4 begon zijn prille leven met een vermogen van honderd 
gulden. Overgrootvader Jan zorgde dat er een foto werd gemaakt van de vier 
Jannen en gaf aan al zijn kinderen een foto in een lijstje om op het dressoir te 
zetten. 
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Naar het bejaardenhuis 
 
Jan woonde nadat Jana was overleden in zijn eentje op de Gestelseweg. Samen 
met zijn kinderen had hij nog geprobeerd of er iemand bij hem wilde komen 
inwonen om, als het nodig werd, voor hem te zorgen. Maar tien kinderen en 
ruim vijftig kleinkinderen loste zijn probleem niet op. Al ruim vijf jaar sliep er 
elke nacht een van de kleinkinderen op de Gestelseweg om in geval van nood 
de dokter of zijn zoon Jan die het kortste bij woonde te kunnen waarschuwen 
als dat nodig mocht zijn. Voordat zij ’s-morgens naar hun werk vertrokken 
zorgden zij in de wintermaanden dat de kachel brandde. Jan probeerde de 
draad weer op te pakken, maar hij miste Jana heel erg. Ook miste hij zijn 
stiekeme borreltjes, die waren altijd lekkerder dan dat ene dagelijkse borreltje 
wat hij in het bijzijn van Jana in de keuken opdronk. Na enkele jaren zag Jan in 
dat hij naar het bejaardenhuis moest gaan. Na overleg met zijn kinderen, 
verkocht hij in januari 1969 zijn drie huizen. Zijn huis met grond aan de 
Gestelseweg verkocht hij aan de heer A. van Eijndhoven voor f 42.000, ==. Jan 
liet daarvan f 12.000, == bijschrijven op zijn spaarrekening. Aan zijn kinderen 
schonk hij f 30.000,==. Jan verhuisde naar het bejaardenhuis Sint Elisabeth in 
Vught met een bed, kleerkast, tafel, vier stoelen en zijn ligstoel. Zijn kippen 
waren opgehaald door zijn zoon Hein, die had plaats genoeg in zijn kippenhok. 
Daarna kwam het gezin Van Eijnhoven naar de Gestelseweg. 
 
De zusters Franciscanessen verzorgden de oudjes in klooster St. Elisabeth.  
 

 
St. Elisabethstraat 2 te Vught 

 

 
Jan had daar een kleine kamer uitgezocht. Omdat hij alles zelf moest betalen 
koos hij voor die goedkoopste oplossing. Het was niet veel meer dan een 
slaapkamertje met slechts één dakraam. Uitzicht naar buiten had hij verder 
niet. Gelukkig was hij maar klein van stuk, anders zou hij nog last hebben gehad 
van het schuine dak. Kreeg Jan bezoek dan mocht hij tegen een kleine 
vergoeding gebruik maken van een spreekkamer op de begane grond. Zijn twee 
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en negentigste verjaardag vierde hij met zijn kinderen. Ook veel van zijn 
kleinkinderen kwamen hun opa feliciteren. Bakker De Rouw bezorgde zoals was 
afgesproken, om tien uur de bestelling voor de verjaardag. De rekening die 
erbij zat werd door Jan meteen voldaan en luidde als volgt: 
 

6 zakken gele eierkoeken  f   6,60 
3 pakjes boterkoekjes   f  4,95 
7 pakjes melk Droste   f   7,-- 

        F       27,35 
 
’s-Zondags was het bij Jan altijd gezellig met kinderen en kleinkinderen die 
trouw langs kwamen. Elke dag ging hij ’s-morgens naar de kapel waar de 
Heilige Mis werd opgedragen door de rector. Verder kwam hij bij goed weer 
buiten om even in de tuin of door het dorp te wandelen en een gesprek aan te 
knopen met bekenden. En tot zijn verrassing was er een biljartkamer waar hij 
veel tijd doorbracht om met andere mannen te biljarten. Tien over rood had hij 
altijd gespeeld bij café Arts en dat spelletje lag hem wel. Als hij had gewonnen 
ging hij met zijn medespelers naar zijn kamertje en trakteerde dan op een 
borrel. Toen hij een keer verloor en na afloop niet werd uitgenodigd door de 
winnaar voor een borrel is hij vanaf dat moment gestopt met trakteren als hij 
gewonnen had. Na die tijd won hij minder dan toen hij nog trakteerde. Jan 
dacht er het zijne van en nam vanaf die tijd in zijn eentje een borreltje na het 
biljarten. 
 
Jan die intussen al negentig jaar oud was begon klachten te krijgen over zijn 
gezondheid. Hij kwam dikwijls adem te kort en volgens de huisdokter waren 
zijn longen niet in orde. De zusters die ook een ziekenzaaltje hadden, 
adviseerden Jan om daar te komen liggen als hij zich niet goed voelde. De 
zusters hadden bedden genoeg op dat zaaltje en een leeg bed bracht niets op. 
Zodoende lag Jan met bijbetaling boven zijn normale kosten regelmatig op 
advies van de zusters op het ziekenzaaltje. Hij teerde zodanig in op zijn 
vermogen dat als dat zo door ging hij geld te kort zou komen voor zijn 
verzorging. Hij had altijd gedacht dat hij ruim voldoende spaargeld zou hebben 
om tot aan zijn dood alles zelf te kunnen betalen. Maar het leek erop, nu hij 
zoveel ouder werd dan hij had verwacht, op dat hij niet in staat zou zijn om zijn 
eigen boontjes te doppen. Zoon Jan die aan zag komen dat de algemene 
bijstand bij zou moeten springen nam in september 1971, met enige schaamte, 
contact op met afdeling Sociale Dienst van de gemeente Vught. Uiteindelijk 
besliste de gemeente Vught dat Jan in aanmerking kwam voor de algemene 
bijstand. Zij bevestigde de vergoedingen als volgt: 
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Per 1 september 1971 gaat de volgende vergoeding in. 

Verpleegkosten   f   1020,== 
Ziekenfondspremie  f                9,75 
Maandgeld    f            92,== 

       f   1121,75 
af: inkomsten   f       379,50 

       f       742,25 per maand. 
 
Jan was vier en negentig jaar en acht maanden oud toen hij op 31 december 
1972 kwam te overlijden. Een week eerder was hem op zijn eigen verzoek het 
Sacrament van de Zieken toegediend. Op de laatste dag van het jaar stierf Jan 
rustig op het ziekenzaaltje bij de zusters in het bijzijn van zijn kinderen. Tot het 
laatste moment was hij helder van geest en nam bewust afscheid van een mooi 
leven. Op uitdrukkelijk verzoek van Jan was de uitvaartmis in de St. Janskerk. 
Zijn kist stond vlak bij de eerste steen die hij daar destijds had gelegd. Na de 
begrafenis was er een koffietafel bij het Stations koffiehuis.  
 

 
Stationskoffiehuis te Vught 

 
Voor het naar huis gaan werd er nog een borrel geschonken voor de mannen. 
De vrouwen kregen als zij dat wilden een advocaatje. Jan had dat zo gewild, en 
Jana kon zich niet meer afvragen wat de mensen wel niet zouden denken. 
 
Jan zou gezegd hebben: 
“Och Jana, de mensen zullen zeggen dat het een lekker borreltje was”. De 
kinderen Oerlemans machtigden hun broer Jan om de erfenis te regelen. In de 
loop van 1973 werd nadat alles was afgewikkeld het resterende bedrag door de 
Boerenleenbank aan de kinderen Oerlemans overgemaakt. 
 
Opoe zou, wetende dat er bijna niets was overgebleven van de verkoopsom 
van drie huizen, gezegd kunnen hebben. “Wat zullen de mensen wel niet 
denken?” Namens mijn opa zeg ik: “denken en gissen kan wijd missen”.  
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Jan Oerlemans 1877-1972 en Jana Kluijtmans 1883-1966 
getrouwd 23 april 1907 

 
Hun kinderen:   trouwde met: 
 
Bert   1908   Dien van Alebeek 
Anna  1910   Grard van Grinsven 
Marie  1912   Jan van der Steen 
Jan  1913   Cor Timmermans 
Ant  1914   Kees van Gemert 
Hein  1916   Sien Kappen 
Sjaan  1917   Gier den Otter 
Leentje 1919   1921 overleden 
Marinus 1921   1922 overleden 
Leentje 1923   Marinus Voets 
Dien  1925   Piet Broks 
Doortje 1926   Harrie van Erp 
 
 
 

 
Jan en Jana, 25 jaar getrouwd 

v.l.n.r. staand: Marie, Hein, Bert, Jan jr. en Anna 
zittend: Sjaan, Leentje, Jan, Doortje, Jana, Dien en Ant 
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Bidprentjes van Jana en Jan 
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Wat is: 
 
 
Aanzeggers   : kwamen een sterfgeval meedelen 
Aardkar   : kar om zware materialen mee te vervoeren 
Akkertje   : pijnstiller 
Bakhuis   : gebouwtje waarin brood wordt gebakken 
Blaker   : kaarsenhouder met platte voet en handvat 
Buisman   : gebrande suiker als smaakversterker in koffie 
Bunder   : hectare, groot 10.000 vierkante meter 
Canidassen   : populieren bomen 
Coloradokever  : kevers die de aardappeloogst vernielen 
Cultivator   : landbouwwerktuig met kromme tanden 
Garnizoen   : legerafdeling met een vaste standplaats 
Haverzak   : zak met haver die om de kop van het paard hangt 
Hoogkar   : kar om lichte materialen mee te vervoeren 
Jerrycan   : metalen kan met een inhoud van 20 liter 
Kaantjes   : kleine stukjes spek 
Kerkgang   : het eerste kerkbezoek van de moeder na de beval- 

  ling. Na de rituele zegening was ze weer rein tot de  
  volgende bevalling. 

Keulse pot   : stenen pot voor het bewaren van vlees, eieren enz. 
Keuterboer   : kleine boer die zijn inkomsten aanvult uit loondienst 
Leer    : houten ladder 
Mallejan   : kar voor het vervoer van bomen 
Meidenvisite  : plaats waar opgeschoten meisjes bij elkaar komen 
Misse    : het erf 
Musterd   : takkenbos 
Pesjonkelen   : sparen voor aflaten op 2 november met Allerzielen 
Pikhaak   : om met de zicht gemaaid graan te verzamelen 
Poffer    : Brabantse muts 
Potstal   : stal waarin de mest wordt opgepot 
Rozenkrans   : gebedssnoer met 5 grote en 50 kleine kralen 
Sacrament der Zieken : zalving voor iemand die in stervensgevaar is 
Sjees    : een lichte kar, door een paard getrokken 
Sligmes   : rechthoekig kapmes 
Sloerie   : een soort dweil aan een stok 
Stokvis   : gedroogde vis, meestal kabeljauw 
Strooike   : bosje stro geplaatst bij een sterfhuis 
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Strooisel   : bodembedekking voor onder de dieren 
Vroedvrouw   : vrouw die voor haar beroep helpt bij de bevalling 
Vuurkist   : daarin wordt vuur gestookt om stoom te krijgen 
Wasbord   : hierop wordt met de hand de was geschrobd 
Zicht    : landbouwwerktuig om met de hand graan te maaien 


