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Herinneringen aan Hoverhof van Gérard Mertens   (zoals in 1999 opgetekend) 
 
Hoverhof was een typisch Noord-Limburgse Maasboerderij en een van de oudste 
boerderijen in deze streek. Op een oude lijst van “aangeslagenen” van Blerick uit 1369 
komt de naam Hoverhof reeds voor. In 1405 was Mathijs van Kessel eigenaar van 
Hoverhof. Zijn zoon en schoondochter Willem van Kessel en Gerarda van Broekhuizen 
verkochten de boerderij op 10 januari 1443 aan het klooster Mariaweide uit Venlo 
voor de prijs van 940 Overlandse Rijnse guldens. 
In de loop der eeuwen werd de boerderij bewoond door diverse pachters of 
“halfmannen”. Met de bijbehorende 52 morgen bouwland en 22 morgen weiland, dus 
totaal 72 morgen (ongeveer 22 ha). Versnipperd over 30 percelen, behoorde Hoverhof 
tot een van de grootste boerderijen in Blerick. De grond die bij Hoverhof hoorde was 
in het algemeen van redelijke tot middelmatige kwaliteit. De percelen in het veld ten 
noorden van de Springbeek bestonden uit leemhoudende zandgrond, ten zuiden van 
de beek was het zavel- of leemgrond met uitzondering van de “Steenoven”, dat was 
voor een deel zware leemgrond en lichte zandgrond. 
Evenals alle bezittingen van kerken en kloosters werd Hoverhof tijdens de Franse 
overheersing in het begin van de negentiende eeuw geconfisceerd. Blijkbaar is de 
boerderij ook na de Franse tijd nog een tijdlang in eigendom van de Staat gebleven, 
want pas in 1819 is Hoverhof bij openbare verkoop geveild. 
Uit een koopakte (in de Franse taal) blijkt, dat de verkoop heeft plaats gevonden op  
9 mei 1819. Hoverhof - met als toenmalig pachter Peter Gubbels - werd gekocht door 
mijn over-over grootvader van moeders kant, Gerardus Jacobus Hafmans (1778-
1850) wonende te Lottum. Diens zoon Joannes Christiaan Hafmans (1804-1851), 
trouwde in 1826 met Johanna Baetsen (1801-1868). Als eerste van de familie 
Hafmans, ging dit echtpaar op Hoverhof wonen. Uit dit huwelijk werd op 30-10-1829 
mijn grootvader Gerardus Willem Hafmans geboren, die er tot aan zijn dood in 1919 
heeft gewoond. 
Omstreeks het midden van de negentiende eeuw zijn de 
landerijen door boedelscheiding gesplitst. Vermoedelijk is de 
moerasachtige grond in de Bissebemden toebedeeld aan een 
zuster van grootvader die getrouwd was met de vader van Sjang 
Gerards. Deze laatste heeft de Bissebemden ontgonnen en er een 
moderne tuinderij op gevestigd.            
Mijn ouders Leonard Mertens en 
Hendrieka Hafmans zijn in mei 1914, 
dus kort voor het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog getrouwd. Zij zijn 
“ingetrouwd” bij grootvader Hafmans 
en zijn zoon Sjang, een broer van 
moeder.  
Vanaf 1819 tot 1914 heeft de familie 
Hafmans er dus gewoond en van 1914 
tot 1968 de familie Mertens. 
 Hendrika Hafmans en Leo Mertens 
 

Het is niet meer bekend in welk jaar het oorspronkelijke 
woonhuis op Hoverhof is gebouwd. Op een ingemetselde steen 
van de schuur staat vermeld dat deze is gebouwd in 1841.  

Het woonhuis is in ieder geval eerder gebouwd dan de schuur. Zeer waarschijnlijk 
zijn de stenen voor huis, stal  en schuur gebakken in de steenovens van 
overgrootvader Hafmans. 
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 de schuur en het stalgedeelte van de boerderij in 1944 
 
Zoals bij vele midden en noord Limburgse Maasboerderijen, waren het woonhuis en 
de veestal onder één dak, met daartegenover de schuur en paardenstallen. Aan de 
zuidzijde van de gebouwen stond het “bakhuis”, aan de noordzijde was de 
binnenplaats afgezet door een muur (“de bat”) met daarin een poort. Het bakhuis was 
begin 1900 niet meer in gebruik voor het bakken van brood, maar in gebruik als 
garage voor de sjees (of sjiès). Op de zolder lagen tal van oude gebruiksvoorwerpen, 
zoals een boterkarn die met “mankracht” gedreven werd en diverse werktuigen voor 
vlasbewerking. In de oorlogswinter 1944-45 werd het bakhuis door granaatvuur zo 
zwaar beschadigd dat het spijtig genoeg afgebroken moest worden.  
Tussen de Hoverhofweg en de schuur lag een poel, zoals dat bij veel grote oude 
boerderijen voorkwam. Deze diende om het regenwater dat van de daken van de 
boerderij afkwam op te vangen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat zo‘n poel ook bedoeld 
was om het vee te laten drinken. In de zomer stond de poel nl dikwijls droog. 
In 1919 heeft Leonard Mertens het kapelletje voor de boerderij laten bouwen. Toen 
hij ernstig ziek was en gevreesd werd voor zijn leven, beloofde hij een Mariakapel te 
bouwen als hij weer beter werd. Dat laatste gebeurde gelukkig en een jaar later werd 
de kapel gebouwd. In het kapelletje werd een gipsen piëta geplaatst (als een replica 
van de piëta van Michel Angelo). Het beeld dat aanvankelijk wit-grijs was, is later 
door een amateur schilder bont geverfd.  
Het onderhoud van de kapel wordt verzorgd door de werkgroep “veldkruisen en 
kapellen” uit Hout-Blerick. De kosten van materiaal en eventuele andere kosten 
worden door de Stichting Haover betaald. 
Op het einde van de oorlog 1940-1945, was Hoverhof een centrum van verzet en  
verbleven vele uit hun huizen gevluchte buren en kennissen op de boerderij. Met 
meerdere gezinnen werd toen geslapen in de sterke, gewelfde kelders onder het 
woonhuis. Tijdens de fronttijd in de winter 1944-45 hebben de gebouwen veel 
granaatschade opgelopen, maar deze konden na de bevrijding weer redelijk worden 
gerepareerd. 
 
   Op Hoverhof 
   september 1944 
 
  de familie Mertens, 
  “huisgenoten”,  
  buren,  
  onderduikers,  
  O-D ers,   
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Het oude woonhuis, dat tijdens de laatste oorlogswinter dus ernstig was beschadigd, 
was erg verouderd en bood weinig comfort. Er was geen verwarming, geen stromend 
warm water, geen bad of douche, de wc (“’t huuske”) was achter de koeienstal, de 
slaapgelegenheid voor het gezin met inwonend personeel was erg primitief en klein. 
In die tijd was dat heel gewoon en zelfs nog heel gerieflijk in vergelijking met de 
woningen van andere huizen in deze streken. 
Reeds kort na de oorlog maakten we plannen om een nieuwe woning te bouwen. In 
verband met de grote schaarste aan bouwmaterialen was het bouwen van woningen 
sterk beperkt. Aanvankelijk was het niet mogelijk om zonder  z.g. herbouw-
vergunning ( of “herbouwplicht”) een huis of welk gebouw dan ook te bouwen. Rond 
1950 werden de desbetreffende maatregelen zodanig verruimd, dat het mogelijk werd 
om ook zonder herbouw-vergunning, goedkeuring voor nieuwbouw te verkrijgen. 
Na de vergunning werd het nieuwe woonhuis aanbesteed en gegund voor ƒ 32.000.-
- Dat bedrag lijkt nu onwaarschijnlijk laag, maar toen was het hoog. Architect was 
het Bouwbureau van de LLTB, met als directeur Spoelstra. Aannemer was Swillens 
uit Blerick. De “eerste steen” werd op 27 november 1950 gelegd door de toen drie 
jarige zoon Leo.  

 
 1951, Hoverhof met nieuwe woning. 
 
In mei 1951 werd het nieuwe huis betrokken. Het lag vóór de boerderij waarmee het 
wel verbonden was, zoals ook nu nog te zien is. In het nieuwe huis was nog geen 
verwarming, wel was er een badkamer en warm water. Totdat er een verwarming 
aangelegd werd in 1961, kwam het warme water uit het Aga-fornuis met boiler.  
Het oude woongedeelte in de boerderij is in 1952 verbouwd tot bedrijfsruimte. Ons 
gezin heeft het nieuwe huis op Hoverhof bewoond tot eind 1968, toen zijn we een 
week vóór Kerstmis verhuisd naar de Maasbreeseweg 221, dat Hoverbos werd 
genoemd. 
 
Vanaf 1969 tot 1974 werd de woning op de boerderij bewoond door de bedrijfsleider 
Graad Manders met zijn gezin. Na het overlijden van Manders, werd de woning 
betrokken door de familie Colbers, die Manders was opgevolgd als bedrijfsleider en 
later pachter werd tot 2003 toen de bedrijfsvoering als boerderij beëindigd werd. 
 
Gemengd bedrijf.  
Hoverhof was vroeger een echt gemengd gezinsbedrijf, met een veelkleurig palet van 
teelten en activiteiten: akkerbouw, tuinbouw, bosbouw, fruitteelt, melkvee, varkens, 
kippen en paarden De veestapel bestond voor de oorlog uit 5 of 6 melkkoeien met 10 
tot 12 stuks jongvee, 20 tot 30 varkens w.o. 6-8 zeugen, ± 200 legkippen en twee 
paarden met een of twee veulens. Het werk werd vrijwel uitsluitend door hand- en 
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paardenkracht verricht. De mechanisatie kwam pas na de Tweede Wereldoorlog 
geleidelijk op gang.  
De kwaliteit van de grond was erg verschillend. Er was goede zavelgrond, 
(Bissebemden) lichte droge zandgrond, (‘n deel van de Steenoven), zware leemgrond, 
(‘n ander deel v.d. Steenoven en de Horst), maasklei (weilanden a.d.Maas), goede 
leemhoudende zandgrond (de Kamp, het Blerickse veld) en goede vochthoudende 
zandgrond (Siberië). 
Ongeveer een derde van de boerderij was weiland en twee derde voor akker- en 
tuinbouw. In 1945 was de totale oppervlakte ongeveer 40 ha. (inclusief 20 ha bos).  
Een groot nadeel van de boerderij was, dat de percelen erg versnipperd en veelal klein 
van oppervlakte waren. Dit laatste werd in de tijd van toenemende mechanisatie 
steeds meer als een nadeel ervaren.  
 
Het leven en werken op de boerderij in de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog is niet 
te vergelijken met de huidige situatie. Huishouding en levensstijl waren eenvoudig en 
sober, de arbeid op de boerderij was in huidige opvattingen, zeer primitief.  
Ook het gezinsleven is radicaal gewijzigd. Vroeger behoorde het inwonende personeel 
tot het gezin. Zo was het ook op Hoverhof. Knechten en dienstmeisjes zaten mee aan 
tafel en ze bleven tijdens de avonden en zelfs op zondag.  
Van de knechten was er één paardenknecht of eerste knecht, daarnaast was er een 
tweede en dikwijls nog een derde. De laatste, de “kleine knecht”, was meestal niet 
ouder dan 13 of 14 jaar.  
Als er twee dienstmeisjes waren, was de één de “grote” en de ander de “kleine” meid; 
ook wel de maagd genoemd. De grote meid werkte behalve in de huishouding ook 
mee op de stal en soms ook op het land. De “kleine” meid werkte hoofdzakelijk in de 
huishouding en als kinderhulp.  
Het personeel kreeg naast gratis kost en inwoning, een bescheiden jaarloon. Het loon 
van de “eerste” of paardenknecht bedroeg ƒ 200 tot ƒ 350 per jaar, de “tweede” 
verdiende ƒ 150 tot ƒ 200 en de “kleine” tot ƒ 100. 
De “grote” dienstmeid verdiende ongeveer f 180 tot ƒ 230 en de “kleine” tot f 100.  
Het personeel werd “gehuurd” voor een jaar. Het “contract”-jaar liep van “Beloken 
Pasen” tot “Beloken Pasen” (zondag na Pasen). Bij het afsluiten van het 
“huurcontract” kreeg de desbetreffende knecht of meid een z.g. ”meepenning”, dat 
was een rijksdaalder, een soort bezegeling van het contract. Met uitzondering van 
enkele grotere bedrijven (zoals bij Gerards) kwamen in deze streek vrijwel geen echte 
landarbeiders voor. 
Tijdens mijn lagere schooltijd werkte ik in mijn vrije tijd veel mee op de boerderij. Ik 
deed dat niet zozeer omdat ik dat moest van mijn ouders, maar omdat ik het graag 
deed. Appels en aardappels rapen en mee helpen met de hooi- en graanoogst waren 
mijn “bijdragen” aan het boerenwerk .  
Na de lagere schooltijd werd ik “ingezet” voor het “grotere” werk, zoals schoffelen, 
bieten opeen zetten, hooien, graan in schoven binden en in hokken zetten, karren en 
wagens laden met hooi of graan, schoven aangeven bij het dorsen. Het enige werk dat 
ik niet graag deed en dat ik ook nooit goed geleerd heb was melken. Daar had ik geen 
“veug” van. 
Tot enkele jaren na mijn lagere schooltijd hadden we nog twee knechten. Nadat mijn 
broer Coen op het bedrijf ging meewerken, kon volstaan worden met één vaste 
“vreemde” arbeidskracht. In drukke perioden werden tijdelijke krachten 
aangetrokken.  
Vanaf mijn zestiende jaar werd ik door mijn vader steeds meer betrokken bij alles wat 
met de leiding van het bedrijf te maken had. Alle financiële zaken, alsmede de aan- 
en verkoop van producten en bedrijfsbenodigdheden werden in overleg met vader 
door mij gedaan.  
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Op een gemengd bedrijf was het hele jaar door volop werk, dat wisselde met de 
seizoenen. Door de grote verscheidenheid van teelten was er nauwelijks een “stille” 
tijd op Hoverhof. 
 
In vogelvlucht volgen de schetsen van de belangrijkste werkzaamheden zoals die in 
de opeenvolgende seizoenen moesten worden gedaan. Daaruit blijkt hoe primitief er 
toen werd gewerkt in vergelijking met de huidige tijd.  
 
In het voorjaar begon het werk met het mesten, ploegen en zaai-klaar maken van het 
land, gevolgd door zaaien en planten. Vóór het ploegen werd stalmest op het land 
gereden die gedurende de winter verzameld en bewaard werd in de meststal. De 
meststal, een z.g. “potstal”, was achter de koestal. Tussen de koestal en de meststal 
was een muur. De mest van de koeien kwam achter de koeien in een grup terecht en 
werd van daaruit met rieken door deurtjes in de meststal gedeponeerd. 
Als de meststal vol was, werd de mest met een riek op karren geladen en vervolgens 
naar het veld gereden. Op het land werd de mest met een “trekhaak” van de kar op 
hopen getrokken en met een riek over het land verspreid, vervolgens ondergeploegd 
waarna het land, door eggen en/of rollen, zaai-klaar werd gemaakt.  
Met vlotte paarden kon maximaal een hectare per dag worden omgeploegd. 
In de winter en het voorjaar werd ook de gier op het land of in de wei gereden. In de 
jaren 1925- 1946 was op onze boerderij de meeste gier bestemd voor asperges. De 
gier werd uit de gierkelder met een handpomp in een gierton gepompt. Zo‘n ton had 
een inhoud van 500 liter. De gier van toen had geen aangename geur, maar was heel 
wat beter te verdragen dan de stank van de drijfmest van tegenwoordig. 
Granen en bieten werden met de zaaimachine gezaaid, aardappels met de hand 
gepoot in sleuven die werden gemaakt met een door een paard getrokken z.g. 
vorentrekker. Vóór of na het zaai-klaar maken van de grond werd kunstmest gezaaid: 
kalizout, thomasslakken, (superfosfaat). Kalizout en thomasslakken werden door 
elkaar gemengd, omdat zwarte thomasslakken zo‘n fijn stof was, dat deze niet met de 
hand gezaaid konden worden. Later werd het meeste kunstmest met een 
kunstmeststrooier gezaaid. Alleen de stikstofbemesting werd nog lang handmatig 
gezaaid.   
Kunstmest strooien met de hand was zwaar werk. Veel kunstmest werd in zakken 
van 100 kg geleverd. Het ergste en smerigste spul om te zaaien was kalkstikstof. 
Kalkstikstof, een poedervormige stof, werd  behalve als meststof ook en vooral 
gebruikt als onkruidbestrijdingsmiddel. De roetzwarte kalkstikstof werd ‘s morgens 
vroeg gezaaid, als het gewas nog nat was van de dauw. De onkruidplantjes 
verschroeiden door de kalkstikstof, terwijl het graan er weinig van te lijden had. De 
zaaier werd er helemaal zwart van en was niet schoon te krijgen. In die tijd werd er 
nog niet gelet op de ongetwijfeld voor de gezondheid schadelijke werking van 
kalkstikstof. Dit soort kunstmest of bestrijdingsmiddelen zouden in deze tijd 
ongetwijfeld verboden worden.  
 
Gedurende de zomermaanden was het de tijd 
voor schoffelen van aardappelen en bieten, 
van gras maaien en hooien. In mijn 
herinnering was de hooitijd de drukste en de 
heetste, maar ook de mooiste tijd van de 
zomer. Dat prettige gevoel bij de hooitijd is 
mede te verklaren door de plaats waar wij 
werkten tijdens het hooien: nl. aan de oevers 
van de Maas. Daar was altijd verkeer van 
voorbijvarende stoomschepen en sleepboten 
uit alle streken van ons land, 
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maar er waren ook schepen uit Duitsland en België. In het begin van de twintiger 
jaren kwam er nog een enkel zeilschip voorbij, soms mede voortbewogen met behulp 
van een lichte buitenboord motor. De meeste vrachtschepen werden getrokken door 
een stoomsleepboot. Ik herinner mij nog de naam van de stoomboten van een 
bepaalde scheepvaart maatschappij: “Fiat Voluntas“. Daarvan kwamen er dagelijks 
voorbij, soms trokken zij vijf, zes schepen achter zich aan. Het belangrijkste was in 
die tijd het kolenvervoer van de Staatsmijnen in Zuid-Limburg. Tegenwoordig gaan 
er nog alleen maar kolen stroomopwaarts naar de kolencentrales in Buggenum en 
Maasbracht en stroomafwaarts varen meestal schepen met grind, dat wordt 
uitgegraven uit de Maasoevers in midden en zuid Limburg. Tankschepen en schepen 
met containers die op vandaag het scheepvaartverkeer op de Maas overheersen, 
waren er in mijn jeugd nog niet.  
Het hooien gebeurde uitsluitend met man- en paardenkracht. Het gras werd gemaaid 
met een maaimachine die getrokken werd door een of twee paarden. Op onze 
weilanden aan de Maas was het niet altijd mogelijk om de maaimachine te gebruiken. 
De hellingen van het winterbed waren op bepaalde plaatsen zo stijl of het gras zo 
sterk gelegerd, dat de zeis er aan te pas moest komen. Met de zeis maaien was zwaar 
werk.  
 
Na het maaien werd het gras met vork of hark meerdere malen gekeerd tot het droog 
genoeg was om op hopen of op “ruiters” gezet te worden. Op “ruiters” droogde het 
gras beter dan op gewone hopen. (oppers). Een “ruiter” bestond uit een aantal staken 
die in een soort wigwamvorm werden opgezet, waarop het hooi werd opgestapeld 
zodat de wind er doorheen kon . 
Als we dorst hadden - en dat kwam bij hard werken en het warme weer natuurlijk 
nogal eens voor - konden we die lessen aan het altijd heerlijk koele water van een 
bron (de “sprunk”) vlak aan de oever van de Maas. Wanneer het hooi droog genoeg 
was, werd het met een vork (gaffel) op kar of wagen geladen en vervolgens op de 
hooizolder boven de koeienstal opgeborgen. Onder de door de zon heetgeblakerde 
pannen, kon het op de hooizolder ondragelijk warm worden. Daarom begonnen we ‘s 
morgens vroeg vóórdat de zon op was, met het leegmaken van de karren en wagens.  
Na de hooitijd volgde de graanoogst. Graan (rogge, tarwe, haver, gerst) werd gemaaid 
met dezelfde machine die gebruikt werd voor het grasmaaien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de maaimachine zaten meestal twee mannen. Een man stuurde de paarden en de 
ander zat aan de rechterzijde op de machine waar het mes zich bevond. Deze laatste 
bewoog met de rechtervoet een beugel, die verbonden was met een soort hort. 
Wanneer de hort omhoog stond werd het afgemaaide graan opgevangen tot een garve, 
bij het neergaan kwamen de garven netjes op een rijtje achter de maaimachine te 
liggen. Direct daar achteraan kwamen de binders en bindsters die een band van het 
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gemaaide graan maakten en om de garven bonden. Op het eind van de dag werden 
de garven rechtop tegen elkaar gezet om te laten drogen. Na een aantal dagen, als het 
graan voldoende gedroogd was, werden de garven met vorken (gaffels) op wagens en 
karren geladen en naar schuur of  “mijten” gereden om opgetast of “gebermd” te 
worden. 
Het goed plaatsen van mijten of “berm” vereiste veel kennis en ervaring. Zo‘n “berm” 
moest niet alleen goed rond zijn en recht staan, het allerbelangrijkste was dat hij niet 
“inregende”. Het dak of de “kap” moest zodanig worden gevormd dat de regen er vanáf 
liep en niet binnen in de “berm” terecht kwam. Als het water boven in de mijt ergens 
ook maar een béétje doorsijpelde, werd het graan gedurende de winter tot aan de 
grond toe nat, waardoor de hele “berm” totaal kon bederven.  
 

 
 
In het midden van de dertiger jaren werd de maaimachine opgevolgd door de 
graanmaaier-zelfbinder. Binders en bindsters waren niet meer nodig. De garven die 
kant en klaar uit de zelfbinder kwamen, werden direct na het maaien in hopen gezet. 
Dat betekende een belangrijke arbeidsbesparing.  
Na de graanmaaier-zelfbinder kwam de loonwerker met de combine. Het oogsten en 
dorsen gebeurde nu gelijkertijd en er kwam nauwelijks handenarbeid meer aan te 
pas. De betrokkenheid van de boer met de oogsttijd veranderde radicaal.  
 
Hoewel minder dan de zomer was ook de herfst een drukke tijd. Het fruit moest 
worden geplukt, aardappels, bieten en koolraap gerooid, groenvoedergewasen 
ingekuild en voor de inzaai van het wintergraan moest het land zaai-klaar gemaakt 
worden. 
In het bouwplan nam de aardappelteelt een belangrijke plaats in. Aardappels werden 
met een riek gerooid en met de hand geraapt. Dat laatste gebeurde meestal door 
meisjes, vrouwen en kinderen. 
Na de tweede wereldoorlog kwam de aardappelrooimachine in gebruik. Aanvankelijk 
waren dat door paarden getrokken machines die de aardappels uit de grond wierpen 
die dan weer met de hand werden opgeraapt.  
In de dertiger jaren ontstond grote paniek in agrarisch Nederland, toen in de buurt 
van Baarlo Coloradokevers in een aardappelveld werden gevonden. De Coloradokever 
was in Amerika gevreesd door hun grote vraatzucht waardoor de aardappelvelden 
totaal werden kaalgevreten. De kevers vermeerderden zich zeer snel en voorspeld 
werd, dat zij in ons land een ramp zouden veroorzaken voor de aardappelteelt. Door 
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de Rijks Plantenziektekundige Dienst werden de aardappeltelers verplicht om de 
aardappels tijdens de groeiperiode minstens twee keer te besproeien met 
loodarsenaat. Wij hadden op ons bedrijf een motorsproeier voor fruit, die ook gebruikt 
werd voor het spuiten van aardappelen. Daarmee heb ik een of twee seizoenen niet 
alleen op eigen bedrijf de aardappelen bespoten, maar ook bij een aantal boeren in 
de buurt. 
Na een aantal jaren bleek dat het met de schade van de Coloradokevers erg meeviel. 
Of de bestrijding afdoende is geweest of dat het Nederlandse klimaat niet optimaal 
was voor de vermenigvuldiging van de kevers, is mij niet bekend. In ieder geval heb 
ik na de oorlog weinig meer gehoord van de Coloradokever. 
Voederbieten werden met de hand uitgetrokken en op rijen gelegd. Daarna werden de 
koppen afgesneden met een schop en vervolgens met de handen op de kar geworpen. 
De bieten werden bewaard in “kuilen”, dat waren wallen van opgestapelde bieten, die 
met stro en grond werden afgedekt ter bescherming tegen vorst. Tijdens het 
winterseizoen werden de bieten al naar behoefte opgehaald om het op stal staande 
vee te voeren. Suikerbieten werden voor de oorlog op ons bedrijf niet geteeld. In deze 
streek is deze teelt pas na 1950 van enige betekenis geworden. 
In de herfst was ook de oogsttijd voor fruit. Wij hadden vroeger twee 
hoogstamboomgaarden: de “kleine bongerd”, gelegen tussen de boerderij en de beek 
en de “grote bongerd” aan de straatzijde, waar nu het gemeenschapshuis staat. 
Tussen de appelbomen stonden hier en daar ook wat peren- en kersenbomen - in 
beide boomgaarden waren de appelbomen sterk overheersend. Het waren verouderde 
boomgaarden, met appelrassen als Rabouw, Eysdener Klumpes, Sterappels, 
Goudreinette.  
 
De oude boomgaarden heb ik 
kort na de oorlog laten rooien 
en vervangen door moderne 
aanplant. 
 
 
 1947 en 1949 
 
Op het eind van de twintiger jaren is vader als een van de eerste in deze streek 
begonnen met de teelt van asperges. Op de lichte zandgrond op ‘de Steenoven’ liet hij 
enkele ha. asperges aanplanten. Het gewas werd in z.g. deelteelt uitgeoefend. Vader 
zorgde voor de grond, de planten en de bemesting, de “deelpachters” deden alle 
werkzaamheden (grond bewerken, “bedden” opmaken, steken van de asperges, 
sorteren en afleveren aan de veiling, in de herfst het dode aspergeloof verbranden. 
(hetgeen toen verplicht was). De opbrengst was fifty-fifty. Alle “deelpachters (Amendt, 
Niessen, Benders) hadden gezinnen met veel jonge kinderen, die bij het werk voor de 
asperges betrokken werden. Ik herinner mij nog, dat de “deelpachters” na de Hoogmis 
op zondagmorgen ons deel van de opbrengst kwamen brengen, nadat zij de avond 
tevoren het geld van de door hun geleverde asperges uitbetaald hadden gekregen van 
de veiling (CVV).  
De aanleg van asperges was een gouden greep van vader. Hoewel de prijzen in die tijd 
in vergelijking met heden zeer laag waren (toen ± ƒ 0,30 per kg - thans in 1999 tussen 
6 á 9 gulden) brachten de twee of drie ha. asperges volgens vader meer op dan het 
totale overige deel  van de boerderij. 
Naast het werk op het land, in de wei, boomgaard of bossen, eiste het vee het hele 
jaar door voortdurend veel werk en aandacht. Het melken en de verzorging van 
koeien, varkens en kippen behoorde in de regel tot de taak van vrouwen en meisjes. 
Later heeft Coen de zorg voor het vee op zich genomen. Het voeren en het laten 
drinken van het rundvee gebeurde zowel door meisjes als door mannen, alleen het 



 9 

uitmesten en het “strooien” van het vee tijdens de stalperiode, was mannenwerk. Het 
jongvee liep los in de oude potstal.  
Het melkvee en de vaarzen stonden gedurende de winter op een z.g. grupstal. Dat 
was een stal met lig-staanplaatsen van ongeveer ander halve meter lengte, met 
daarachter de “grup”, waarin de mest terechtkwam. De koeien waren vastgebonden 
met kettingen om de hals. 
Het was dan ook begrijpelijk dat het vee, wanneer het na een lange winterperiode op 
stal gestaan te hebben en in het voorjaar weer in de wei gelaten werd, uitbundig blij 
dansend en springend door de wei renden. Het was altijd een feest voor mens en dier 
als het vee voor de eerste keer de wei in ging. 
In het voorjaar graasde het melkvee 
eerst in de boomgaarden en in de 
“Bissewei”, na de hooitijd werd het naar 
de weilanden aan de Maas gebracht. 
Het jongvee liep de gehele zomer in de 
wei in “Siberië”.  
Daar moest het jongvee gedurende de 
zomer vrijwel iedere dag vers drinkwater 
gegeven worden. Daarvoor gingen we met 
de fiets over mulle zand- en bospaden 
meestal heel vroeg ‘s morgens naar 
Siberië, om met een emmer het water uit 
een put op te halen en in een grote 
betonnen drinkbak te gieten. 
 
Omdat Coen s morgens moest melken, deed ik dit meestal ‘s morgens voor de “eerste 
koffie”. 
Als de koeien in de wei liepen werd de melk 
in kannen op de fiets, later met pony en 
rijtuig vervoerd en op de boerderij in koud 
water gekoeld. Dat koelen was vooral in 
warme zomerdagen niet eenvoudig. Het 
water waarmee de melk gekoeld werd 
moest regelmatig vernieuwd worden, 
omdat de melk anders “zuur” werd. 
Omstreeks 1960  hebben we mede door de 
uitbreiding van onze veestapel een 
melkmachine aangeschaft en werd de 
melk in tanks gekoeld. 
 
Meestal hadden wij een eigen stier voor de fokkerij. In een periode dat we zelf geen 
stier hadden moesten we met de tochtige dieren door het veld naar Bartels op 
Tonenhof in de Boekend waar altijd een stier “ter dekking” stond. Dat was een 
voettocht van ongeveer twee uur heen en terug. Het dekgeld was toen twee á drie 
gulden.  
Het voeren en verzorgen van varkens en kippen was in hoofdzaak de taak van 
vrouwen. Alleen het uitmesten en het schoonmaken van de hokken gebeurde door 
mannen. De kippenhokken van voor de oorlog boden huisvesting aan 100 tot 200 
kippen. Er stonden 3 kippenhokken, twee voor legkippen en een voor het opfokken 
van kuikens en/of pullen. 
 
Tijdens de wintermaanden was er altijd werk in de schuur of in de bossen. In de 
schuur werd het graan gedorst en schoongemaakt. Het dorsen met de elektrisch 
aangedreven machine ging snel in vergelijking met de ouderwetse door 

ook na de oorlog bleef de waterput in Siberië in 
gebruik 



 10 

paardenkracht aangedreven dorsmachine. Het schoonmaken met de wanmolen 
waardoor het kaf van het koren gescheiden werd, vereiste meer tijd dan het dorsen. 
Als ik geen school had moest ik dikwijls meehelpen bij het dorsen. Dan moest ik 
garven aangeven aan de knecht, die de garven in de ronddraaiende wals duwde. 
Tijdens het dorsen hing er altijd een zware stofwolk rondom de machine. Het gezicht 
van de werkers werd helemaal zwart en ogen, neus en oren zaten vol stof. Meehelpen 
met dorsen was voor mij zowat het enige werk dat ik met tegenzin deed. Tegenwoordig 
zou dat zeker als ongeoorloofde kinderarbeid worden beschouwd.   
Midden dertiger jaren werd een dorskast aangeschaft. Daarmee werd het graan 
gedorst en direct geschoond en het stro werd automatisch in bossen gebonden. Dat 
was een grote vooruitgang.  
Bij droog weer, werkten we veel in onze bossen. Een van de bossen, “Freulesbos”, 
groot 20 ha, gelegen tussen Helden en Baarlo, was gezamenlijk bezit van vader en 
oom Herman van Boekenderhof. Meestal werkten we daar samen met onze neven en 
een of meer knechten van ons en van “Boekenderhof”. ‘s Middags werd warm eten 
gebracht, meestal “spekkoek”. Aan een knappend vuurtje smaakte dat heerlijk.  
Ook in de bossen bij “Kokkersen”, aan de “Berckt” en aan de Maasbreeseweg (waar 
wij nu wonen) heb ik veel en met plezier gewerkt.  
Het meeste werk in de bossen bestond uit het uitdunnen van jonge dennen. De bomen 
werden met een bijl gekapt. Kettingzagen bestonden nog niet. De bomen of boompjes 
werden voor een groot deel gebruikt als “geriefhout” op de boerderij. Als er veel was 
gedund werd het soms bij een openbare verkoop door de notaris verkocht.  
De toppen en takken van de gevelde bomen werden in takkenbossen (“schansen”) 
gebonden en in een z.g. “schanseberm” bij de boerderij opgestapeld om t.z.t te worden 
gebruikt voor het stoken van de voerketel en het fornuis in de huishouding.  
In tegenstelling tot heden, mocht vroeger geen dood hout in de bossen blijven liggen. 
Alle dood hout boven een bepaalde dikte moest voor de zomer uit het bos verwijderd 
worden: het zou ziekten en schadelijke insecten veroorzaken. 
Het hout van “kaprijp” bos werd verkocht als mijnhout. Na de oorlog kwam de klad 
in de houtprijzen, omdat de mijnen ander materiaal gebruikten voor het stutten van 
de  mijngangen. Na de sluiting van de kolenmijnen zijn de prijzen van dennenhout 
volledig in elkaar gezakt. Sindsdien is bosexploitatie onrendabel gebleven.  
In verband met de uitbreiding van het fruitareaal op ons bedrijf werd er steeds meer 
tijd besteed aan werkzaamheden in de fruitteelt. In de wintermaanden werd er 
gesnoeid, in voorjaar en zomer werd gesproeid tegen ziekten en insecten en in de 
herfst was het druk met plukken, sorteren en afvoer van het fruit.  
 
Voor de oorlog werd als trekkracht voor het vervoer van en naar het bedrijf en voor 
het werk op het veld uitsluitend gebruik gemaakt van paarden. Als een van de eersten 
in deze streek schaften wij in het begin van de dertiger jaren een wagen op 
luchtbanden aan. De wagen was gebouwd op een onderstel van een oude 
personenauto ( Packard). Nieuw gebouwde wagens op luchtbanden waren er toen nog 
niet, die deden hun intrede pas kort voor de tweede wereldoorlog en werden in 
hoofdzaak gebouwd door de gebr. van Doorn, later D.A.F. te Eindhoven. Voor die tijd 
kwamen er in deze streek geen vierwielige wagens op de boerderijen voor. De 
omschakeling van tweewielige kar naar vierwielige wagens gaf in het begin nogal eens 
problemen voor voerman en paard. De voerlui hadden vooral moeite met het 
terugzetten en de paarden met het aantrekken van de wagens.  
Op verzoek van Coen en mij werd door vader in 1933 een “luxe” paard, zoals de 
warmbloed paarden werden genoemd, gekocht. Vóór die tijd werden op onze boerderij 
alleen zware trekpaarden gebruikt. Milord, zo werd het paard genoemd, was een 
uitstekend rijpaard en tevens geschikt voor veldwerk. Maar als hij in de kar of wagen 
moest trekken was er soms niets mee te beginnen. 
In 1954 deed de eerste tractor zijn intrede op ons bedrijf. 
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De grote economische crisis in de dertiger jaren ging ook aan ons bedrijf niet 
ongemerkt voorbij, maar de financiële resultaten waren in vergelijking met vele 
andere bedrijven nog redelijk te noemen. De opbrengsten van vrijwel alle producten 
waren ongekend laag, alleen de opbrengst van asperges was in verhouding met de 
rest nog redelijk gebleven. Vooral dankzij de asperges kon de crisis goed doorstaan 
worden. 
Een groot deel van de akkerbouwproducten werd gebruikt als veevoer in eigen bedrijf. 
Aardappelen werden verkocht aan particulieren of aan handelaren. De granen werden 
voor zover die niet in eigen bedrijf werden gebruikt, verkocht aan de Boerenbond, 
groenten en fruit werden afgezet via de veiling (CVV), slachtvee en varkens werden 
verkocht aan particuliere slagers of handelaren, fokvee rechtstreeks aan boeren, 
biggen werden meestal verkocht op de zaterdagse biggenmarkt op het gasplein 
(tegenwoordig Mgr. Nolensplein) te Venlo  
De melk werd geleverd aan de coöperatieve melk- en boterfabriek “St Odilia” te Baarlo. 
De melk uit Hout-Blerick werd opgehaald door Petrannes (Peter Johannes) Staaks, 
later door zijn zoon Pierre. De “Staaksen” kwamen ‘s morgens vroeg de op de 
binnenplaats gereedstaande melkkannen met paard en kar ophalen. De melkbussen, 
met een inhoud van 10, 15 en 20 liter, werden door Staaks sr. of jr. op de kar getild, 
terwijl het paard met kar zich omkeerde! Na de oorlog werd de melk nog een tijdlang 
opgehaald met paard en wagen, maar al spoedig kwam daarvoor de vrachtauto in de 
plaats. 
Toen tijdens de oorlog of kort daarna de zuivelfabriek in Baarlo werd opgeheven, 
sloten wij ons aan bij de melkinrichting St Martinus te Venlo. Op het eind van de 
vijftiger, begin zestiger jaren, liet de St. Martinus, als eerste zuivelcoöperatie in ons 
land, de melk niet meer ophalen in kannen, maar in melktanks. Dat had tot gevolg, 
dat de melkveehouders hun melk  in koeltanks moesten opslaan. Dat vereiste vrij 
aanzienlijke investeringen voor individuele boeren. Voor vele kleine bedrijven was zo‘n 
investering niet rendabel, met als gevolg dat vele van deze bedrijven hun 
melkveehouderij beëindigden. De “blijvers” schaften een melktank aan terwijl 
gelijktijdig de melkveestapel werd uitgebreid. Dat gebeurde ook op ons bedrijf. Onze 
veestapel werd in snel tempo uitgebreid van ± 6 tot ± 25 melkkoeien. 
Alle financiële zaken werden geregeld via de Boerenleenbank. Overigens bleven 
geldtransacties met de bank  beperkt tot het deponeren of ophalen van spaargeld. 
Geldzaken die verband hielden met in-of verkoop van producten, werden vrijwel 
uitsluitend contant afgewikkeld. Lenen bij de bank is nooit aan de orde geweest. 
 
Fruitbedrijf. 
Na de oorlog is het gemengde bedrijf  snel en ingrijpend “ontmengd”: varkens en 
kippen verdwenen, de tuinbouw, w.o. asperges, verdween uit het productiepatroon 
en gelijkertijd werden de melkveestapel en het fruitareaal sterk uitgebreid. 
Mede door contacten met Henri Fleuren uit Baarlo, een zeer dynamisch en bekwaam 
boomkweker, was ik op het eind van de dertiger jaren sterk geïnteresseerd geraakt in 
de moderne fruitteelt. De financiële resultaten van kwaliteitsfruit waren de laatste 
jaren voor de oorlog heel redelijk en de teelt zelf trok mij zeer. In de herfst van 1937  
werd de eerste hectare appels geplant in de Bissebemden. Het werd een z.g. “blijver“ 
en “wijker” -systeem, waarbij diverse soorten met afwisselend zwak (wijkers) en sterk 
(blijvers) groeiende onderstammen werden geplant. De zwak groeiende bomen waren 
al op jonge leeftijd vruchtbaar en werden na enige jaren gerooid om de sneller 
groeiende en groter wordende “blijvers” de ruimte te geven.  
Het was de eerste van dit soort moderne aanplantingen in deze streek. De eerste 
aangeplante soorten waren: Yellow Transparant, Cox d‘ Orange, Belle de Boskoop, 
Glorie van Holland, Manks Codlin, Zigeunerin, Jonathan.  



 12 

Helaas heeft vader de verdere ontwikkeling van het fruitbedrijf niet meer mogen 
beleven. Voor zover ik mij kan herinneren heeft hij slechts een keer de nieuwe 
aanplant gezien.  
 
Vóór en na de oorlog werd het fruitgedeelte verder uitgebreid. Het bouwland in de 
Bissebemden, op de Kamp en een groot deel van de Steenoven werd vol geplant.  
De “kleine” boomgaard werd gerooid evenals de “grote boomgaard”, deze laatste werd 
met nieuwe soorten laagstambomen opnieuw ingeplant.  
Begin zestiger jaren was de omvang van het fruitareaal ongeveer zes ha. Het was een 
modern en goed rendabel bedrijf. Door de toenmalig Rijks tuinbouwconsulent in 
Limburg, Van Der Kroft, werden regelmatig excursies uit het hele land naar  
ons bedrijf gestuurd, hetgeen een teken was dat het bedrijf als voorbeeldbedrijf werd 
beschouwd.  

 
In 1946 kwam Graad Manders in dienst als bedrijfsleider voor het fruit. Graad was 
een harde werker met veel liefde voor het vak, maar hij werd ernstig ziek en overleed 
in 1974 op de nog jonge leeftijd van 56 jaar. Daardoor moest het fruitbedrijf geleidelijk 
afgebouwd moest worden. 
 
Melk- en fokvee. 
Gelijk met de opbouw van het fruitbedrijf  was Coen erin geslaagd om een flinke 
veestapel van 25 – 30 melkkoeien met uitstekend stamboekvee op te bouwen. Het 
overgrote deel van het bouwland en al het land waarop fruitbomen waren gerooid 
werd ingezaaid tot grasland. In een jaar of tien had Coen “zijn” stal met roodbont 
M.R.Y-vee uitgebouwd tot een van de beste bedrijven van Limburg. Op de provinciale 
fokveedagen en ook op landelijke keuringen, behaalde “stal Mertens” veel ereprijzen. 
De koeien blonken uit voor wat betreft uiterlijk, alsook voor wat betreft opbrengst. 
Dat was te danken aan de inzet en deskundigheid van Coen en zijn grote liefde voor 
het vee.  
Van 1955 tot 1975 behoorde de “stal Mertens” tot 
de top van het MRY-veeslag in Nederland. Het is 
interessant om een aantal perspublicaties uit die 
periode aan te halen. Het Dagblad van Noord-
Limburg  van 8 september 1962: 
 
“Vlag uit in Hout-Blerick”   
“Uit de vlotte show van meer dan 400 koeien en 
vaarzen straalde de grote uniformiteit van de Rood 
Bonte Veestapel door een uniformiteit, die “Gouden 
 Keur” is van het “Limburgse MRY-vee. We geloven 
niet dat de stallen van Gebr. Mertens, Hout-Blerick, 
voldoende vlaggen hebben om uit te steken. Naast 
de formidabele prestatie de IA-prijs te behalen in de 
rubriek eigen gefokte volbloeden 5 stuks, kwamen 2 koeien op het ere-schavot. De 5-
jarige Marietje 6 werd kampioen van de Centrale Fokdag 1962. Marietje is een fraai 
gelijnde gesloten koe met uitstekende melktekens en van goed formaat. Haar half 
zuster, de 8-jarige Marga, dochter van dezelfde moeder, is ‘n goedsoortige ruime en 
diepe melkkoe.”. 
 
“Boer en Tuinder” van 20 september 1962 opent met de kop : 
“Lauweren voor stal Mertens op de Centrale fokdag Neer”  
“ De sensatie van de dag leverde het besluit van de keuring, toen het kampioenschap 
en het reserve-kampioenschap werden toegewezen aan twee koeien van één bedrijf, nl 
van Gebr.Mertens, nadat deze zelfde dieren bij de groepen 5 stuks eigen gefokte 
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volbloeden, tezamen met enkele “familieleden” ook reeds op de eerste plaats beslag 
hadden gelegd”. 
 
Dat ook in latere jaren “stal Mertens” nog meetelde blijkt uit een krantenverslag van 
de Centrale Fokdag te Baarlo van 1970: 
“ Een zeer aantrekkelijk schouwspel vormde de groepenkeuring van 5 stuks. Zonder 
hierbij aan de overige collecties tekort te doen, kwam speciaal de groep van de Gebr. 
Mertens, verrassend voor de dag. Deelde voorgaande jaren deze stal met zijn groep 
wel mee in de eerste prijzen, dit keer kwam deze zeer uniforme groep, goedsoortige 
koeien met knappe uiers verdiend vooraan.” 
 

 
 
Hierbij wil ik opmerken, dat het behalen van het kampioenschap van 5 stuks van een 
eigenaar werd beschouwd als het hoogst bereikbare resultaat voor een fokker.  
Het is begrijpelijk dat Coen gelukkig en trots was met al deze resultaten, maar hij 
was te bescheiden om daar wat van te laten merken. Hij was een fokker in hart en 
nieren. Hij werd in veehouderskringen erkend en gewaardeerd als een groot expert. 
Op tal van veekeuringen werd hij aangezocht als jurylid, niet alleen in Limburg, maar 
ook in Noord-Brabant en de IJselstreek. Een enkele keer is hij zelfs lid van een jury 
in Bretagne. Hoewel hij geen bestuursfuncties ambieerde heeft hij zich toch laten 
overhalen om bestuurslid te worden van het Nederlands Rundvee Stamboek en van 
de Limburgse Vereniging voor K.I voor dieren. 
 
Paarden 
Evenals van rundvee had Coen ook 
veel kennis van paarden en was ook 
als geen ander op de hoogte van de 
afstamming van paarden. Hij kende 
de bloedlijnen van zowel koudbloed- 
als warmbloed paarden. 
Nadat vader in begin twintiger jaren 
veel land had verpacht, was er op 
Hoverhof maar een paard. Rond 1933  
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werden dat er twee. In 1940 kochten Coen en ik een in België gefokt veulen, waar we 
later mee gefokt hebben. Tijdens en na de oorlog hebben we meerdere fokpaarden 
gehad, waarmee we wel niet de hoogste onderscheidingen kregen op de trekpaard 
tentoonstellingen, maar zij behoorden toch tot de betere klassen. In 1954 kwam de 
eerste tractor op ons bedrijf. 

 

  
 
De trekpaarden moesten wijken voor de mechanisatie. Omstreeks 1955 hebben we 
ons laatste mooie, edele en trouwe trekpaard, de eigen gefokte merrie “Roos van 
Hoverhof” verkocht aan een boer uit de omgeving van Weert. Al kreeg Roos daar een 
goede plaats, dat kon niet verhinderen, dat Coen met tranen in de ogen afscheid nam 
van zijn brave, trouwe Roos.  
 
Intussen waren we met de fokkerij gedeeltelijk overgeschakeld van het trekpaard op 
het warmbloed. Uit een van de eerste warmbloed merries die we na de oorlog hebben 
gekocht (Jolly) is een groot aantal nakomelingen voortgekomen.  
Op den duur hadden wij een goed soort gefokt: 
mooi gebouwd, eerlijk en intelligent. Op de 
provinciale keuringen in Sevenum werden onze 
paarden dikwijls bekroond met hoge prijzen. In 
1988 werd de jonge merrie Charlotte zelfs 
kampioen van Limburg. 
Met vele van deze paarden, vooral met de merrie 
Victoria en nog meer met haar dochter Charlotte, 
heb ik vele malen heerlijk door velden en bossen 
in de verre omgeving gezworven. Het waren ideale 
rijpaarden: mooi, elegant, vlot, opgewekt en 
betrouwbaar. 
 
Toen Charlotte een jaar of vier was heb ik haar laten 
“inrijden” door een goede rij-instructeur. Bij een 
daarna gehouden keuring voor springpaarden, kreeg 
Charlotte een zeer hoge waardering. Ik heb nooit een 
paard gehad waar ik zo fijn op heb gereden. 
 
Na het overlijden van Coen heb ik Charlotte gestald bij 
neef Leo Kessels van Hofakkers in Baarlo Na de tijd dat 
Charlotte op Hofakkers was, ging ik van daaruit de 
velden en bossen in, genietend van paard en natuur. De laatste paar jaren reed ik 
alleen als Leo ook meeging met zijn eigen paard. Nadat ik gestopt was met actief 
paardrijden, heeft mijn zoon Bert Charlotte overgenomen en er mee verder gefokt. 
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Einde van Hoverhof als boerenbedrijf 
Het klassieke boerenbedrijf was steeds minder levensvatbaar. Voor schaalvergroting 
bestonden geen mogelijkheden, integendeel: al vanaf 1955 eiste de stadsuitbreiding 
steeds meer percelen voor woningbouw en eind jaren negentig was er van de grond 
al niet veel meer over.*  
 
Het is jammer dat Hoverhof in de loop der jaren is afgebrokkeld en uiteindelijk niet 
meer als boerderij bestaat, maar deze ontwikkeling was niet te voorkomen door de 
voortgaande ontwikkelingen in de landbouw en de beknelde ligging –hoe prachtig 
ook- in een volgebouwd Hout-Blerick. 
Gelukkig is van de oude Hoverhof het bijbehorende kapelke behouden gebleven door 
dit over te dragen aan de Stichting Haover. 
 
 
 
C.G.A. Mertens, 
najaar 1999 
 
Hoverbos / Maasbreeseweg 221 
 
 
 
 
 
* In 2002 werd het grootste deel van het oude bedrijfsgebouwen met omliggende 
grond verkocht aan een projectontwikkelaar voor woningbouw, die vervolgens in de 
zomer van 2003 de schuur en een deel van het oude boerderijhuis heeft afgebroken. 
Het woonhuis met het overgebleven deel van de koestal werd in april 2009 verkocht. 


