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HARRIE WIJNEN ALS KRIJGSGEVANGENE
Anny van der Heijden-Bijnen

Een groot gedeelte van dit artikel gaat over Harrie Wijnen als krijgsgevangene in Duitsland. Hij heeft daar 
veel meegemaakt en kan er, zelfs na bijna 67 jaar, nog goed en gedetailleerd over vertellen. Zover wij weten 
is er nooit eerder geschreven over krijgsgevangenschap van iemand uit ons dorp en daarom zeker de moeite 
waard zijn belevenissen eens op papier te zetten. 
Om de lezer kennis te laten maken met Harrie als persoon wordt er ook geschreven over zijn privé-leven 
en zijn belevenissen als soldaat.

Moeder vroeg gestorven
Harrie is op 20 november 1916, op Veedijk nr. 69, 
geboren als zoon van Johannes Wijnen (* 24-2-
1883 te Berlicum, † 2-1-1976 te ’s-Hertogenbosch) 
en Wilhelmina van de Meerendonk (* 26-6-1878 
te Berlicum † 1-6-1925 te Berlicum). Zijn moeder 
is kort voor haar 47ste verjaardag gestorven. Harrie 
was toen pas 9 jaar, zijn zus Jaantje 11. 
In het begin kwamen er wel familieleden helpen, 
maar Jaantje heeft al kort daarna, ondanks dat ze 
nog erg jong was, de zorg voor het huishouden op 
zich genomen. Hun vader is nooit hertrouwd.

De Veedijk
De meeste wegen in het buitengebied zijn pas na 
de Tweede Wereldoorlog verhard. Rond 1964 is 
de Loofaert, zoals in het vorige periodiek te lezen 
is, de laatste weg die in ons dorp verhard is. De 
Veedijk is echter, als een van de eerste wegen in 
ons dorp, al in 1882 beklinkerd. Deze weg liep door 
een gedeelte van Rosmalen naar de Graafsebaan; 
ook wel de Napoleonsweg genoemd.

De Wambergse Beek die de Veedijk kruist, 
stroomde vroeger regelmatig over. Er was een 
sluisje dat men bij veel watertoevoer dicht zette 
zodat verderop de tuinen niet zouden onderlopen. 
Daar lagen de groentetuinen van Piet Broos, Jan 
van der Heijden en Tinus Voets. Laatstgenoemde 
had in het Hool ook een tuin waarin hij bloemen 
kweekte om ermee naar de Bossche markt te 
gaan.
In Harrie’s jonge jaren was het wegdek van de 
Veedijk bijzonder slecht zodat het niet meeviel 
om er met paard en kar te rijden. Daarom is de 
weg, in 1938, opnieuw bestraat.

Onderwijs
Meester Verdonk, hoofd van de Norbertusschool, 
gaf aan de vader van Harrie het advies om hem 
te laten leren voor onderwijzer. Harrie had daar 
echter helemaal geen zin in en wilde evenals zijn 
vader boer worden. Wel heeft hij de 7de klas, die er 
toen pas voor het eerst was, afgemaakt. Tot die tijd 
had men na de ‘bewaarschool’ voor de kleuters 
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vanaf 6 jaar de 6-jarige ‘lagere school’.
Harrie bleef in dat laatste schooljaar vaak thuis om 
zijn vader op de boerderij te helpen. Later heeft hij 
diverse cursussen op landbouwgebied gevolgd. Er 
werd in die tijd o.a. ook een melkcursus gegeven, 
om te leren de koeien te melken, maar dat vond 
hij niet nodig. Dat leerde hij wel in de dagelijkse 
praktijk bij zijn vader. 

Beugelen en schaatsen
In zijn jeugdjaren ging Harrie met vrienden 
regelmatig beugelen bij de familie Danen op 
Eikenlust. Dat was in die tijd een sport die meestal 
in cafés werd beoefend, maar op Eikenlust hadden 
ze een eigen beugelbaan.
De beugelsport beoefent men op een lemen baan 
van ongeveer 10 bij 5 meter. Aan het einde van de 
baan is een ring van ijzer (de beugel) geplaatst. 
Men moet proberen om met een ‘sleger’ (een 
speciaal gevormd stuk hout) een houten ‘bol’ 
door de beugel te laten rollen en de tegenstander 
te beletten te scoren. Die bollen hebben een 
doorsnede van 18 cm en een gewicht van ± 4 kg. 
Het spel wordt gespeeld met 2 of 4 spelers, maar 
altijd met 4 bollen.
Harrie kon goed schaatsen. In de toen vaak lange 
en koude winters kon hij zijn hart ophalen op de 
bevroren vijvers van de Wamberg. Jos de Laat, 
evenals Harrie een goede ‘schoonrijder’, zoals men 
vroeger een kunstschaatser noemde, maakte soms 
thuis tekeningen die ze al schaatsend probeerden 
op het ijs te zetten.

Militaire dienst en voormobilisatie
Juli 1936 moest Harrie in militaire dienst; 
‘lichting 36’. Om zijn diensttijd te bekorten, heeft 
hij meegedaan aan vooroefeningen. Gedurende 
1½ jaar ging hij daarom op dinsdag en vrijdag 
oefenen. ’s Avonds mocht hij dan weer naar huis.
Die eerste oefeningen werden gehouden in 
Heeswijk, op een oefenterrein dat achter de abdij 
van Berne lag. Daar moesten ze leren exerceren 
en kregen ze veldoefeningen. Later moesten ze, 
met de fiets, naar een schietbaan in de Bedafse 
Bergen. Ze oefenden in uniform en kregen een 
geweer, dat ze ’s avonds mee naar huis namen. 
De benodigde patronen voor de schietoefeningen 
werden ter plaatse uitgedeeld.
Na die oefentijd moest Harrie zes weken voor 
zijn nummer in het leger. Hij lag toen in Venlo en 
hoorde bij bataljon 17 R.I., waarin veel Brabanders 
uit onze omgeving ingedeeld waren. Na zijn 
diensttijd is hij bij ‘de Vrijwillige Landstorm’ 
gegaan.
In 1938 was er oorlogdreiging zodat de voormobi-
lisatie werd uitgeroepen. Hij is toen acht dagen in 
dienst geweest. Nadat het Verdrag van München 
getekend was, mocht hij naar huis. Met dat Ver-
drag werd de annexatie van het Tsjechische 
Sudetenland door Duitsland, goedgekeurd door 
Engeland, Frankrijk en Italië.
In 1939 werd op 3de paasdag weer een voormobi-
lisatie uitgeroepen en weer werd hij opge-roepen 
om te komen dienen in het leger.
Wel mocht hij in die tijd regelmatig met landbouw-
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Door het afbranden, in 1944, van het stamhuis van de familie Wijnen zijn vrijwel alle foto’s verloren ge-
gaan, maar deze mooie opname is gespaard gebleven in het huis van de vier broers van Harrie’s vader. We 
zien hier, in 1925, Adriana Wijnen-van Beekveld met haar vijf zonen. Op de achtergrond vlnr: Engelbert, 
Adrianus en Theodorus. Op de voorgrond: Willem, Adriana Wijnen-van Beekveld, door de familie grutje 
genoemd, en Hannes. Vier zonen bleven ongetrouwd bij elkaar wonen. Hannes was de enige zoon die 
trouwde, maar toen zijn vrouw, Mina van de Meerendonk, al na 12 jaar huwelijk overleed, bleef ook hij 
verder ongetrouwd.                      Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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1. Onbekend, 2. P. Schouten, 3. Marinus Kuijpers, 4. Martien Pennings, 5. Wim van Os, 6. commies Jacobs, 7. Jan 
van Lokven, 8. Willem Jonkers, 9. Roelof Loeffen, 10. P. van Hedel, 11.Jos vd Broek, 12. Antoon van Loon, 13. Antoon 
Danen, 14. onbekend, 15. Christ vd Boom, 16.Marinus vd Ven, 17. Jan van Hedel, 18. Grard Zwanenberg, 19. onbe-
kend, 20. J. van Doorn, 21. Hein van Santvoort, 22. Th. Boselie, 23. Toon Wijgergangs, 24. Ties Bosch, 25. Antoon 
vd Doelen, 26.Antoon van Zoggel, 27. Piet ven Empel, 28. Jos de Laat, 29. P. vd Donk, 30.Antoon vd Akker, 31. H. 
Schouten, 32. Janus van Nuland, 33.Hendrik Pennings, 34. M. van Hedel, 35. Christ Abelen, 36. Piet Smulders, 37. 
Martien van Pinksteren, 38. Mart. Rombout, 39. Onbekend, 40. Christ Strik, 41. Driek van Lith, 42. Jos vd Berg, 43. 
Grard vd Pas, 44. Hendrik Cooijmans, 45. Bert van Lith, 46. Tinus van Rooij, 47. Driek vd Steen, 48. G. Zwanenberg, 
49. Willem vd Veerdonk, 50. Jan vd Berg, 51. A.C. vd Pas, 52. Jan Zwanenberg, 53. Nard Steenbergen, 54. Joh. van 
Zoggel (Th.zn.), 55. Piet Lansman, 56. Hèm Swanenberg, 57. Wim van Dommelen (onderwijzer), 58. Franciscus vd 
Bogaart (gemeente ontvanger), 59. Onbekend, 60. kapelaan Breugelmans, 61. Bert Wijnen, 62. Jan van Nuenen, 63. 
Th. van Houtum, 64. Driek Godschalx, 65. Has van Creij, 66. Willem van Lokven, 67. Adr. vd Pas, 68. Corst Gods-
chalx (burgemeester), 69. Harrie van Gemert, 70. pastoor Van Gorkum, 71. kapelaan Wouters, 72. Driekske Tibosch, 
73. Christ Tibosch, 74. Johannes van Hedel, 75. Toon van Helvoort (kerkmeester), 76. P.J. Delleman, 77. Alcidus 
Gilles, 78. Louis Smekens (gemeente veldwachter).                Collectie Heemkundekring De Plaets
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De, tijdens de Belgische opstand opgerichte, Vrijwillige Landstorm wordt met de Tweede Wereldoorlog opgeheven. 
De Landstorm is ingesteld ten behoeve van plaatselijke hulpverlening in oorlogstijd of bij rampen. In dergelijke pe-
rioden is men erg actief en wordt er veel geoefend. In rustiger perioden neemt de bedrijvigheid af en wordt het een 
‘Rustende’ Landstorm. Hier de afbeelding van de schietbaan van de landstorm tijdens de officiële opening in 1932. 
De leden van de Vrijwillige Landstorm, de plaatselijke pastoor, kapelaans en notabelen poseren voor de kogelvanger 
met schutting in het Woud te Middelrode. Harrie Wijnen, waarover bijgaand artikel gaat, staat niet op de foto. Hij is 
pas lid van de Vrijwillige Landstorm geworden nadat hij zijn vooroefeningen voor de militaire dienst had afgewerkt. 
Dat zal eind 1937 of begin 1938 zijn geweest. Hij kreeg tijdens zijn militaire vooroefeningen schietoefeningen op de 
Bedafse Bergen voor een dergelijke schietbaan.
 Zie op bladzijde 6 de namen van de personen op bovenstaande foto.        Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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verlof, want in de zomer is er op elke boerderij veel 
werk te verrichten dat doorgaat; oorlogsdreiging 
of niet.

Wachtlopen
Harrie heeft dikwijls de wacht moeten houden. 
Ook in de winter 1939 – 1940, een lange en 
strenge winter. Hij kan zich nog herinneren dat hij 
het op een keer ’s nachts tijdens de wacht, met 
24 graden onder nul, verschrikkelijk koud had. Ze 
mochten dan wel klompschoenen dragen (onder 
hout en bovenop leer). Die waren toch iets warmer 
dan de leren ‘kistjes’ die ze normaal in het leger 
droegen.
Soms moesten ze in de kazematten wachthouden. 
Twaalf uur ‘op’; twaalf uur ‘af’. Van zes uur ’s 
avonds tot zes uur ’s ochtends; dan werden ze 
afgelost door de volgende groep, die tot 6 uur ’s 
avonds de wacht hield.
Om beurten moesten ze dan buiten de wacht 
houden; ook verderop. Ze moesten soms door 
de sneeuw naar hun post lopen en waren dan al 
verkleumd voordat ze er waren. Daar moesten ze 
dan nog twee uur de wacht houden. Een lange tijd 
in vaak bittere kou.
Soms bleven ze dan toch maar in die kazematten, 
waartegen vaak dikke ijsklonten zaten. De 
schietsleuven stopten ze dan dicht met alles 
wat ze maar voorhanden hadden en probeerden 
binnen een beetje warmte te krijgen van een paar 
petroleumlampen en gingen slapen.
Om direct paraat te zijn als er iemand binnen 

wilde komen, bonden ze een touwtje om de arm 
en verbonden dat met het openingsluik.
In die tijd werd er thuis door de vrouwen en meisjes 
veel gebreid voor de militairen. Mutsen, die over 
de oren getrokken konden worden, wanten en 
lange sjaals. Daarvoor kregen ze legergroene wol 
en patroontjes als voorbeeld voor het breien van 
de wanten en mutsen. Gon, de vriendin van Harrie 
en later zijn vrouw, heeft ook veel gebreid voor de 
militairen.

Mobilisatie 
De oorlogsdreiging werd steeds groter zodat eind 
augustus 1939 de volledige mobilisatie werd 
uitgeroepen. Harrie’s eerste standplaats was toen 
de brug bij Ravensteijn, daarna bij de stuw in 
Lith. Later werd hij gestationeerd in Oeffelt om de 
grens mee te bewaken. In kazemat 83. De Duitsers 
spraken niet van kazematten maar van bunkers. 
Die benaming is later door veel Nederlanders 
overgenomen.
Langs heel de Maas, die voor een groot deel parallel 
loopt met de grens, stonden half onder de grond 
kleine kazematten. Merendeels op een onderlinge 
afstand van ongeveer 500 meter. In elke kazemat 
stond een mitrailleur, die door een van de soldaten 
bediend moest worden. Een andere soldaat was 
zijn helper.
Elke kazemat was verbonden met dichtbij staande 
schuttersputjes waarin vijf tot zeven soldaten 
stonden. Elk van hen had een geweer, maar er was 
echter maar heel weinig munitie.
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Vroeger waren er lange en strenge winters zodat men maandenlang kon schaatsen. Het was een sport die vaak beoe-
fend werd. De bevroren vijvers van de Wamberg waren een geliefde plek voor de vele schaatsers uit ons dorp, maar 
ook uit de omgeving. Menige verliefdheid is daar ontstaan. Harrie Wijnen was ook een fervente schaatser. Hier zien 
we hem (links),rond 1987, met Martien Pennings, beiden op schaatsen op een van de vijvers van de Wamberg.
                Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Begin mei mocht Harrie weer eens met 
landbouwverlof. Op weg naar huis hoorde hij in 
de trein dat wegens oorlogsdreiging alle verloven 
waren ingetrokken. Iedereen moest paraat zijn.
De trein zou tot Boxtel gaan waar de militairen 
werden opgewacht om teruggestuurd te worden 
naar hun standplaats. Harrie stapte al in Veghel uit 
om thuis afscheid te kunnen nemen. Hij ging ook 
even naar Nuland, naar Gon Verputten waarmee 
hij al een tijdje verkering had. Diezelfde avond is 
hij teruggegaan naar zijn grenspost in Oeffelt.

Het uitbreken van de oorlog
In die dagen zagen ze één soms zelfs twee ballonnen 
in de lucht hangen waarmee de Duitsers, zoals ze 
later hoorden, de stellingen op Nederlands gebied 
konden bespioneren. 
Op 10 mei zagen ze al vroeg vliegtuigen hoog 
overvliegen en wisten meteen: de oorlog is 
uitgebroken. Ze hadden er geen bericht van 
gehad, maar dat was voor iedereen wel duidelijk. 
Men moet bedenken dat ze bij hun kazemat 
geen telefonische contact hadden. Dit is met de 
mobieltjes, die tegenwoordig vrijwel iedereen in 
bezit heeft, haast niet meer voor te stellen.
Harrie en zijn medesoldaten in de kazemat 
hadden, ondanks dat ze kort bij de grens lagen, 
nog geen Duitser gezien en geen schot gelost. 
Harrie is nooit bang geweest; gewoon omdat hij 

zich in de kazemat en het schuttersputje goed 
beschermd voelde en eigenlijk niet wist wat er 
kon gebeuren.
Achteraf blijkt er ruim een kilometer verderop, 
nabij Sint-Agatha en Katwijk, hevig gevochten 
te zijn. Duitse soldaten kwamen daar met bootjes 
over de Maas en waren zo een schietschijf voor de 
Nederlandse militairen. Maar de Duitsers schoten 
natuurlijk terug. Er zijn daar 21 Nederlandse mili-
tairen en tientallen Duitsers gesneuveld. Het was 
er dus wel degelijk gevaarlijk.

De brug is ingenomen
In tegenstelling tot de normale dagelijkse gang 
van zaken kwam er die ochtend niemand eten 
brengen, maar door de emoties had niemand hon-
ger en misten ze het eten niet.
Op een gegeven moment zagen ze een Rijnaak 
door de Maas varen. De schipper riep dat de brug 
bij Gennep al door de Duitsers was ingenomen. 
Een van de soldaten ging kijken, maar kwam al 
vlug met drie Duitsers terug. De Nederlandse 
soldaat, die was gaan kijken, diende als menselijk 
schild. De Duitsers sommeerden de Nederlandse 
soldaten zich over te geven. Ze hadden geen 
andere keus en werden dus gevangengenomen!
De vraag blijft hoe het afgelopen zou zijn als er 
niemand op onderzoek was gegaan?
                                                             Wordt vervolgd



11

DE WATERMOLEN TER STEEN TE MIDDELRODE
Geschreven door Wim van der Heijden († 2005)

Ingekort en bewerkt door Kees Loeve

Inleiding. Indertijd heeft Wim van der Heijden een uitgebreid artikel geschreven over de watermolen Ter 
Steen. Bij zijn historisch onderzoek heeft hij in de Bossche Protocollen heel veel aktes gevonden inzake de 
geschiedenis van de watermolen welke een bijna compleet historisch overzicht geven. Ze vermelden veel 
over de financiële verplichtingen welke de eigenaren aan de staat en de pachters aan de eigenaren hadden. 
Ook is veel gevonden betreffende de waterhuishouding bij de molen en het geruzie hierover. Het door Wim 
geschreven artikel zou echter in het periodiek ‘Rondom de Plaets’ te veel plaats innemen. Daarom is er 
door de redactieleden besloten het artikel voor het periodiek sterk in te korten. Kees Loeve heeft dit op zich 
genomen en uitgevoerd. Later zal het artikel over de watermolen Ter Steen in zijn geheel met alle andere 
artikelen over de plaatselijke molens uitgegeven worden in een apart boekje.                       De redactie

Stichting van twee molens
De watermolen Ter Steen stond op de rivier de 
Aa (op de grens met Schijndel en Heeswijk) en is 
samen met de windmolen in Schijndel omstreeks 
1346 gesticht.
In de oudste, bewaard gebleven, Bossche proto-
collen van het jaar 1369 wordt de watermolen Ter 
Steen en de windmolen vijf keer vernoemd. Hieruit 
kan men concluderen dat de stichting vóór 1369 
heeft plaatsgevonden.
In een akte betreffende een betalingsbelofte van 
‘een belasting’ aan de Hertog van Brabant, uit 
1641, staat vermeld dat de bastaardzoon Jan van 
Wijtfliet, Heer van Blaersfelt, ridder, deze belasting 
heeft betaald op 31 maart 1349, enkele jaren na de 
oprichting van de watermolen te Middelrode en 
de windmolen in Schijndel.
Verder treffen we in een akte uit het jaar 1650 de 

vermelding aan dat de nieuwe eigenaar van de 
molens, jonker Philips van Thienen, een belasting 
van ‘3 pond’ moet betalen, dit is vastgelegd in een 
schrijven van december 1346. Uit een aantekening 
uit de 17de eeuw van een Schijndelse notaris 
lezen we: ‘Den uijtgeefbrieff van den molen van 
Schijndel is van den jare 1346 van Hertog Jan 
(III) van Brabant ende van Hertog Philips van 
den 22 Julij 1463’. In een getuigenverklaring over 
de grenzen van Schijndel en Berlicum, bewaard 
in het gemeentearchief van Berlicum, wordt ook 
het jaar 1346 als stichtingsjaar vermeld. Gezien 
deze herhaaldelijke vermeldingen, die mogelijk 
soms van elkaar zijn overgenomen, kunnen we 
aannemen dat zowel de watermolen, als de wind-
molen in 1346 gesticht zijn.
Uit verdere stukken blijkt dat de stichting van 
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deze wind- en van de watermolen, hoewel zeker 
goed voorbereid en gestart is met gefortuneerde 
bouwers, in eerste instantie een financiële mis-
lukking is geworden. In de akten wordt geen 
oorzaak gegeven. Mogelijke redenen kunnen zijn: 
onderschatting van de oorspronkelijk thuis of el-
ders malende landbouwers. De bewoners moeten  
immers tot dan toe zelf malen op hun hoeven. 
Hoewel dit veel inspanning en tijd vergt, duurt het 
enige tijd voor de boeren hun meel bij de molen 
laten malen omdat ze er voor moeten betalen.

Verpachten van de molens
De watermolen heeft vele eigenaren gekend, 
meestal waren ze van adel. Ze waren geen 
molenaars, maar verpachtten de molen. De oudste 
bewaard gebleven vermelding dat de watermolen 
verpacht werd aan een molenaar dateert van 
1396. Het blijkt dat de molen meestal verpacht is 
geweest aan een molenaar uit de omgeving. De 
kosten en pachtsommen waren voor die tijd erg 
hoog zodat menig molenaar het financieel niet kon 
bolwerken.
Gedurende een aantal eeuwen blijven de zeer 
kostbare, maar door velerlei omstandigheden niet 
altijd even rendabele, watermolen in Middelrode 
en de windmolen in Schijndel in het bezit van 
adellijke families. De aanwezige bescheiden 
uit de Bossche en Berlicumse archieven geven 
voldoende gegevens om een redelijk compleet 
overzicht te maken van de eigenaren, molenaars en 
de belangrijkste gebeurtenissen.

Plunderende Geldersen
Na 1480 is de toestand in de Meierij drastisch 
verslechterd. Brabant is bijna doorlopend in oor-
log met het hertogdom Gelder. Dit houdt in dat 
de Geldersen met hun legers regelmatig over de 
Maas trekken en de dorpen plunderen, beroven, 
brandschatting eisen en als dat niet genoeg oplevert 
een dorp in brand steken en platbranden. Hierna 
wordt al het groot en klein vee bijeengedreven en 
meegevoerd naar Gelder. 
Als een dorp dit in de loop der jaren  enkele malen 
overkomt, ontstaat er algemene armoede. Het jaar 
1512 is een absoluut rampjaar. Berlicum betaalt 
de grote afkoopsom van ƒ 8.665,-, desondanks 
worden er rond het dorpscentrum De Plaets 17 van 
de 65 huizen verwoest.
Begin 1500 is Heer Lambertus Goossen van Ger-
wen de erfpachter van de molens. Hij ziet echter 
geen kans de twee molens rendabel te maken. 
Waarschijnlijk zijn daar de binnenvallende 
Gelderse huurlegers debet aan. 
Zowel de watermolen als de windmolen in 
Schijndel komen stil te liggen. De vele crediteuren 
laten, in of rond 1507, de twee molens gerechtelijk 
onteigenen. Pas in 1544 keert de rust weer en kan 
men serieus beginnen met de wederopbouw.
In de periode tussen 1580 en 1590 zijn Berlicum 
en Middelrode bij herhaling overvallen door vijan-
delijke plunderende legers en is er zoveel verwoest, 
geplunderd, afgebrand, vee weggedreven en dorps-
bewoners in gevangenschap weggevoerd, dat het 
dorp totaal in verval is geraakt. De meeste pachters 
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Deze kaart is een reconstructie aan de hand van de kadastrale kaart van circa 1830 toen de watermolen 
reeds ontmanteld was. De Molenweg heet nu Molenhoek. Het Loo bestaat voor een gedeelte nog en heet 
nu ook Molenhoek.
Te zien zijn: de watermolen; de plaats van het waterrad; de sluis (de stuw) waar het water van de Aa werd 
opgestuwd. Daarnaast wordt de veldnaam ‘De Rietwiel’ aangegeven. Waarschijnlijk heeft hier vroeger ook 
een wiel gelegen, welke tengevolge van het verlanden door plantengroei (riet) geheel verdwenen is.
Ook de verbreding van de Aa benedenstrooms, het ‘Molenwiel’, is heel duidelijk te zien. Dit wiel is ont-
staan door eeuwenlange kolkende en daardoor uitspoelende waterstroom van de Aa bij de stuw.
Bij de kanalisering van de Aa, in de jaren 1932-1934, is ter plaatste van het voormalig molenhuis de wa-
terstaatkundige situatie onherkenbaar veranderd. Het molenwiel is gedempt en de diverse watergangen 
zijn rechtgetrokken en voor een deel gedempt. Van het L-vormige gebouw is na de brand in 1944 slechts 
één vleugel overgebleven, die verbouwd is tot schuur.
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hebben hun gronden verlaten en tot wildernis 
laten vervallen, omdat het niet meer mogelijk is 
gewassen te telen en te verhandelen. Dit verval 
heeft natuurlijk ook gevolg voor de twee molens 
die de landbouwproducten moeten verwerken.
Een watermolen pachten en er ook financieel mee 
rondkomen, blijkt steeds opnieuw een grote opgave 
en niet eenvoudig. 
De lasten verbonden aan het pachten van de 
watermolen blijken herhaaldelijk te hoog. Bijna 
iedere eigenaar vanaf de stichting heeft wel 
geld opgenomen en de lasten daarvan, meestal 
bestaande uit rogpachten van 4, 6, of 10 mud rog, 
laten drukken op de watermolen, zonder ooit tot 
aflossing over te gaan. Hierdoor zijn de lasten zo 
hoog geworden dat een financieel goed beheer bij 
voorbaat bijna is uitgesloten.

Voldoende water
We springen met grote sprongen door de 
geschiedenis en belanden nu in 1695. Hoewel de 
dorpsbewoners verplicht zijn op de watermolen 
hun graan te laten malen, wordt hiermee nogal 
eens de hand gelicht. Zo gaat in 1695 Wouter 
Jan Lamberts, oud 26 jaar, knecht bij Heer Johan 
Rogman, eigenaar van de rosoliemolen op de 
Dreef met kar en het blind paard naar de molen 
van Uden, in het land van Ravenstein gelegen. Hij 
koopt daar drie zakken meel voor gebruik in de 
brandewijnstokerij aan de Dreef.
In Heeswijk aangekomen wordt hij aangehouden 
door de pachter van het gemaal, Lambert van 

Rosmalen. Hij krijgt een boete opgelegd voor het 
ontlopen van ‘het recht van gemaal’ en het meel 
wordt onteigend. Om hieraan te ontkomen is Johan 
Rogman zo brutaal aan Claas Hendrick Scheij om 
een briefje te vragen, met de verklaring, dat er geen 
water voor de watermolen was en dat deze stil lag. 
Claas Scheij molenaar op de watermolen Ter Steen 
maar ook Hendrick Peters, molenaar te Heeswijk, 
die zich óók gepasseerd voelt, verklaren echter dat 
er voldoende water was om te malen. Ook Cornelis 
Wouter van der Spanck, oud 36 jaar, knecht van 
Scheij beaamt dit.
Kort hierna verklaren Nicolaas Scheij, molenaar, 
Lijsbeth, zijn huisvrouw, Hendrick hun 18-jarige 
zoon en Hendrick Aartsen gewezen knecht, dat 
er opnieuw 2 zakken meel, nu van Gijsbert Craij 
aangeslagen waren, die in Heeswijk op de molen 
gemaald waren. De watermolen was gangbaar en 
er was water genoeg om de klanten te gerieven.

Onvoldoende water
In 1699 is de watermolen wegens gebrek aan 
voldoende water echter onbruikbaar en mag 
men zijn graan laten malen bij de molenaar te 
Heeswijk.
In 1714 heeft de Heer van Heeswijk door zijn 
pachters, tegen de voorschriften in, het water van 
de Leijgraaf door de Beversgraaf (=Spartelgat) 
naar de Beek bij de Kwikvonder laten leiden, 
in plaats van via het Haffertsbrugje naar de 
watermolen. De 60-jarige molenaar Claas Scheij 
krijgt daardoor onvoldoende stuwwater voor 



15

We zien hier een door Wim van der Heijden, in 1987, gemaakte pentekening van de watermolen Ter Steen. 
Links ziet u de watermolen; tegen de gevel staat een losse molensteen. Die watermolen, hoogstwaarschijnlijk in 1646 
gesticht, stond in de Molenhoek op de Aa. De molen heeft vele eigenaren gehad, die veelal van adel waren. De eige-
naar verpachtten de molen aan een molenaar. Zij verrichtte, meestal met een knecht, het maalwerk.
Peter Zwijsen was de enige eigenaar, die tevens molenaar was. Helaas was hij ook de laatste, want in 1819 is de 
watermolen door het rijk opgeheven omdat deze teveel overlast veroorzaakte. Peter heeft hierna op de Westakkers 
(thans Milrooijseweg 4-6) een standaardmolen laten bouwen.           Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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de aandrijving van zijn molen. Met veel andere 
Berlicumse gedupeerden protesteert Scheij hier-
tegen. Als dit zo doorgaat zal hij de zware lasten 
en pachten, die op de molen rusten niet meer 
kunnen betalen. Ook Peter Hermans van Vucht, 
knecht op de watermolen, verklaart dit.

Grote ramp
In het dorp en de omgeving vindt omstreeks 1754 
een grote ramp plaats. Het water van de Maas en 
de Aa met haar zijriviertjes stijgt zo hoog dat het 
gehele dorp, ook de hoger gelegen delen onder 
water komen te staan. Zelfs de ‘Groote Kerk’ (de 
kerk aan het huidige Raadhuisplein) waar veel 
vee gestald was, loopt onder. Een gedeelte van de 
houten huizen spoelt weg. Alle landerijen staan zo 
lang onder water dat al het zaaigoed verrot. 
Er heerst grote armoede en hongersnood onder de 
dorpsbewoners. We vinden hierover o.a. vermeld, 
dat: ‘den koorenmoolenaar Bartholomeus Cop-
pens tot Middelrooij aan verscheijde armen en 
andere ingesetenen in den uiterste noot en het 
hooge water zijnde heeft uitgedeelt broot en meel, 
te samen voor wel 10 guldens‘.

De Fransen vallen ons land binnen
Op 9 juli 1794, gedurende de inval van de Franse 
legers in ons land, gelast een ingenieur in opdracht 
van de gouverneur van ‘s-Hertogenbosch dat 
de molenaars op de Aa hun sluizen moeten 
trekken (openen). Ze moeten deze tot nader order 
getrokken houden op straffe van een geldboete. 

Dit wordt gedaan om het gebied rond de stad 
onder water te kunnen zetten ter verdediging van 
de vesting ‘s-Hertogenbosch. Dit betekent echter 
dat de watermolenaars hun kostwinning verliezen 
waarvoor men weinig voelt. Die order wordt dan 
ook niet uitgevoerd. Hierop laat de gouverneur alle 
sluisdeuren van de watermolens op de Aa op karren 
laden en voor rekening van de betreffende gemeente 
naar ‘s-Hertogenbosch voeren. De molenaar van 
Middelrode, Arnoldus van der Heijden, wordt om 
zijn gepleegde weerstand tegen deze maatregelen 
gevangengenomen, naar de stad gevoerd en in fort 
‘de Papenbril’ opgesloten. Hij blijft daar gevangen 
tot de Fransen de stad naderen. Deze gelasten op 
hun beurt de watermolenaars om zo snel mogelijk 
schutsluizen aan te brengen, met de bedoeling dat 
de omgeving van de stad weer zal droogvallen. 

Peter Zwijsen; de laatste op de watermolen
In 1802 is Arnoldus van der Heijden afgaande 
molenaar en Peter Zwijsen de nieuwe pachter. 
Hij moet 606 gulden en 10 stuiver betalen aan 
overgenomen maalwerktuigen. Op 13 januari 
1804 koopt Zwijsen de gehele watermolen voor 
20.367 guldens, 13 stuiver en 13 penningen van 
mr. Gijsbert van Berensteijn. (De maalwerktuigen 
waren al in zijn bezit.) Voor de eerste keer is de 
molenaar tevens eigenaar. Hij blijft ook de enige, 
want in 1819 wordt de watermolen door het rijk 
opgeheven omdat deze te veel wateroverlast 
veroorzaakt.
Juist als vanaf 1814 er een einde komt aan de Franse 
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Omdat er geen afbeelding bekend is van de eigenlijke watermolen hebben we, om een idee te geven hoe 
de watermolen er mogelijkerwijs eruit zou hebben gezien, een  afbeelding weergeven  uit het boekwerk 
‘Molens’ van ir. F. Stokhuizen. Afgebeeld is een middenslagmolen. Bij dit type molen stroomt het water 
langs de onderste helft van het rad.
Zoals op de detailkaart  is te zien werd het water voor het rad via een aftakking van de rivier de Aa naar 
het molenhuis toegevoerd. Dit werd gedaan om de fundatie van het molenhuis te beschermen tegen water-
stroom van de rivier de Aa. In de hoofdstroom van de Aa was een stuw aangebracht waarmede het niveau 
bovenstrooms van de rivier de Aa werd geregeld.              
                    Overgenomen uit het boek met de titel: 
                     Molens
                     Schrijver: F. Stokhuyzen
                     Vijfde geheel herziene druk 
                     Fibula-Van Dishoeck  Haarlem 
                     1981 Unieboek, Bussum 
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bezettingstijd met zware belastingen, ontstaan er 
opnieuw problemen voor de watermolen.
Hoewel men er niet meer naar streeft om de 
rivier de Aa bevaarbaar te maken (er zijn immers 
plannen om de Zuid-Willemsvaart te gaan graven), 
wil men van landswege er zorg voor gaan dragen 
dat de obstakels in de Aa, die de vlotte waterlozing 
belemmeren, weggenomen worden. De grootste 
obstakels zijn de watermolens op de Aa.

Einde van de watermolen Ter Steen
De burgemeester van Berlicum, Jacobus Crillaerts, 
verklaart op verzoek van de landsregering toe 
te stemmen in ‘de roijering’ ten laste van Peter 
Zwijsen, molenaar te Berlicum. Dit betekent dus 
het einde van het recht om aan ‘de Molenwiel’ een 
watermolen in gebruik te hebben. De watermolen, 
de sluizen, de kom en andere op het terrein staande 
onderdelen van de watermolen moeten gesloopt 
worden. Peter Zwijsen bouwt hierna midden in 
het dorp Berlicum een windmolen die er tot 1940 
gestaan heeft.
In 1821 is er nog sprake van: ‘tot de Middelrooijsche 
watermolen’. Maar in 1825 lezen we ‘bij de gewe-
sen watermolen’. 
In 1944, tijdens de bevrijdingstrijd, brandt het 
oorspronkelijke gebouw voor een groot deel af 
en wordt later gebruikt als schuur. Een gevelsteen 
van de oorspronkelijke molen is in een van die 
gevels verwerkt. Aan de overkant van de pad is er 
een nieuwe boerderij gebouwd. 

Pegel 
Vanaf de bouw, in 1346, tot aan de sloop, in 1819, 
is de stand van de pegel steeds opnieuw een pro-
bleem en heeft aanleiding gegeven tot vele akten 
oorkonden en verklaringen.
Deze pegel is een stalen pen, geslagen in een, diep 
in de Aa-bodem aangebrachte, eiken paal. Hij doet 
dienst als hoogtemerk van de hoogst toegestane 
stand van de sluizen. De sluizen mogen dus nooit 
hoger gesteld worden dan de pegel aangeeft, 
anders blijft op Heeswijks gebied het water te 
hoog op de landerijen staan.
De bewoners van deze gebieden klagen dan over 
de te hoge waterstand. De Berlicummers hebben 
dan minder wateroverlast. Worden de sluizen te 
laag gezet, dan wordt in de zomer het gebied onder 
Heeswijk te droog, maar Berlicum is dan blij met 
het extra water. Doet de molenaar het andersom, 
dan zijn er steeds klachten vanuit Berlicum en 
daar heeft hij de meeste klanten.
De watermolenaar doet het nooit goed. Bij 
onvoldoende water of een gelijke waterstand 
voor en achter de sluis kan het waterrad niet in 
beweging komen en kan er niet gemalen worden. 
De verdiensten van de molenaar vallen dan weg. 
Wat hij ook doet, het valt altijd ergens verkeerd. 
Maar boven de pegel mag hij zijn sluizen nooit 
afstellen.

Exterieur van de molen
Uit de diverse bronnen blijkt dat de watermolen 
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Waarschijnlijk was in deze boerderij, genaamd hoeve ‘De Rietwiel’, de vroegere watermolen Ter Steen geves-
tigd. Dit prachtige pand lag, aan het einde van de huidige Molenhoek, reeds vanaf 1300. Deze opname, gemaakt 
rond 1930 vanuit de Hondshurk, gelegen aan de westzijde van de dan nog niet gekanaliseerde Aa geeft een fraai 
beeld van het landelijke geheel. De schuur is nog gedeeltelijk in hout opgetrokken en de daken met stro gedekt. 
Deze fraaie boerderij is tijdens de oorlogshandelingen, in september - oktober 1944, grotendeels verloren ge-
gaan. Later is de boerderij enigszins opgeknapt en gebruikt als schuur.     Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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slechts uit één molenhuis heeft bestaan, dat aan de 
Berlicumse kant van de Aa stond.
Gezien de naamgeving van de molen ‘Ter Steen’ zal 
het gebouw in steen zijn uitgevoerd, wat in die tijd 
een zeer kostbaar materiaal was. In het molenhuis 
is de maalinrichting geplaatst. Aan de buitenkant 
bevonden zich een of meer waterraderen. 
Op 10 april 1545 verschijnt er een plakkaat met 
voorschriften van koning Karel V van Spanje, 
als Heer van Brabant, waaraan de eigenaren 
van de molens en molenaars in de Meierij 
van ‘s-Hertogenbosch zich te houden hebben, 
De watermolen wordt bijna jaarlijks door de 
domeinen en door de plaatselijke drossaard en 
schepenen gecontroleerd op het nakomen van de 
voorschriften. 
Uit de gemaakte aantekeningen lezen we dat er in 
1758 sprake is van ‘een somer- en wintermolentje’. 
Wat zou kunnen betekenen dat er meerdere 
waterraderen aanwezig waren. Omdat het oor-
spronkelijke molengebouw, in 1944, afgebrand is, is 
een bouwhistorisch onderzoek niet meer mogelijk. 
Of het verbrande gebouw het originele bouwwerk 
uit 1346 was, is niet meer te achterhalen. Ook zijn 
tot nu toe geen tekeningen gevonden waarop de 
waterstaatkundige inrichting van de molen af te 
lezen valt. Al met al zijn er nog vele vraagtekens.

Interieur molengebouw
Ook hiervan zijn geen tekeningen bekend. Een 4-
tal bronnen geven wel wat aanwijzingen.
Als eerste een acte uit 1507:

-Voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch verklaart 
in 1507 Lambertus van Gerwen dat hij de 
genoemde molens met alles wat er bij behoort, ook 
alle rechten en plichten, overdraagt aan genoemde 
Sanders en Gerit van Heessel. Hij ontvangt van de 
kopers hiervoor slecht 80 guldens van 20 stuivers 
per stuk. Hierbij behoren ook de molenstenen en 
de zeilen, het aanwezige hout- en ijzerwerk en alles 
wat bij de water- en windmolen behoort heeft.
Ten tweede
In een pachtcontract van 1711 worden genoemd:
-Alle reparaties aan de Molenwiel te verrichten, 
zoals het grondwerk, de stijlen en de planken, 
het molenhuis met de stijlen, de buis, waar het 
rad doorgaat met de vellingen en de toebehoren 
daarvan.
-Het sluisgat of het wielgat naast de deuren en 
andere delen goed te repareren, alsook de sluis en 
de brug en al het werk daarbij behorende.
-Het gaande werk, dat de molenaar op de molen 
heeft, zal door een expert van verpachter worden 
opgenomen en bij het verlaten van de molen 
worden verrekend. Dit bestaat uit de 2 kammen, 
raderen met assen en het waterrad, twee rondsels 
en vier molenstenen.
Ten derde 
-Mr. Christiaan Paulus van Beresteijn houdt over 
de jaren 1734 tot en met 1738 en van 1739 en 1740 
een complete boekhouding bij om verantwoording 
af te leggen voor zijn beheer. In Middelrode bestond 
het bezit uit een huis, schuur, waterkorenmolen met 
twee paar molenstenen, de een voor rogge en de 



21

Dit is de oorspronkelijke hoeve de Rietwiel, die na de vernieling, op het eind van de Tweede Wereldoorlog, wat 
is opgeknapt en nadien als schuur is gebruikt. Aan de andere kant van de pad is een nieuwe boerderij gebouwd. 
De panden, die momenteel leeg staan, zijn eigendom van de eigenaren van kasteel Heeswijk.
In een van de gevels van de schuur is een gevelsteen van de watermolen ingemetseld.
Rond 1976-1977 is over de voetbrug een bredere brug gelegd. Die brug lag tot die tijd over de Wetering vlakbij 
Eikenlust op de Loofaert. Over deze bredere brug kon men met de koeien en een tractor de landerijen aan de 
overkant bereiken.                Fotocollectie Heemkundekring De Plaets



22

andere voor boekweit.
Ten vierde
In juni 1802 vinden we Arnoldus van der Heijden 
vermeld als afgaande molenaar en Peter Zwijsen 
als opkomende molenaar op de waterkorenmolen, 
genaamd Ter Steen te Middelrode. 
In verband hiermede worden de persoonlijke 
eigendommen van eerstgenoemde opgenomen, 
waarvoor Zwijsen 606 gulden en 10 stuivers moet 

betalen. Deze eigendommen bestaan uit de as, 
het ijzerwerk, de lopersteen, de leggersteen, de 
boekweitmolen, de lopersteen en legger van de 
rogmolen, het buitenwaterrad met ijzerwerk, de 
kamraderen, ‘t rondsel, de kuip met kuipdeksel, 
de kaar, de schoen, de steenrepen, ‘t luiraaike met 
repen, de planken en de zakken. 
Een en ander geeft voldoende inzicht in het 
maalbedrijf.

Verklarende tekst bij een fragment van een topografische kaart uit 1895 van een 
stukje Middelrode, afgedrukt op de achterzijde van Rondom de Plaets in 2007

Albert Pennings

Fragment van een topografische kaart uit 1895. We zien hierop duidelijk welke veranderingen er de afgelopen 
110 jaar in en om Middelrode hebben plaatsgevonden.
Van rechtsonder naar linksboven zien we een grote brede lijn die de Zuid-Willemsvaart aangeeft. We zien er 
de steenfabriek, het voetveer waarmee men vanaf de Kapelstraat overgezet kon worden naar de Schijndelse 
kant, de wisselplaats waar het kanaal breder was zodat de boten daar konden draaien, de ophaalbrug en 
Sluis 2. 
Ongeveer parallel aan de Zuid-Willemsvaart van rechtsonder naar linksboven stroomt de toen nog 
meanderende (=kronkelende) Aa. Over deze rivier zien we op verschillende plaatsen de letters ‘Br’ en 
‘voetbr’. Dat zijn de bruggen over de rivier de Aa. Ongeveer in het midden staat ‘Middelrodesche Br’ dat 
is de brug over de Aa, die daar in de Brugstraat/Assendelftseweg nog steeds ligt. Over die brug liep, tot 
het graven van de Zuid-Willemsvaart (1822-1824), de belangrijke handelsroute van Luik - Eindhoven - 
Schijndel - Middelrode - Heesch naar het land van Ravenstein.
Bij de voetbrug onder de laatste ‘d’ van Middelrode, lag de voormalige watermolen Ter Steen. Rechtsboven 
aan de Dreef lag de voormalige rosoliemolen ‘Oliem’. 
De verharde wegen zijn donker aangegeven. Langs de weg van Berlicum naar Heeswijk staat: ‘Stoom-
Tramweg’. Daar liep vanaf 1883 de stoomtram. De andere wegen, dus veelal onverharde wegen, zijn goed 
herkenbaar, evenals de percelen landbouwgrond en de rechthoekige blokjes die de panden aangeven. 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *
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OM TE BEKIJKEN   

1ste Klas van de kleuterschool in Middelrode op 9 april 1975. De bovenste rij vlnr: 1. Ciska Jansen, 2. Bea van 
de Heuvel, 3. Aard van Aker, 4. Berdi van Hedel, 5. Johnny Verhagen, 6. Sonja van Dijk, 7. Karin Wilmink, 8. 
Hans van Zoggel, 9. Mark Rombout, 10. Jolanda van Zoggel, 11. Marcel van Empel en 12. Bart van Hedel.
Staand op de 2de rij: 13. William van Schijndel, 14. Twan de Visser, 15. William van Liempt, 16. Anoesjka van 
Uden, 17. Marcel de Visser, 18. Diederick van der Steen, 19. Wilbert Jagers, 20. Anita Bissels, 21. John Schou-
ten, 22. Hein van den Braak. Zittend op de 3de rij: 23. Marieke van Hooft, 24. zuster Bernadette, 25. Linda van 
de Steen, 26. Monique Voets, 27. Bryan van Zoggel en 28. Jeroen van Kessel. Vooste rij: 29. Lonneke Wittenberg, 
30. Diana Wilmink, 31. Jessica Bissels, 32. Nocole van Hooft, 33. Miriam Lelieveld en 34. Patrik van Caste-
ren.                                        Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Archeologie in het Beekdal in Berlicum en Middelrode
Overzicht van archeologische vindplaatsen en waardevolle gebieden in ons Aa-dal.

Albert Pennings

Vanwege de vergevorderde plannen om de Aa in ons gebied, na ruim 70 jaar, weer te laten meanderen, willen 
we graag de oudheidkundige betekenis van dat gebied onder de aandacht brengen. We praten al 5 jaar mee 
in de Klankbordgroep van het Waterschap Aa en Maas en dringen er bij alle betrokken instanties op aan om 
archeologisch onderzoek te laten verrichten in het aangegeven gebied en met voorzichtigheid het landschap 
aan te pakken. In het verleden, b.v. tijdens de ruilverkaveling, zijn al vele gebieden onherstelbaar verstoord 
en zijn er vele oudheidkundige vondsten verloren gegaan. Laten we zuinig zijn op ons cultuurerfgoed.

Inleiding
Berlicum kenmerkt zich door een aantal riviertjes 
en verschillende dekzandruggen. De grootste rivier, 
de Aa, ontspringt in de Peel en mondt uit in de 
Dieze. Hij wordt gevoed door een aantal beken en 
waterlopen, waarvan er een aantal via natuurlijke 
weg gevormd zijn en een aantal gegraven. Als 
voorbeelden noemen we de Leigraaf, de Run, de 
Wambergse beek, de Kwalbeek en de Wetering. In 
de oudheid was er al regelmatig bewoning, vooral 
aan de rechteroever in de stroomrichting gezien, 
op de zandruggen en hoge plaatsen die donken 
werden genoemd. Ook Heeswijk, Dinther, Veghel, 
Erp zijn zo ontstaan. Vaste bewoning kwam er 
vermoedelijk in de Merovingische periode (ca 
600 - 700 na Chr.). Middelrode is de enige plek 
die oorspronkelijk aan de linkeroever van de Aa 
ontstaan is.

Reeds vroege bewoning 
Op de gehele linkeroever had men op de meeste 
plaatsen veel last van hoge waterstanden, dus 

die werden pas laat bewoond. Denk maar aan 
de naam het ‘Woud’. In de Steentijd verbleven 
in onze omgeving af en toe rondtrekkende 
stammen, die soms kort, soms wat langere tijd 
op één plaats verbleven: jagend, vissend en 
voedsel verzamelend. Vanaf 2000 v. Chr. is ons 
gebied regelmatig bewoond en dan vooral op de 
rechteroever van de Aa. Men woonde op hoger 
gelegen zandkoppen aan beide zijden van de 
Aa en vanaf de 14de eeuw ook op lager gelegen 
delen vanwege de inmiddels aangelegde dijken. 
Het gebied was gunstig voor bewoning van de, 
voornamelijk, boerenbevolking: er was goede 
landbouwgrond op de hogere plaatsen, weilanden 
in de lage gebieden, er was viswater en bossen 
voor de jacht.

Vele vondsten 
Er zijn vondsten gedaan in grafheuvels en 
urnenvelden. Waaronder opvallend veel Romeinse 
munten. Een voorbeeld van een middeleeuwse 
bewoonde plek in dit gebied is Seldensate, aan 
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Deze potten en sabels zijn, omstreeks 1934, in Middelrode gevonden bij de graafwerkzaamheden vóór de ka-
nalisatie van de Aa. Eind zestigerjaren, toen ze gefotografeerd werden, waren ze nog in bezit van Jos van Lith, 
hoofdonderwijzer in Middelrode. Jos Douwes, die ze fotografeerde, was samen met Jos van Lith en drie anderen, 
in 1967, medeoprichter van Heemkundekring De Plaets. Het was algemeen bekend dat Jos van Lith sterk geïn-
teresseerd was in alles wat met heemkunde te maken had. Vaak werden vondsten bij hem gebracht die hij dan 
in zijn klaslokaal tentoonstelde. Na zijn overlijden, in 1968, zijn die vondsten bij verschillende personen terecht 
gekomen. Ton van Lith, een oomzegger van Jos, gaf de twee sabels, 15 jaar geleden, aan de Heemkundekring De 
Plaets ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum.           Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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een doorwaadbare plaats in de Aa. Ook andere 
doorwaadbare plaatsen kunnen van archeologische 
betekenis zijn. In Berlicum zijn ook de volgende 
plaatsen van waarde: het oude dorpscentrum 
De Plaets, de plekken van kasteel Vredendaal 
en kasteel Ter Aa. In het hele grondgebied van 
Berlicum en Middelrode waren veel ‘kasteeltjes’, 
buitenhuizen, slotjes, speelhuizen en natuurlijk 
veel boerderijen. Vaak gebouwd door rijk gewor-
den Bosschenaren en adellijke families. Zij ver-
pachtten die aan plaatselijke landbouwers en bij 
tijd en wijle woonden de eigenaren er zelf ook.

Veranderingen in het landschap
Door de vele ontgrondingen en zandafgravingen, 
ook al in de 17e eeuw, b.v. voor verhoging van 
wegen (Veedijk), zijn veel natuurlijke verho-
gingen in het landschap verdwenen. Door de 
normalisatie van de Aa, van 1934-36, vanwege 
de werkverschaffing voor de vele werkelozen, is 
in het stroomgebied veel veranderd en verloren 
gegaan. Sommige oude Aa-armen zijn gedempt 
of drooggevallen, maar er zijn ook Aa-armen en 
wielen blijven liggen. Vooral in de vijftiger en 
zestiger jaren zijn op de plaatsen van vroegere 
boerderijen, slotjes en kastelen veel middeleeuwse 
aardewerkscherven ontdekt.
Het landschap is het meest veranderd tijdens 
de ruilverkaveling in de zestiger jaren van de 
vorige eeuw. Daardoor is het hele gebied vrijwel 
onherkenbaar geworden. Natuurlijke verhogingen 
zijn meestal afgevlakt, oude landwegen opge-

heven, verlegd en verhard, en er zijn nieuwe 
sloten gegraven. Zodoende ontstonden flinke 
rechte, vlakke percelen die de versnippering 
van landbouwgrond zoveel mogelijk moesten 
opheffen.

Nog meer vondsten 
Vondsten in die jaren (1950-1960) werden vaak 
gedaan door Jos van Lith, Tinus Boselie en  door 
C. de Rooij uit Rosmalen. In latere jaren vond 
ook Jan van Hasselt het een en ander. De Rooij   
vond Romeins aardewerk in een sleuf van de 
aardgasleiding op het Beekveld. Vondsten door 
anderen werden soms gemeld of brachten die bij Jos 
van Lith, hoofd van de school in Middelrode. Hij 
bewaarde de vondsten, zoals urnen en aardewerk, 
thuis en in de school. Ze waren daar in 1965 nog 
aanwezig, maar in 1982 was er bij navraag niets 
meer van bekend. Van Lith is in 1968 overleden 
en veel vondsten zijn waarschijnlijk bij familie of  
bij anderen terechtgekomen.
Vaak ook ging iets met de vinder mee naar huis, 
ging na verloop van tijd kapot of werd als oud spul 
opgeruimd. Echte archeologische belangstelling 
was er in die tijd nauwelijks. Al met al is er een 
indrukwekkende reeks vondsten bekend die er 
op wijzen dat in verschillende periodes vroegere 
bewoners sporen hebben achtergelaten. Vooral in 
de (voorheen) hogere gebieden en zandruggen 
kunnen nog vele resten gevonden worden. We 
kunnen dus gerust spreken van een hoogwaardig 
archeologisch gebied.
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Linksboven zien we het tinnen bord 
dat Harrie Boselie, in 1939, vond 
tijdens werkzaamheden aan de Aa 
ter hoogte van het voormalige kas-
teel Assendelft. Op de rand van het 
bord staat het wapen van de Cock 
van Opijnen en Vladeracken. Het 
bord is afgegeven aan het Brabants 
Museum. Rechtsboven zien we een, 
door Jan van Hasselt in zijn tuin ge-
vonden, munt uit 1603 en links  een 
veldhak (plm. 500 vóór Christus) 
die rond 1935 gevonden is nabij de 
Aa. De veldhak is vervaardigd uit 
een hertengewei. Er is een gat in-
gemaakt voor een steel.   
 Fotocollectie Heemkundekring De Plaets



28

Enkele gebieden die zeker 
archeologische aandacht verdienen, 
stroomafwaarts vanuit de Aa gezien

De nummers corresponderen met de nummers op 
het kaartje op pagina 29

1. Watermolen Ter Steen
Omstreeks 1346 is hier een watermolen gesticht, 
waarvan nog resten in de bodem kunnen zitten.

2. Clarissenhoeve 
Hier zijn een aantal vondsten gedaan, bij 
werkzaamheden zijn hier onder meer talrijke 
dierenbeenderen aangetroffen.

3. Hondshurk
Hier is o.m. een kokerbijl gevonden uit de 
Bronstijd. Er heeft vanaf ca 1200 een grote hoeve 
gestaan.

4. Corneliuskapel en omgeving
Daar stonden een kapel en enkele brouwerijen, 
herbergen, stallingen voor wel 70 paarden, 
woningen en hoeves. Het is niet bekend of er nog 
funderingen van de voormalige kapel liggen. Dit 
was een belangrijke plek vanwege de ligging aan 
een belangrijke handelsroute.

5. Kasteel Assendelft
Het is mogelijk dat er nog resten van fundamenten 
zijn die zich deels onder de Aa-dijk moeten 
bevinden.

6. Seldensate
Het begon met een oude boerderij bij een 
doorwaadbare plaats, later uitgebreid met omgracht 
kasteel en voorgebouwen. Bij Seldensate zijn 
er al eerder (omstreeks 1650) bochten uit de Aa 
gehaald.

7. Hersend
In een vroegere meander van de Aa zijn er 
prehistorische voorwerpen gevonden.

8. Centraal in het gebied
Oude bewoning en veel complete urnenvondsten 
en scherven, waarschijnlijk van een urnenveld uit 
de IJzertijd.

9. Heilige Eik
Aan het einde van de Runweg en Beekveld kunnen 
sporen van deze plaats overgebleven zijn.

10. Vredendaal en omgeving
Er is een Romeinse munt gevonden en ook veel 
andere vondsten uit de Nieuwe Tijd (ca 1500-
1800) zoals bouwmateriaal. 
Maar ook menselijke botten, aardewerk, potresten, 
spijkers, baksteen. Waarschijnlijk van het kasteel, 
waarvan ook nu nog resten in de grond kunnen 
zitten.

11. Kastelen Ter Aa
Op deze plaats stond eerder een hoeve: er zijn ook 
vondsten uit de Romeinse tijd bekend, waaronder 
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Een door Albert Pennings getekend kaartje waarop te zien is waar archeologische vindplaatsen zijn.. 
De nummers corresponderen met de nummers op de pagina’s 28 en 30.

B

A
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munten, maar ook o.a. onderdelen van een harnas. 
Waarschijnlijk zitten er ook nog resten van het 
kasteel zelf in de grond.

12. Hasseltsedijk 
Er zijn voorwerpen en sporen gevonden van 
bewoning uit de Romeinse tijd, de Midden 
Bronstijd en uit de IJzertijd, zoals aardewerk 
en vuursteenmateriaal. Tot rond 1540 stond 
in de directe omgeving van dit archeologisch 
bodemmonument kasteel ’t Groenhuiske.

13. Circumvallatielinie
In de buurt van de Beusingsedijk werd de Aa 
afgedamd en omgeleid om het gebied rond ’s-
Hertogenbosch droog te malen ten gunste van 
de aanval op de stad door stadhouder Frederik 
Hendrik in 1629. 
Daarvan zijn in ieder geval nog sporen langs de Oude 
Bossche Baan en parallel aan de Beusingsedijk lag 
een hoornwerk (is een buitenwerk van een vesting 
met lange rechte flanken) op de plek waar nu café 
‘de Fuik’ staat. 

14. Hasseltkampen / Engelandse Brug
In de Hasseltkampen, omgeving Engelandse 
molen, zijn vondsten bekend van scherven en 
aardewerk uit de la Tèneperiode (ongeveer 
300 tot 50 v. Chr.). Hier werd ook een blauwe 
glazen armband gevonden. Eveneens van deze 
locatie komen een pijlpunt met weerhaken en een 
vuurstenen schrabber uit de Bronstijd.

Binnen het plangebied van de toekomstig 
meanderende Aa, maar buiten 

de voormalige gemeente Berlicum:
A. Gebied rond het Heeswijks kasteel.
Er zijn daar vondsten gedaan die te maken hebben 
met dat kasteel, maar ook een geweibijl daterend 
uit de vroege IJzertijd.

B. Andere kant van de Beusingse dijk, grenzend 
aan De Brand op Dungens grondgebied, zijn vele 
vondsten gedaan. Er is onder meer aardewerk 
aangetroffen uit de Late Middeleeuwen en een 
oudere vuurstenen dolk. Hier stond in 1629 nog 
een molen.

Bronnen:
‘Archeologisch overzicht van de gemeente Berlicum’, uit ‘Brabants Heem’, 1983 blz. 36-42. Willem Beex, 
‘Archeologisch onderzoek Beekdalen Brabantse Aa’, Assen, 2002. Grontmij Advies & Techniek b.v.
‘Zwerftocht door het verleden’, deel 1, Berlicum, 1982. Wim van der Heijden,
Albert Pennings, lezing ‘Archeologie in ons beekdal’, Berlicum 2006.
Met dank aan Mark Bimmel voor zijn hulp.
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Bij het aanleggen van gasbuizen, 
nabij de arm van de oude Aa achter 
het pand van Wilmink (Kapelstraat 
1) vond Jan van Hasselt. rond 1976-
1977, de vuistbijl die u hier linksbo-
ven ziet afgebeeld. Hij vond daar ook 
een wasmand vol met scherven van 
kruiken en dergelijke. 
In zijn eigen tuin vond hij de munt die 
op pagina 27 staat afgebeeld, maar 
ook scherven van een kruik die hij ge-
reconstrueerd heeft tot de kruik die u 
hierboven kunt zien. Links ziet u en-
kele gevonden scherven.
     Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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VAN EEN ZANDWEG TOT LAAN VAN SELDENSATE
Wim van der Heijden († 2005)

Nadat in 1898 de eigenaar van het kasteel Seldensate, Ir. Valerius Gertrudis Andriga Bosch, zijn verworven 
landgoed heeft opgeknapt en een tolbrug voor voetgangers over de rivier de Aa heeft gelegd, wil hij zijn bezit 
nog verder verfraaien. Hij heeft daarbij de mooie toegangslanen bij het Heeswijks kasteel voor ogen. In 1902 
verzoekt hij aan de Berlicumse gemeenteraad om op zijn kosten de laan, lopende van zijn landgoed tot aan de 
brug over de Zuid-Willemsvaart, met eiken- of beukenbomen te mogen beplanten. Een dergelijke fraaie laan 
zien de Berlicumse raadsleden echter niet zitten. 

Geldverspilling
De pas gereedgekomen herbouw van het kasteel 
Seldensate en de daar gehouden feestelijke bijeen-
komsten worden door hen alleen als geldverspilling 
gezien. En nu nog zo’n statige laan als toegangsweg 
naar het kasteel dat hoeft van hen niet. De in 
Velp bij Arnhem woonachtige architect Valerius 
Bosch krijgt dan ook als antwoord dat hij de laan, 
lopende vanaf het kanaal tot aan Seldensate, mag 
aanplanten met ‘lariksenheesters’ (hakhout), maar 
deze worden dan wel eigendom van de gemeente. 
Tevens moet hij nog driehonderd gulden storten 
in de gemeentekas, een wat zielig antwoord van 
de raad op een aanbod tot verfraaiing van een 
dorpsstraat. De aanleg van de laan gaat hierop niet 
door. 
Na het overlijden van Valerius Bosch komt er toch 
nog een bomenlaan.

Op kosten van de gemeenschap
In 1949 besluit de Berlicumse gemeenteraad 
namelijk om de straat, lopende van het inmiddels 
vervallen kasteel Seldensate tot aan Sluis II, de 
naam te geven van Laan van Seldensate. Als we 
deze straat nu bezien, dan is de laan met zijn 
beplanting met bomen er toch gekomen, maar nu 

op kosten van de gemeente (=de gemeenschap). 
Jammer dat de vooruitziende blik van ir. Valerius 
Bosch niet tijdens zijn leven gewaardeerd kon 
worden.

Oorspronkelijk ‘Speuringstraat’ Spurkstraat
De huidige laan is van oorsprong een gedeelte van de 
Spurkstraat. Deze straat is reeds vóór 1300 aanwezig. 
Het is een gedeelte van de verbindingsweg van St.-
Michielsgestel via Den Dungen, Spurkstraat, brug 
over de Aa bij het Gewat, Koningsstraat (thans 
de Kunning), Mirrooise Onderstal (nu de Ploeg) 
naar de dorpskern van Berlicum. Met de aanleg 
van de Zuid-Willemsvaart (1822-1824) wordt de 
verbinding voor alle transporten verbroken. De bij 
Sluis II geprojecteerde brug wordt om financiële 
redenen niet aangelegd. Alle vervoer per kar, 
koets, e.d. stagneert hierdoor en de aanliggende 
zanderige straten krijgen beduidend minder ver-
voer te verwerken. 
Pas tientallen jaren later, als de verkeersverbinding 
geheel vervallen is, komt de geprojecteerde brug 
tot stand.
Het kadaster geeft vanaf 1832 voor deze laan en 
de Assendelftseweg de naam van ‘Speuringstraat’, 
afgeleid van ‘Sporkt’, de huidige Spurkstraat.
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In 1890 start, ir. Valerius Bosch, de ei-
genaar van kasteel Seldensate, met het 
grondig verbouwen en uitbreiden van 
het kasteel en het koetshuis. Ook de tui-
nen worden opgeknapt. In 1898 laat hij 
aan de huidige Laan van Seldensate een 
tuinmanshuis en een boerderij bouwen. 
Vervolgens wil Valerius ook een mooie 
toegangslaan naar zijn kasteel. Hij 
vraagt toestemming aan de gemeente 
om op eigen kosten eiken- of beuken-
bomen te mogen planten langs de weg, 
die loopt van zijn kasteel naar de Zuid-
Willemsvaart. Dit wordt hem echter ge-
weigerd. Zoals men nu kan zien zijn de 
bomen er alsnog gekomen, maar nu op 
kosten van de gemeente.
Linksboven de boerderij. 
Linksonder zien we het tuinmanshuis; 
De donkergroene vensters zijn voorzien 
van een witte ‘zandloper’; het eigen-
domskenmerk van de eigenaren van Sel-
densate. 
      Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Reacties op geplaatste fototeksten. We kregen verschillende reacties op ons vorige periodiek; Rondom de 
Plaets nr. 4-2006. Em. pastoor W. Pulles gaf door dat de persoon die op de foto van de voorpagina vermeld 
staat als kapelaan Van der Linden prior Gevers, o. praem. van de abdij van Berne is. Magda Gradus gaf door 
dat op de foto op pagina 121 nummer 9 op de 2de rij van boven niet Nolda van Esch staat maar Nelly van den 
Broek. Gerda Dielissen vroeg of het jaartal van de foto op pagina 103 wel klopte. En inderdaad ze heeft gelijk. 
Bij het controleren blijkt dat René van Rijckevorsel in 1896 geboren is. De foto kan dan onmogelijk van 1904 
zijn; waarschijnlijk van rond 1914. Wij noteren de gegevens die we doorkrijgen, maar kunnen natuurlijk niet 
elke foto controleren. Daarom is het prettig als u meedenkt en het ons doorgeeft!
Rosoliemolen op de Dreef. Harry Wijgergangs mailde dat op pagina 105 de verkeerde foto staat. Hierbij ziet 
u de juiste foto van Dreef 8 waar achter een rosoliemolen heeft gestaan.

Bidprentjes. Weer kregen we bidprentjes van Toon van Dijk uit Dinther. De bidprentjes die we van Toon 
krijgen, zijn meestal van overledenen die in Berlicum of Middelrode geboren zijn maar elders gestorven. De 
kans is dan groot dat we ze nog niet hebben. Van de familie Klerkx kregen we bidprentjes en ook verschillende 
rouwbrieven. Theo van Hedel bracht 2 dozen met bidprentjes en 20 originele foto’s van de begrafenis van 
pastoor Van Rijn († 1971), afkomstig van Nelly van Helvoirt, een schoonzus van hem. Maria Schel-van 
Pinxteren uit Nuland gaf ook bidprentjes, maar tevens een bijzonder prentje dat kennelijk gegeven werd bij 
het verlaten van de school; een soort 10 geboden. Hierna volgt de tekst dat achterop dit prentje staat:

Herinnering bij het verlaten der school
1. Ga biechten en zo dikwijls te Communie als ge maar kunt.

2. Ga zo dikwijls naar de H. Mis als ge maar kunt en verzuim nooit de Zondagsmis.
3. Bid trouw uw morgen- en avondgebed en vergeet dan toch

   nooit uw drie weesgegroeten en ‘t gewetensonderzoek.
4. Bid dagelijks uw rozenhoedje en draag altijd uw scapulier.

5. Wees altijd en vooral openlijk Roomsch en laat uw geloof niet bespotten.
6. Wees een trouw lid van uw Roomsche vereeniging.

7. Heb eerbied voor de Priesters en toon die in woord en daad.
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Walther van der Spank bracht een paar weken geleden enkele originele foto’s. Een ervan is hier geplaatst.
Achter op de foto staat geschreven; 
Opening recreatiepark ‘Het Ven’ in Middelrode. Het loslaten van een koppel eenden. 
Enkele mensen kennen we. Ton van Lith onder de paraplu, Piet Wijgergangs, die het deurtje van de kooi 
open doet, burgemeester J. Bartels, met burgemeestersketting kijkt toe evenals zijn vrouw en rechts met 
hoed zien we pastoor H. Hoek. Bartels is als burgemeester in 1979 vertrokken naar Valkenswaard. Dus de 
foto moet minstens 28 jaar oud zijn. Als u hierover meer weet te vertellen, wilt u het de redactie dan laten 
weten.                                     Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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8. Wees tegen iedereen eerlijk, oprecht en beleefd.
9. Vlucht diegene, die slechte taal spreken, zoals ge voor een slang zoudt vluchten.

10. Wat er ook gebeurd is ----- wanhoop nooit.
Johan Teulings. Orthenscheweg 67, s-Bosch

Foto’s en oorlogsdagboeken. Van Hans Janssen, een neef van Ria van der Donk († 2005), kregen we 
enkele dozen met allerlei spulletjes van Ria. Onder andere bidprentjes, maar ook veel originele foto’s. De 
heemkundekring had reproducties van enkele van de nu verkregen foto’s, maar de originele zijn altijd beter. 
Verder zaten in die doos een aantal boekjes met toneelstukjes die in Berlicum zijn opgevoerd en dagboekjes 
met oorlogsverhalen uit september-oktober 1944. Een van de oorlogsverhalen is geschreven door Thjeu van 
Oorschot uit Schijndel, die tijdens de evacuatie vanuit Schijndel met enkele familieleden bij de familie Van 
der Donk-Verhoeven in de Kerkwijk terecht lwam. Het is een vlot geschreven boekje. Ondanks alle ellende 
kon men kennelijk soms toch nog lachen. Zeker als men leest dat er tijdens de evacuatie een flinke slok 
uit een meegenomen fles jenever genomen wordt en er blijkt dan wijwater in de fles te zitten. Ook zit er 
een dagboek bij van Sjeng Janssen, toen de verloofde van Clara, de zuster van Ria. Verder zitten er enkele 
gedichten/voordrachten voor feesten en partijen bij o.a. ‘Het derde been’, dat Hans Loeffen van de Wamberg 
hier en daar op een leuke manier opdraagt. Bijzonder opvallend zijn de twee schriftjes van Wim Spierings. 
Deze slagerszoon uit de Kerkwijk was toen in een seminarie in België en hield, na de inval door de Duitsers, 
in die twee schriftjes een dagboek bij tijdens zijn vlucht in de meidagen van 1940. De schriftjes hebben wij 
aan een lid van de familie Spierings gegeven. Zoiets hoort toch in de familie thuis!
Fotokaarten en een geschiedenis. Van Harrie van Duijnhoven, indertijd leraar aan de Berlicumse 
landbouwschool, kregen we enkele spullen, die hij, na het sluiten van de landbouwschool, bij het opruimen 
van de lokalen, heeft meegenomen. Het waren enkele kaarten met op elk 53, hoofdzakelijk, oorlogsfotootjes, 
die zuster Hendrikus heeft laten maken ten bate van haar lessen in heemkunde voor de leerlingen van de 
Theresiaschool. Ook gaf hij 36 getypte vellen waarop in het kort de geschiedenis van ons dorp beschreven is. 
Aan het slot staat 1 juni 1945. Marinus van Helvert, van 1956 tot 1975 hoofd van de landbouwschool, was 
bijzonder geïnteresseerd in de historie van ons dorp, maar zal deze geschiedenis niet zelf beschreven hebben 
want hij was tot in 1956 hoofd van de lagere school te Loosbroek! 
Balkumbrij. René Suikers was van 1977 tot 1984 werkzaam bij Stichting Samenlevingsopbouw Berlicum 
(Sam Sam). Deze stichting probeerde, met succes, allerlei activiteiten en verenigingen ‘van de grond te krijgen’. 
We kregen van René een flink aantal uitgaven van het periodiek Balkumbrij. Dit periodiek bracht, vanaf 1973 
elke 2 maanden, op ongeveer 20 pagina’s in A5-formaat, dorpsnieuws. Het werd zo gebracht dat men kon 
meedenken en –praten over een uitgebreid aantal onderwerpen. Sam Sam werkte er ook aan mee. Nummer 55, 
uitgegeven in oktober 1982, is het laatste periodiek met een stijve omslag. Nummer 56, uitgegeven december 
1982, bevat slechts 4 pagina’s op krantenpapier in A4-formaat. Daarin wordt flink ‘de noodklok geluid’ omdat 
er geen geld is om de uitgave van het periodiek voort te zetten. Men heeft al in 1981 een voorstel naar de 
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Zoals u steeds achterin onze periodieken 
kunt lezen wordt er nogal eens spontaan 
wat geschonken. Regelmatig komt er op 
de dinsdagochtend iemand binnenlopen 
om wat te brengen of ons iets te laten 
reproduceren. Anderen bellen op om te 
vragen thuis iets op te halen. Zo belde 
Hans Janssen dat hij bij het leeghalen 
van het huis van zijn tante Ria (van der 
Donk) spullen tegenkwam waarvoor de 
heemkundekring mogelijk wel interesse 
heeft. Een van de kringleden is de dozen 
op wezen halen en op pagina 36 kunt u 
lezen wat er zoal in zat. Op deze pagina 
een van de originele foto’s.
De opname is in 1937 gemaakt tijdens 
een uitstapje van enkele dorpelingen 
naar de Wereldtentoonstelling in Brus-
sel. Ze hebben kennelijk allemaal hun 
beste pak aangetrokken.
Op de achtergrond van links naar 
rechts:
Hermus Wijgergangs en Piërre van de 
Ven.
Op de voorgrond: Johan van Nuenen 
sr., Gerardus van den Broek, Jan van de 
Veerdonk, Jos van der Donk (Ria’s va-
der), Wim van Dommelen en Peer Goos-
sens.  
        Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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gemeente gestuurd om allerlei plaatselijke blaadjes zoals van de gemeente, sportverenigingen, parochies, 
clubs en Balkumbrij samen te laten gaan in een (maand)blad. ‘Als de gemeente, die ƒ 15.000,- per jaar heeft 
uitgetrokken voor haar eigen blad, meedoet en de te verkrijgen inkomsten van advertenties moet het lukken.’ 
Maar op hun voorstel komt geen antwoord van de gemeente. Ook niet op hun verzoek voor een gesprek in 
1982 en er komt ook geen antwoord op de tweede door hen naar de gemeente gestuurde brief. Kennelijk is de 
uitgave van Balkumbrij daarna stopgezet. Van Jan Lansman kregen we ook enkele uitgave van Balkumbrij. 
De kring had er al een aantal en met deze aanvullingen ontbreken alleen de nummers 4, 12 en 22 nog. Als 
iemand die nog heeft en beschikbaar wil stellen; dan zullen wij dit bijzonder op prijsstellen.
Gouden Leeuw en Liza Minnelli. Van Rian van den Broek kregen we allerlei archiefmateriaal van en 
krantenknipsels over voornoemde eetgelegenheden. Ook zit er een hele mooie foto bij van het inmiddels 
verdwenen uithangbord van de Gouden Leeuw. Dit materiaal is bijzonder welkom. Er ligt een artikel over 
de Gouden Leeuw klaar om te zijner tijd te plaatsen in Rondom de Plaets. Dan zijn deze gegevens zeer 
welkom. 
Wij danken iedereen voor hun reacties en de aanvullingen voor het archief. Alles wordt keurig bewaard 
in de twee inbraak- en brandbeveiligde archiefruimtes van heemkundekring ‘De Plaets’. Geïnteresseerden 
kunnen er nu en later gebruik van maken. Elke dinsdagochtend kan iedereen vrij binnenlopen voor informatie 
of zomaar om eens een kijkje te nemen. U zult er van staan te kijken wat er allemaal in de twee archiefruimtes 
van heemkundekring ‘De Plaets’ aanwezig is. Op de dinsdagmorgen werken er altijd een groot aantal kringleden 
aan de archiefstukken, foto’s, bidprentjes, krantenknipsels en stamboomgegevens van de kring.
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