40 JAAR HEEMKUNDEKRING DE PLAETS
Albert Pennings en Anny van der Heijden-Bijnen

Zoals u hiernaast in de fototekst kunt lezen was het dit voorjaar 40 jaar geleden dat heemkundekring De
Plaets werd opgericht. De kleine startgroep begon primitief en weinig professioneel. De kring had nog geen
naam, geen logo, geen brochure waarin de meest relevante gegevens te lezen zijn, geen eigen periodiek,
geen eigen e-mailadressen; laat staan een eigen website.
Maar ook het aantal activiteiten was zeer beperkt. Mede door de belangstelling en medewerking van
onze dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten werden deze uitgebreid. In dit artikel kunt u kennis maken met
heemkundekring De Plaets en de vele activiteiten van de kringleden.
De eerste heemkundebeoefenaars
In 1967 waren de leden van de startgroep van
de heemkundekring niet de eerste die zich bezig
hielden met onze dorpsgeschiedenis en alles wat
daarbij komt kijken.
Gerlacus van den Elsen (de bekende boerenapostel)
was rond 1880 kapelaan in de Petrusparochie te
Berlicum en heeft in die tijd, maar vooral toen hij
weer in de abdij van Berne was, veel uitgezocht.
Het resultaat van zijn onderzoeken bracht hij onder
in het, in het Latijn gestelde, nooit gepubliceerde
boekwerk ‘Documenta pro historica de Berlicum
et Middelrode’.
Petrus Breugelmans was, rond 1930, ook kapelaan
in Berlicum, maar hield zich op heemkundig
gebied hoofdzakelijk bezig met het verzamelen
van ansichtkaarten en foto’s van ons dorp. Ook
maakte hij schetsen van diverse panden.
Zuster Hendrikus was op een ander gebied actief
in de heemkunde. Ze gaf, als leerkracht aan de
Theresiaschool en later in Het Voortgezet Lager
Onderwijs (VGLO), haar leerlingen van eind

dertigerjaren tot in de vijftigerjaren onderricht
in onze dorpsgeschiedenis. Ze heeft bij veel
leerlingen heemkundige interesse gewekt wat nog
steeds goed te merken is.
Tinus Boselie, in ons dorp geboren en getogen,
was de eerste leek die aan heemkunde deed. Hij
bezocht meerdere archieven en werkte samen met
zuster Hendrikus. Zij kon zelf geen onderzoek
verrichten omdat ze het klooster niet uit mocht om
naar de archieven te gaan of naar particulieren om
interviews af te nemen.
Tinus publiceerde, tussen 1950 en 1970, regelmatig
geschiedkundige verhalen in het plaatselijke
weekblad ‘Rondom de Toren’ en later in ‘De
Brug’.
Jos van Lith en Egbert Gerrits, beiden onderwijzer,
waren ook sterk geïnteresseerd in heemkunde. Jos
bemoeide zich vooral met (meestal toevallige)
archeologische vondsten. Egbert berichtte daarover
in voornoemde weekbladen waarvan hij redacteur
was. Hij deed regelmatig een oproep tot oprichting
van een heemkundekring en het beschrijven van
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de gebeurtenissen tijdens de bevrijding van ons
dorp, in 1944, en de wederopbouw daarna. Hij
zag het belang hiervan, maar had er zelf geen tijd
voor. Heemkundekring De Plaets heeft uiteindelijk
gehoor gegeven aan zijn oproepen!

Er werden bezoeken gebracht aan het uitgebreide
en goed bewaarde archief van de abdij van Berne.
De priesters van deze abdij kregen immers al
vanaf 1240 het beheer over de kerk in ons dorp
en benoemden vanaf die tijd de parochiepriesters.
Daardoor is er in hun archief veel over ons dorp
te vinden.
2. Direct werd er al veel tijd besteed aan het
fotograferen. Niet alleen van wat er zou verdwijnen,
maar ook ging men erop uit om foto’s te verkrijgen
om die te reproduceren. Daar werden de gegevens
bij gezocht; wie staat er op, bij welke gelegenheid,
waar en wanneer is de foto gemaakt. De kring heeft
gereproduceerde foto’s van ruim 100 jaar geleden,
maar ook 80 tot 90 jaar oud, met daarop 10-tallen
personen afgebeeld, waarvan alle namen bekend
zijn. Die gegevens zijn nu absoluut niet meer te
achterhalen. Het is zeer arbeidsintensief, waaraan
nog steeds veel tijd wordt besteed! Helaas is er,
wegens tijdsgebrek, nog een grote achterstand,
mede doordat er regelmatig nieuwe foto’s worden
aangeboden.
3. Het onderzoek van het gemeentearchief was
een hele klus, die vele jaren heeft geduurd.
Alle stukken van dat archief lagen zonder enige
ordening, ongeveer 30 hoog, verspreid op de
vloer van het gemeentehuis. Het dak heeft zelfs
een tijdlang open gelegen na de beschietingen, die
tijdens de bevrijding van ons dorp plaatsvonden.
Aan die archiefstukken was nooit zorg besteed.
Juist daardoor is het Berlicums archief tamelijk
compleet.
Telkens werd door een kringlid enkele veilingkisten

Start van de plaatselijke heemkundekring
De leden van de nieuw opgerichte heemkundekring
besloten drie prioriteiten te stellen en wel:
1. het bijeenbrengen van alle gepubliceerde en
aanwezige kennis;
2. het fotograﬁsch vastleggen van alles wat
dreigde te verdwijnen, maar ook het reproduceren
van oude foto’s werd belangrijk geacht;
3. het onderzoeken van de toestand van het
gemeentearchief dat verspreid over de zoldervloer
van het gemeentehuis lag.
Er werd besloten alleen actieve leden aan te
nemen. Hierdoor telde de kring jarenlang slechts
10 tot 12 leden. Om de eerste kosten te kunnen
dekken werd door ieder lid ƒ 2,50 ingelegd.
Bij de maandelijkse bijeenkomsten (tegenwoordig
werkgroepenoverleg genoemd) werd er toen, maar
nu nog steeds, gegevens uitgewisseld en plannen
besproken. De werkzaamheden worden verdeeld
naar gelang van de beschikbare tijd, interesse en
kennis.
Start werkzaamheden
1. Jos van Lith en Tinus Boselie stelden, na de
oprichting van de heemkundekring, hun gegevens
belangeloos beschikbaar. Ook werden alle heemkundige publicaties verzameld.
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Zuster Hendrikus gaf jarenlang onderricht in heemkunde. De leerlingen moesten in een dik schrift stukken geschiedenis van ons dorp
schrijven. Ze werden verluchtigd met fotootjes op een kaart zoals
hierboven te zien is. Na de Tweede Wereldoorlog heeft ze nog zo’n
kaart laten maken met fotootjes die te maken hadden met de oorlog
en de bevrijding van ons dorp. Die fotokaart is gepubliceerd in
Rondom de Plaets, nr. 3-1994.

Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Eikenlust 1941.
Berlicum 1941, pastorie der Ned. Her
vormde Gemeente.
Berlicum 1941, stuw in de Aa.
Berlicum 1941, poort, overblijfsel van
Huize ‘Assendelft’.
Berlicum 1930, R.-K. Kerk.
Berlicum 1941, Sluis 2.
Berlicum, nieuwe boerderij.
Berlicum-Kaathoven 1941, oude Cunera
kapel-boerderij.
Ned. Hervormde Kerk 1941, west- en
zuidzijde.
Berlicum, standerdmolen.
Oude Berlicumse boerderij.
Berlicum 1941, poort bij kasteel ‘Wam
berg’.
Berlicum, kasteel ‘Ter Aa’, ofwel Huis
Berlekum.
Onze Lieve Vrouw van Berlicum, 1941.
Oude Berlicumse klederdracht, Loofaert
Berlicum 1930, hoogaltaar R.-K. Kerk.
Berlicum, kasteel ‘Ter Aa’, achterzijde.
Berlicum-Nuland, Engelenstede.
Veebeek, ca 1800.
De kerk te Berlicum, ca 1730.
Berlicum 1941, tuinbouw-voorbeelden
bedrijf N.C.B.
Berlicum 1941, kasteel ‘De Wamberg’.
Berlicum, Zaanlandse molen.
Brabantse molen.
Oude R.-K. Pastorie 1941

ingeladen met archiefstukken en mee naar huis
genomen. Daar werden ze van het ergste vuil
ontdaan. Vervolgens ging men ze bestuderen en
aantekeningen maken. Intussen liet de gemeente
stellingen maken, waarop de teruggebrachte
stukken werden gelegd. Zo kwam er een globale
ordening in het gemeentearchief.
4. Tussen die archiefspullen lag ook een half
vergane tekening waarop de tiendrechten met
betrekking tot de Nonnenbosche Hoeve stonden
vermeld. Die tekening, van eind 1600, was helaas
in zeer slechte staat.
Ook lagen er half vergane kadasterkaarten uit 1890.
Er is veel tijd besteed aan het overtrekken van die
kaarten. Een belangrijk werk, want later bleken ze
niet meer aanwezig te zijn in het gemeentearchief.
Waarschijnlijk opgeruimd vanwege de slechte
staat.
Vanaf 1976 ging een kringlid een hele dag (later
twee dagen) in de week naar het rijksarchief te
’s-Hertogenbosch voor onderzoek. Door steeds
oudere archiefstukken te bestuderen, leerde hij het
oude schrift te ontcijferen. Zelfs in de zeer oude
Bossche Protocollen waarin veel overdrachtsaktes
beschreven staan van bewoners uit ons dorp. In
die aktes zijn ook veel toponiemen (veldnamen)
te vinden.

belangstellenden hoe men stamboomonderzoek
kan verrichten. Later heeft hij dat in het nieuwe
gemeentehuis nog een keer gedaan. Het is voor
velen een grote hobby. Volgens Jan werkt het
zeer verslavend en komt men makkelijker af
van een rookverslaving dan de verslaving van
stamboomonderzoek!
Een totaal andere activiteit betrof het opschonen
van het vervallen kasteel Seldensate met het sterk
verwaarloosde landgoed, nadat de gemeente
Berlicum dit, in 1973, had aangekocht. De
heemkundekring begon op eigen initiatief, maar
kreeg de volledige medewerking van de gemeente.
Met de hulp van een aantal geïnteresseerden is,
op een aantal zomerse zaterdagen in de zeventigerjaren, het poortgebouw, het koetshuis en de
stalling met omgeving van puin en afval ontdaan.
Hierna is het voormalige kasteel, dat met struiken,
berken en onkruid overwoekerd was, blootgelegd.
De oude fundering en kelders zijn vervolgens
uitgegraven. Alles is daarna opgemeten en
in kaart gebracht om inzicht te krijgen in het
afgebroken kasteel en het gebouw van vóór de
verbouwing in 1896. In 1979 is de voormalige
gracht uitgegraven.
Uitgave van boeken
In 1970 vroeg de directie van de uitgeverij
‘Europese Bibliotheek – Zaltbommel’ aan de
heemkundekring om oude foto’s met bijbehorende
teksten te leveren. Men wilde een boekje uitgeven
met de titel: ‘Berlicum in oude ansichten’.
Kringleden hebben geschikte foto’s gezocht

Uitbreiding activiteiten
In 1980 heeft de toenmalige gemeentearchivaris
Jan Mikkers, op verzoek van de kring, een cursus
oud-schrift gegeven. En in 1982 vertelde hij, in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, aan
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Midden zeventiger jaren heeft de
heemkundekring, met hulp van
geïnteresseerden, waaronder verschillende bewoners van de Haashoeve, het vervallen kasteel Seldensate met het sterk verwaarloosde
landgoed onderhanden genomen.
Ook bij het poortgebouw lag het
puin hoog met daar tussen struiken en bomen. Hier zien we Joop
Rood, een bewoner van de Haashoeve, wegrijden met een kruiwagen puin van het poortgebouw..
Fotocollectie heemkundekring De Plaets

In de zomer van 1979 heeft heemkundekring De
Plaets, met hulp van het grondverzetbedrijf van
Jos van der Cammen en enkele vrijwilligers, de
voormalige gracht uitgegraven. Daarbij kwamen de eiken staanders van de vroegere ophaalbrug te voorschijn. De gracht is rond 1900, bij
de verbouwing, gedicht.
Later kwam in de gracht de duif, die thuishoorde op de duiventoren, te voorschijn. Na een opknapbeurt is die duif weer op de toren gezet.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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en daarbij teksten geschreven, die daarna zijn
verstuurd. Mondeling was afgesproken dat de
kring de verkoop zou verzorgen. Helaas; niets was
minder waar. De verkoop werd door de uitgever
georganiseerd en de heemkundekring mocht het
overschot tegen betaling overnemen.
Dit was een reden om nooit meer ‘in zee te gaan’
met welke buitenstaander dan ook. Besloten
werd om zelf boeken te gaan uitgeven, want er
was geleidelijk een redelijk uitgebreid archief
opgebouwd. Hierdoor begon de kring in 1974
voorzichtig met het boekje: ’Berlicum 5 eeuwen
onderwijs’, met 28 pagina. In 1977 gevolgd door
het 40 pagina’s tellende boekje: ’Kroniek van
het liefdesgesticht St.-Vincentius te Berlicum’. In
1979 verscheen het eerste echte boek: ’Huysinghe
Seldensath in de Heerlijckheijt van Beerlichem
onder Middelroij’ met 128 pagina’s.

gemaakt van het oude dorpscentrum met daarbij
een grote situatietekening en bewonerslijsten.
De middenstand stelde de benodigde vitrines
beschikbaar. Zo kregen ze uiteindelijk toch een
goed resultaat.
In 1980, t.g.v. de 35-jarige bevrijding van ons
land, organiseerden de kringleden in de Moerkoal
hun 2e tentoonstelling.
Tentoonstellingen worden nog steeds met grote
regelmaat gehouden. Soms op eigen initiatief, soms
op verzoek van anderen. In 1990 zelfs twee in één
jaar. De Petruskerk vierde toen dat haar parochie
750 jaar door norbertijnenpriesters bediend werd.
De Sacramentskerk vierde in datzelfde jaar het
40-jarige bestaan van de parochie.
Voor beide parochies hebben de kringleden
een grote tentoonstelling ingericht. De eerste in
het gemeentehuis aan het Mercuriusplein. de
tweede in de Moerkoal. Dat was hard werken.
Twee tentoonstellingen in een jaar is eigenlijk te
veel, maar als er zulke verzoeken komen, wil de
heemkundekring niet weigeren.
Ook bij de opening van verzorgingshuis Berlerode,
de opening van de bibliotheek, het 25-jarig bestaan
van de Herman Jozefschool en 50 jaar voetbalclub
BMC heeft de kring voor een tentoonstelling
gezorgd.

Tentoonstellingen
In 1975 bestond de kerk van Middelrode 25
jaar en deed het feestcomité een beroep op de
heemkundekring om een tentoonstelling in te
richten in de nieuw gebouwde showroom van Jos
van Boxtel. Daar zouden meerdere activiteiten
gehouden worden ter gelegenheid van dat
jubileum.
Een tentoonstelling inrichten was een hele
onderneming voor de kringleden. Ze hadden geen
enkele ervaring op dat gebied. Toch gingen ze
enthousiast aan het werk en verzamelden spullen
afkomstig van Seldensate. Ook konden ze al aardig
wat oude foto’s laten zien. Er werd een maquette

In het gemeentehuis
In de tijd dat het gemeentehuis aan het Mercuriusplein in gebruik was, mocht de kring daar
gebruikmaken van de gangen en de trouwzaal
om tentoonstellingen te houden. Onder andere bij
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In 1975 bestond de parochie van Middelrode 25 jaar. Ter
gelegenheid daarvan vroeg het feestcomité aan de heemkundekring een tentoonstelling in te richten. In die periode
was de kring ook bezig met het opschonen van het kasteel,
het poortgebouw en het landgoed van Seldensate. De belangstelling daarvoor was groot.
Bij verschillende particulieren lagen spullen, die afkomstig waren van Seldensate. De kringleden mochten die lenen om ze tentoon te stellen.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets

De heemkundekring had in 1975, acht jaar
na de oprichting, al behoorlijk wat foto’s,
die ook tentoongesteld werden. Ook is er
voor die gelegenheid een maquette gemaakt van het oude dorpscentrum en een
daarbij behorende grote situatietekening
en bewonerslijsten van het dorpscentrum
in 1832.
Het was voor de kringleden de eerste keer
dat ze een tentoonstelling inrichtten, maar
ze konden trots zijn op het resultaat.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Duizend pagina’s dorpsgeschiedenis
Een belangrijk werk kreeg gestalte met: ‘Berlicum;
Zwerftocht door het verleden’. De geschiedenis
van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Belver
in twee delen (1982 en 1984). Samen bijna 1000
pagina’s.
Daarmee ging een grote wens in vervulling.
Want door het ontbreken van een goede geschiedschrijving werden er regelmatig geschiedkundige onwaarheden gepubliceerd. Die onwaarheden zijn veelal niet meer terug te draaien omdat
ze ‘een eigen weg gaan bewandelen’. Vele jaren
later komt men die fouten dan als waarheid weer
ergens tegen.
Het gemeentebestuur, de Rabobank en het
Anjerfonds zagen kennelijk het belang van het
uitgeven van de dorpsgeschiedenis en gaven elk
een ﬂinke subsidie. Hierdoor kon de verkoopprijs
laag blijven; zelfs ﬂink onder de prijs van de
drukker. In 1982 werden er van het 1e deel 1250
exemplaren gedrukt en in 1984 van het 2e deel
1000. Zo’n groot aantal laten drukken was wel
een groot ﬁnancieel risico voor de kringleden.
Maar de gemeente en de Rabobank hadden er
kennelijk vertrouwen in en hebben de boeken
sterk gepromoot. In het ‘Gemeenteblad Berlicum’,
dat in die tijd regelmatig huis aan huis verspreid
werd, werd in mei 1982 bijna een hele pagina
besteed aan het verschijnen van deel I, evenals
een hele pagina met een inschrijfformulier. Deel
II werd zelfs gepromoot door de gemeente én de
Rabobank in een, huis aan huis verspreide, brief

de opening van het nieuwe gemeentehuis en de
herdenking dat de stoomtramlijn 100 jaar daarvoor
geopend werd. De tentoonstelling bij voornoemde
viering 750 norbertijnen in onze parochie alsook bij
de viering 40 jaar én de viering 50 jaar bevrijding
van ons dorp zijn in het voormalige gemeentehuis
gehouden. Evenals de twee tentoonstellingen met
stambomen.
Het was een groot voordeel dat de kringleden
daar een hele week de tijd kregen om in te richten.
Vervolgens bleef de tentoonstelling dan twee volle
weken, met drie weekenden, voor het publiek
toegankelijk.
Vanwege de mond tot mondreclame werd het in
de loop van die twee weken steeds drukker op
die tentoonstellingen met een climax in het derde
weekend.
Stamboomtentoonstelling
De grote jubileumtentoonstelling met 70 stambomen, die in 1992 werd gehouden ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de kring, is ook in het
gemeentehuis gehouden.
De deelnemers aan die tentoonstelling hebben
voor het samenstellen van hun stamboom, indien
nodig, in speciale bijeenkomsten hulp gekregen
van kringleden. Archivaris Jan Mikkers gaf
ook alle medewerking en stelde het nodige ter
beschikking.
Ter gelegenheid van dat jubileum heeft de Rabobank
brochures, met 12 pagina’s, gesponsord, die door
de kringleden huis aan huis werden verspreid.
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In 1992 bestond heemkundekring ‘De
Plaets’ 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan
heeft de kring in het voormalige gemeentehuis een grote stamboomtentoonstelling
gehouden. Zeventig stambomen hingen
er. De heemkundekring had gezorgd voor
een aantal platen met dezelfde afmetingen, zodat er een eenheid was. Op die
platen kon men de stamboomgegevens
bevestigen. Die werden ‘aangekleed’ met
foto’s, bidprentjes en andere stukken betreffende de stamboom.
Hier de stamboom die Marinus van den
Berg had gemaakt van zijn familie.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets

Diegenen die moeite hadden met het uitzoeken van hun stamboom, konden hulp krijgen
van kringleden. De kring huurde een keer
per week het lokaal van de Zondagsschool
om daar te kunnen werken. Een groep werkte in de huiskamer van Thea van der ValkKuijpers.
Archivaris Jan Mikkers stelde de benodigde
ﬁches en leesapparaten ter beschikking.
Op de foto van links naar rechts: kringlid
Peer van de Ven, die hulp geeft aan Christ
van Uden, Ria van Uden-Swanenberg, Thea
van der Valk-Kuijpers en Jos van Boxtel.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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met inschrijfformulier.
De boeken waren dan ook snel verkocht. Daardoor
dachten de kringleden, nadat er 100 nieuwe
aanvragen genoteerd waren, dat het verantwoord
was om er van beide delen nog 250 stuks, dus in
totaal 500, bij te laten drukken. Helaas, de verkoop
bleef steken bij die 100 en de kring bleef met 400
onverkochte boeken en een ﬂinke schuld zitten.

de vraag de kringleden ﬁnancieel te helpen een
periodiek op te starten. En zowaar; kennelijk had
men vertrouwen in de heemkundekring. Er kwam
voldoende geld binnen om de schuld af te lossen,
zodat men met een schone lei kon beginnen aan
het uitgeven van een periodiek.
Periodiek Rondom de Plaets
Er werden binnen en buiten de kring redactieleden
gezocht. Waarna, op 10 april 1989, een bijeenkomst
werd gehouden met de potentiële medewerkers
waar het een en ander werd besproken en de
doelstellingen van het uitgeven van het periodiek
werden voorgelegd. Vervolgens is er gestart met
het klaarmaken van het eerste heemkundige
periodiek in ons dorp.
In 1982 had de heemkundekring de naam De
Plaets gekregen. Voor die historische naam was
gekozen omdat Berlicum ontstaan is op De Plaets
(het huidige Raadhuisplein). Op en rond De Plaets
speelde het dorpsleven zich af. Daarom vond
men het toepasselijk om het periodiek de naam
‘Rondom de Plaets’ te geven.
De Rabobank was, ook toen, zo bereidwillig
brochures te sponsoren die door de kringleden
huis aan huis verspreid werden. Vervolgens werd
er in het najaar van 1989 een tentoonstelling georganiseerd om mensen te trekken. Dat leverde al
direct 170 abonnees op. Een goede start om vol
goede moed verder te gaan.
In ‘Berlicum; Zwerftocht door het verleden’
staat geschreven dat er in die boeken een totaal
geschiedkundig overzicht over het dorpsleven

Wegwerken van de schuld
Allerlei instanties werden aangesproken om
subsidie te verkrijgen, maar niemand wilde geld
geven voor de herdruk. De Rabobank onderkende
het probleem en wilde de heemkundekring daarom
helpen. Ze zochten naar een oplossing en gaven
uiteindelijk een renteloze lening. Het bleef toch
een groot probleem want hoe zou men die schuld
ooit kunnen aﬂossen?
De kringleden constateerden dat ze voor
inkomsten helemaal afhankelijk waren van
Wim van der Heijden. Zonder kosten of tijd
in rekening te brengen, schreef hij boeken, die
de heemkundekring dan kon uitgeven om er
inkomsten uit te verwerven. Dat was jarenlang
goed gegaan, maar voor de toekomst was het een
te wankele ﬁnanciële basis. Daarop kwam een
kringlid op het idee om een periodiek uit te geven
en abonnees te verwerven. Men zou zo kunnen
proberen om meer continuïteit in inkomsten te
verkrijgen.
Het was echter een groot risico om met schuld
aan een nieuw avontuur te beginnen. Daarom
werden er brieven naar ondernemers gestuurd met
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Wim van der Heijden heeft heel veel archiefonderzoek verricht waardoor hij de geschiedenisboeken van ons dorp kon beschrijven.
In 1982, bij de ofﬁciële opening van het gemeentehuis aan het Mercuriusplein, werd
deel I van ‘Berlicum; Zwerftocht door het
verleden’ ten doop gehouden. De gemeente
en de Rabobank gaven beiden een ﬂinke
subsidie, zodat de verkoopprijs laag kon
blijven. Hier is Wim, in 1983, bezig met het
tekenen van een situatietekening voor deel
II. In de loop der jaren heeft hij honderden
van die tekeningen gemaakt.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets

Deel II was al voor een groot gedeelte klaar
toen het eerste boek werd uitgebracht. Er
moesten nog enkele gegevens worden opgezocht, bijpassende foto’s gezocht en situatietekeningen gemaakt. Ook is de tekst van deel
II door extra veel mensen nagekeken omdat in
het laatste gedeelte veel gegevens van dorpsmensen verwerkt zijn. Gegevens die niet in
de archieven te vinden zijn en daarom veel
gevoeliger voor fouten. Op de foto zien we
links burgemeester Van Erp, die het 2e deel
van ‘Berlicum; Zwerftocht door het verleden’
van Wim van der Heijden ontvangt. Dit vond
plaats in 1984, bij de feestelijke heropening
na een verbouwing van de Rabobank.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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is gegeven en dit in de toekomst aanleiding zal
geven om vele afzonderlijke onderwerpen verder
uit te diepen. Dat is wat de kring met verhalen in
het periodiek ook doet. Vele onderwerpen die in de
geschiedenisboeken al in het kort beschreven zijn,
worden in Rondom de Plaets verder uitgewerkt.
Om variatie in de artikelen te verkrijgen, worden
ook andere onderwerpen behandeld. Voorop staat
dat de heemkundekring nooit iets zal publiceren
wat een persoon of een familie kan beschadigen.
Het streven om het periodiek te laten zijn ván en
vóór onze dorpsbewoners heeft geresulteerd in
101 schrijvers in Rondom de Plaets. Een bijzonder
hoog aantal, waaraan men kan zien hoezeer de
heemkundekring met zijn periodiek leeft in onze
dorpsgemeenschap. Elke schrijver kan, indien
nodig, rekenen op hulp van de redactie en krijgt,
na de in overleg aangebrachte correcties, de tekst
nog een keer te lezen, soms zelfs meerdere keren,
voordat deze naar de drukker gaat. Daardoor weet
de schrijver zeker dat er niets gepubliceerd wordt
waar de schrijver niet achter kan staan. Hetzelfde
geldt voor een geïnterviewde.

gen mee over ‘het reilen en zeilen’ van de heemkundekring. Abonnees zijn niet actief bij de kring
betrokken. Allen krijgen 4x per jaar Rondom de
Plaets bezorgd en kunnen deelnemen aan lezingen
en andere activiteiten.
In 1991 is in het eerste nummer van Rondom de
Plaets het logo van heemkundekring De Plaets
gepresenteerd. Op pagina 22 in dat periodiek staat
naast het afgebeelde logo ook de betekenis van
het logo beschreven.
Een eigen archiefruimte
Vanaf de oprichting, in 1967, tot 1993 is
heemkundekring De Plaets gevestigd geweest in
het pand van de familie Van der Heijden. In de
spreekkamer van het architectenkantoor werd
vergaderd. Ook werden daar de foto’s bewaard
en is er een tijdlang wekelijks door kringleden
gewerkt aan de fotocollectie. In het woonhuis
waren de overige spullen opgeborgen.
Geleidelijk was het aantal actieve leden gegroeid
tot ±20, zodat er in 1991 werd uitgekeken
naar een andere locatie om er de maandelijkse
vergaderingen te houden. Die werd gevonden in
de ruimte van de WAO aan de Kerkwijk, naast de
huidige bibliotheek.
In april 1993 is het nieuw gebouwde gemeenschaphuis Den Durpsherd in gebruik genomen en
kreeg de heemkundekring, 26 jaar na de oprichting,
voor het eerst een eigen, brandbeveiligde, archiefruimte waar men ook kan werken. De kring kreeg
toen van de gemeente de toezegging van een
jaarlijkse subsidie, dit om de kosten van de huur

Dorpsencyclopedie
Het blijkt dat de heemkundige boeken en periodieken
voor allerlei doeleinden geraadpleegd worden;
kennelijk fungeren als een dorpsencyclopedie.
Met de start van de periodiek werd er besloten
om te spreken van werkende leden en abonnees.
De werkende leden verrichten de voorkomende
werkzaamheden en weten daardoor wat er speelt
in de kring. Daarom beslissen zij in vergaderin82

In april 1993 kreeg de kring, in de
nieuw gebouwde Durpsherd, voor het
eerst een eigen archief/werkruimte. De
eerste twee jaren is daar door kringleden steeds gewerkt. Hier zien we, in
1994, op de achtergrond zittend Lenie
Noppen-Bijnen en staand Cis Spierings. Aan de voorste tafel vlnr: Eugène
Riswick, Diny van de Veerdonk-van Alebeek, Hilde Pennings-Follmer en Anny
van der Heijden-Bijnen. Eugène is op
7 mei 1995 overleden. Ondanks dat hij
wist dat hij ongeneeslijk ziek was, was
hij tot kort voor zijn overlijden nog elke
dinsdagochtend present. Het gaf hem
wat aﬂeiding.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets

Op de achtergrond zien we Jan Lansman, hij voert gegevens in de computer. Op de voorgrond is Hedwig
Verhagen-Arts bezig met het handmatige werk voor de bidprentjes.
Daarna worden de gegevens van de
bidprentjes van Berlicum, Middelrode en Kaathoven, met een nummer,
door Theo Cooijmans ingevoerd in
een computer. Deze nummers verwijzen naar de juiste plaats in de verzamelmappen. Op tafel liggen twee van
de dertig in gebruikzijnde verzamelmappen. Door de nummering zijn de
bidprentjes vlug te vinden. De foto is
van februari 2006.
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te dekken. De gemeente wilde het echter zo niet
noemen. Daarom kreeg de kring een bedrag per
hoofd van onze dorpsgemeenschap. Die subsidie
zat zelfs boven het huurbedrag.
Na het in gebruik nemen van de eigen ruimte
in Den Durpsherd werd daar, door een 6-tal
kringleden, één ochtend in de week gewerkt aan
de fotocollectie.
In 1994 stapten helaas enkele leden op en begonnen
een nieuwe historische vereniging in ons dorp. Heel
jammer want, omdat er maar één geschiedenis is
van Berlicum, Middelrode en Kaathoven, worden
veel heemkundige werkzaamheden dubbel gedaan
en andere blijven, wegens tijdsgebrek, liggen.

Later zijn er nog twee computers, een printer en
een scanner bijgekomen, waardoor er op vele
fronten gewerkt wordt.
Op de dinsdagochtenden wordt meestal door ± 17
kringleden gewerkt. Er wordt echter niet alleen
gewerkt maar ook worden er de laatste familie- en
dorpsnieuwtjes uitgewisseld met natuurlijk op tijd
een kopje kofﬁe of thee. Daardoor is het er altijd
gezellig.
Vrije inloop op dinsdagochtend
Vanaf de tijd dat de kring op de dinsdagochtend de
grote vergaderzaal huurt, kunnen belangstellenden
op die ochtend onaangekondigd binnenlopen
om een kijkje te nemen of om informatie te
verkrijgen. Kennelijk voorziet dat in een behoefte,
want er wordt druk gebruik van gemaakt. Niet
alleen dorpsbewoners, maar ook studerenden die
informatie nodig hebben voor hun werkstuk of
scriptie. Stamboomonderzoekers komen vaak van
heinde en verre, soms zelfs uit het buitenland, om
in het kringarchief gegevens van hun voorouders
op te zoeken.
Vooral de gegevens die niet in de ofﬁciële
archieven te vinden zijn, stellen zij bijzonder op
prijs. Men kan ook op andere dagen het archief
bezoeken, maar dan dient men eerst een afspraak
te maken.
Op die dinsdagochtend komen de bezoekers niet
alleen voor informatie op allerlei gebied, maar ook
om iets te brengen, om foto’s te laten reproduceren
of om zich op te geven als abonnee of lid. Ook
kan men dan een van de, door de heemkundekring

Meer leden; meer werkruimte
Ondanks het opstappen van die leden bleef de
heemkundekring groeien. Er kwamen zelfs al snel
elke week zoveel leden werken, dat de archiefruimte
daarvoor veel te klein was. Daarom werd begin
1995 besloten om de grote vergaderzaal, die naast
de archiefruimte van de heemkundekring ligt, op
dinsdagochtend te huren en dit voor het hele jaar
vast te leggen.
Dat resulteerde erin dat er voldoende plaats
en voldoende kringleden waren om daar ook
andere activiteiten te verrichten, zoals werken
aan stambomen, krantenknipsels, bidprentjes
en allerlei andere archiefstukken. Ook werkt
er een kringlid elke week met zijn eigen laptop
om gegevens in te voeren. Eerder was er in de
archiefruimte al de eerste computer met printer en
een kopieerapparaat van de kring geïnstalleerd.
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Zoals u op de bovenste foto op pag. 83 kunt
zien, werd er na de in gebruikneming van de
archief/werkruimte daar door de aanwezige
kringleden gewerkt. Er kwamen echter op
de dinsdagochtend, de werkochtend van de
kring, steeds meer kringleden werken, zodat
er te weinig plaats was voor iedereen. Daarop is begin 1995 de grote vergaderzaal op de
dinsdagochtend gehuurd. Daar werken nu de
meeste kringleden.
Hier in 1996 van links naar rechts: Wim van
de Ven, Ad van Hedel, Cis Spierings, Janske
Bekkers-Roefs, Wim van der Heijden, Hilde
Pennings-Follmer, Lenie Noppen-Bijnen,
Diny van de Veedonk-van Alebeek en Anny
van der Heijden-Bijnen
. Fotocollectie heemkundekring De Plaets
Op deze foto van dit voorjaar ziet u enkele
kringleden aan het werk. Geheel links is Piet
Bok bezig een stukje uit een krant te knippen. Alle publicaties over ons dorp worden
uitgeknipt en bewaard. Een groot gedeelte
is terug te vinden met behulp van de computer. Naast Piet Nelly Embrechts-van Lokven en half zichtbaar Albert Pennings dan
staand Anny van der Heijden-Bijnen, Riek
van den Berg-Geerlings en Willem Constant
met achter hem Theo Cooijmans.
Er wordt niet alleen gewerkt op de dinsdagochtenden maar ook familie- en dorpsnieuwtjes uitgewisseld en op tijd een kop kofﬁe of
thee gedronken. Daardoor is het er altijd
gezellig.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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uitgegeven, boeken kopen of een verzamelband
voor Rondom de Plaets of het opbergen van
bidprentjes. Verder is iedereen welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

straatnamen. Maar dit voorjaar is er, op verzoek
van dorpsbewoners, weer een beroep gedaan op
de heemkundekring. De gemeente heeft daarop
toegezegd dat de plaatselijke heemkundekringen,
ook in de toekomst, weer ingeschakeld worden bij
straatnaamgeving.
Voor advisering aan de gemeente in de uitbreidingswijk De Ploeg heeft heemkundekring De
Plaets de toekomstige bewoners laten kiezen uit 17
toponiemen (veldnamen) die daar in het verleden
gebruikt zijn. Van elk van die veldnamen was een
verklarende tekst. Voornoemde uitbrei-dingswijk
ligt historisch gezien in een belangrijk gebied,
vroeger Belver geheten.
Heemkundekring De Plaets heeft zeven multomappen waarin plaatselijke toponiemen opgetekend zijn. Veruit de meeste zijn afkomstig uit
aktes. Vroeger had elk veldje een naam. Voordat
het kadaster er was, werd een plaats in aktes
aangegeven door het noemen van veldnamen die
op en rond zo’n plaats lagen. Het is jammer dat
het de kringleden aan tijd ontbreekt om ze ter
plaatse in kaart te brengen. Ouderen kennen die
namen nog wel, maar na de ruilverkaveling is het
moeilijk geworden de juiste plaats te bepalen. In
de toekomst zal het helemaal onmogelijk zijn ze
nog te achterhalen.

Tweede archiefruimte
In 2006 heeft de kring in de kelder van Den
Durpsherd een tweede brandbeveiligde archiefruimte gekregen. Dat was hard nodig omdat er
zoveel bij is gekomen. Zo zijn er momenteel
onder andere: ± 23.000 foto’s, 5700 bidprentjes
van overledenen van Berlicum, Middelrode en
Kaathoven, 500 boeken over allerlei aspecten
van de historie en honderden situatiekaarten. Ook
zijn er vele andere archiefstukken. Er wordt nogal
eens wat geschonken, dat goed en brandbeveiligd
opgeborgen wordt. Het is toch ons aller erfgoed
waar mensen na ons ook gebruik van moeten
kunnen maken.
In het 4e nummer van 2006 kunt u meer lezen over
en foto’s bekijken van de archiefruimtes van de
kring.
Straatnamen en toponiemen
Heemkundekring De Plaets heeft vanaf begin
zeventiger jaren de gemeente geadviseerd met
straatnamen in uitbreidingswijken. De kring
probeert namen te adviseren die van oorsprong
voorkwamen in ons dorp of historisch gezien
passen in ons dorp, zoals gebouwen rondom- en
voorwerpen in en om de boerderij.
Op een gegeven moment is het gemeentebestuur
zelf de raad gaan adviseren met betrekking tot de

Heemkunde en de jeugd
Heemkundekring De Plaets is ook actief voor de
jeugd. Met grote regelmaat brengen scholieren van
verschillende schoolrichtingen een bezoek aan het
heemkundearchief voor werkstukken en scripties
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Vroeger had elk veldje een naam. Op deze situatietekening, anno 1500, ziet u er een groot aantal. In het artikel kunt u
meer lezen over toponiemen (veldnamen). In aktes werd vroeger een plaats aangeduid met een veldnaam. De omliggende veldjes werden ook met naam genoemd zodat het voor iedereen duidelijk was welke plaats men bedoelde.
De toekomstige bewoners van het uitbreidingsplan de Ploeg vroegen dit voorjaar aan heemkundekring De Plaets om
toepasselijke straatnamen te geven voor de straten in die wijk. De kring heeft de toekomstige bewoners toen laten
kiezen uit zeventien veldnamen die daar vroeger gebruikt werden. Bij elke veldnaam is ook de betekenis gegeven. Die
uitbreidingswijk ligt in Belver; een belangrijk gebied.
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Bovenste rijvlnr:1.Zr.Catrinio,2.NettyvanPinxteren,3.PetervanDoorn,4.YvonnevanSantvoort,5.WillyvanLieshout,6.FransvanHooft,7.ElsG
Tweederij:1.FransvanOsch,2.ToosvanSleeuwen,3.EllyKlok,4.AnnyvandeVen,5.EllyvandeVen,6.?Snijders,7.HanSchmeink,8HanPrinsen,9.MeijkvanN
Derde rij: 1. Christien van der Meer, 2. Tonny van Rooij, 3. Marianne Klok, 4. Ria van Vught, 5. Marcella Wingens, 6. ? Snijders, 7. Ine
De voorste rij: 1. Adje van Boven, 2. Bart van de Ven, 3. ? ?, 4. Jo van Kreij, 5. Adrie van den Boom, 6. Jan van He
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Godschalx,8.JoWijnen,9AnnyBosch,10.RiekskeCooijmans,11.TheovanBerkel,12.AnnemieHeijmans,13GerdaLoeffenen14.LiavandenBoom
Nuenen,10.GerardvandeVen,11.HansvanBoven,12.JanSteenbergen,13.WilGerrits,14WillemienKlerkx,15.AnsvanderDoelenen16.RienvanHimbergen.
eke Jonkers, 8. Betsy Weijts en 9. Ria van de Ven. 10. Bea van de Veerdonk, 11. Mari Doedee, 12. Huub Schuurmans en 13. Rien Boselie
erpen, 7. Frans Jonkers, 8. Henk van Uden, 9. Antoon Pennings, 10. Bart Pennings, 11. ? ? en 12 Wim van den Berg.
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worden, maakt het project compleet.
De heemkundekring heeft indertijd gratis een
groot aantal van die boeken met toebehoren ter
beschikking gesteld aan de vier scholen in ons
dorp.
Het geheel voldoet aan de kerndoelen van het
onderwijs en vormt een belangrijke aanvulling op
de geschiedenislessen van een bepaald tijdperk of
over een speciﬁek onderwerp. Het kan in een kort
tijdsbestek een passende meerwaarde geven op
de wereldoriëntatie en het historisch besef van de
woonomgeving van het kind.
Het boek ‘Van Beerlinghem naar Berlicum’ is ook
zeer geschikt voor volwassenen omdat daarin de
beknopte geschiedenis van Berlicum, Middelrode,
Kaathoven en Belver te lezen is. Evenals de eerste
beginselen van stamboomonderzoek.

over onderwerpen uit de rijke geschiedenis
van Berlicum en Middelrode. Maar ook voor
monumenten, landschappen, stamboomonderzoek
en vele andere zaken komen ze naar Den Durpsherd
waar ze door kringleden worden geholpen.
Scholenproject
Ten behoeve van de vier basisscholen heeft de
heemkundekring in 2001 een educatief project
opgesteld. Het is ook geschikt voor de lagere
klassen van de middelbare scholen. Het project
bestaat uit een drietal onderdelen.
Op de eerste plaats het boek, genaamd ‘Van
Beerlinghem naar Berlicum’. De eerste hoofdstukken beschrijven in het kort de geschiedenis
van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Belver,
ingedeeld in oudheid, Middeleeuwen, nieuwe
tijd, de nieuwste geschiedenis en ons dorp in
en na de Tweede Wereldoorlog. De volgende
hoofdstukken zijn gerangschikt naar onderwerp:
kerken en kapellen, boerderijen en speelhuizen,
slotjes en kastelen, molens en andere bedrijven. In
de laatste hoofdstukken worden de gebiedsnamen
in Berlicum en Middelrode verklaard en sluit af
met een inleiding over stamboomonderzoek.
Daarnaast bevat het project een map met daarin
opdrachten met afbeeldingen en situatiekaarten
om de leerlingen te laten bewerken. Ten behoeve
van de leerkracht bevat de map een uitgebreide
handleiding en alle antwoorden.
De bijgevoegde cd-rom met daarop opdrachten
voor de leerlingen, met alle foto’s en afbeeldingen,
die naar behoefte vergroot en geprint kunnen

Coördinator kunst, cultuur en erfgoed
Op 1 juli 2007 heeft de gemeente Sint-Michielsgestel een coördinator aangesteld voor kunst-,
cultuur- en erfgoededucatie. Deze coör-dinator,
marktplaatshouder genaamd, verbindt de vraag
vanuit het onderwijs met het aanbod van de
lokale verenigingen en instellingen op gebied
van cultuur, kunst en erfgoed. De scholen vragen
om projecten en onderwerpen in het betreffende
gebied als aanvulling op hun lessenpakket en de
verenigingen en instellingen bieden dat de scholen
aan.
Een stuurgroep, die bestaat uit verschillende
disciplines, ondersteunt en begeleidt deze coördinator. Elk van deze disciplines, zoals muziek,
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Op deze foto is duidelijk te zien dat heemkundekring De Plaets is meegegaan met de moderne tijd. Thuis wordt er
door kringleden gewerkt met de computer en gaan er grote bestanden per e-mail over en weer. Maar ook op de dinsdagochtend wordt er met de computer gewerkt. Hier is te zien dat Tonny van Zoggel vaak dient als een vraagbraak.
Voor de meeste computerproblemen weet hij wel een oplossing. Hij verzorgt bij lezingen ook de Power Point-presentaties. De lay-out voor periodieken en boeken, die de drukker kant-en-klaar in het nieuwste drukkerprogramma,
InDesign, op USB-stick worden aangeboden, neemt hij ook voor zijn rekening. De benodigde foto’s worden na het
scannen bijgewerkt.
Op de achtergrond werkt Jan Lansman aan het invoeren van teksten en scannen van de fotocollectie.
Op de voorgrond Jaap Janssen, die bezig is met het inventariseren en in de computer invoeren van de gegevens van
de 500 boeken over historie.
Collectie Heemkundekring De Plaets
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belangrijk deel geschreven door een kringlid en de
foto’s zijn afkomstig uit het kringarchief. Ook heeft
de heemkundekring de latere afwikkeling van de
verkoop op zich genomen.
Enkele boeken zijn uitverkocht, onder andere het
boek over Seldensate. Omdat daar nog veel vraag
naar was, is er in 1990 de ‘Beknopte geschiedenis
van Seldensate’ uitgegeven.
Op 26 oktober wordt het boek ‘Het was mijn roeping’
ten doop gehouden. Met daaraan gekoppeld een
tentoonstelling, die in Den Durpsherd wordt
gehouden.

onderwijs, de bibliotheken, kunst en cultureel
erfgoed wordt vertegenwoordigd door één persoon.
Een kringlid van heemkundekring De Plaets heeft,
op verzoek van de gemeente, plaatsgenomen in
de stuurgroep om het heemkundige erfgoed te
behartigen.
Lezingen en boeken
Geleidelijk zijn er steeds meer activiteiten
ontwikkeld. Zo zijn er meer dan 20 lezingen
gehouden over Berlicum en Middelrode. Ter
illustratie worden hierbij altijd foto’s getoond,
zodat de kennis over ons dorp, naast schriftelijk,
ook op een aanschouwelijke manier gebracht
wordt. Deze lezingen zijn bijna altijd gehouden
door de kringleden zelf.
Al eerder is er in dit artikel geschreven over
het uitgeven van boeken. Dat is door de jaren
steeds door blijven gaan. Na de eerder genoemde
titels zijn ook de volgende boeken uitgegeven:
‘Dagboek rond de bevrijding van Berlicum’
(1985), ‘De Wamberg te Berlicum; het landgoed en
zijn eigenaren’ (1987), ’Het Herengoed Veebeek
te Berlicum’ (1993), ‘Onderlinge Paardenen Veeverzekeringen; Berlicum – Middelrode
1898 – 1998’ (1998), ‘De twee kastelen ter Aa’
(2000), ’25 Jaar Zorgcentrum Berlerode; 700
Jaar Ouderenzorg in Berlicum, Middelrode en
Kaathoven’ (2002), ‘Balkum vruger en nou’
(2002) en in 2004: ’De wederopbouw; BerlicumMiddelrode; 1944-1956’.
In 1990 is ‘Berne en Berlicum; 1240–1990’ door
de Petrusparochie uitgegeven. Maar het is voor een

Fiets-wandelroutes en rondleidingen
Er zijn door de kring diverse ﬁets- en wandeltochten
uitgezet; soms op eigen initiatief, soms op verzoek
van de gemeente of een vereniging en eenmaal op
verzoek van buurtvereniging Kaathoven.
Bijzonder was, in 2000, de historische kapelroute
naar de Bedaf. Na de Vrede van Munster, in
1648, werden de katholieken hier onderdrukt. De
Norbertijnen hebben toen een kapel bij de Bedaf
gesticht waar de katholieken, ook uit Berlicum en
Middelrode, elke zondag te voet naar toe gingen
om de H. Mis bij te wonen. Dezelfde weg, die onze
voorouders wekelijks liepen, is door de kring in
2000 uitgezet. Ter plaatse is er uitleg gegeven.
Ook is er door de kring op verzoek, voor een
familiedag, een huifkarrentocht uitgezet. Deze
loopt langs historische panden en locaties. Tijdens
de tocht wordt er uitleg gegeven van die panden
en locaties.
Dit jaar was het de 17e keer dat kringleden tijdens
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Heemkundekring De Plaets besteedt ook veel
tijd aan rondleidingen met uitleg. Hier zien
we, in 1996, Wim van der Heijden (op de rug)
terwijl hij uitleg geeft bij het kerkje van de Samen op Weg Gemeente Berlicum – Rosmalen
over het, rond 550 – 600, ontstaan van ons
dorp op die plek.
De omgeving daar kreeg in het verre verleden de naam De Plaets of Plaetse waaraan
de plaatselijke heemkundekring zijn naam
ontleent.
Op het voormalige gemeentehuis staat nu De
Plaets geschilderd, maar dat gemeentehuis
is pas in 1845 gebouwd en had dus van oorsprong niet die naam. Het is wel een duidelijke verwijzing naar de historische plek.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets

In 1991 werd de eerste Brabantse Kastelendag georganiseerd door de twee kasteelverenigingen en Omroep Brabant.
Het bleek een groot succes, zodat men
besloot dit jaarlijks te herhalen. Dit jaar
voor de 17e keer. Heemkundekring De
Plaets heeft dit steeds voor Berlicum en
Middelrode georganiseerd. Eén keer op
Eikenlust, 2x op de Wamberg en 14x op
Seldensate. Kringleden geven rondleidingen en op diverse plaatsen hangen ze
foto’s van vroeger. Ook zorgen kringleden
voor gezellige zitjes, kofﬁe, thee en frisdranken. Deze foto is genomen bij de ruine van Seldensate tijdens de Brabantse
Kastelendag in 1992.
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de Brabantse Kastelendag rondleidingen gaven.
Eén keer op Eikenlust, twee maal op de Wamberg
en veertien keer op Seldensate. Er worden dan
rondleidingen met uitleg gegeven en op diverse
plaatsen hangen er foto’s, zodat men zich een beeld
kan vormen van de vroegere situatie. Ook wordt
er op die dagen door kringleden gezorgd voor
gezellige zitjes en is er kofﬁe/ thee en frisdranken
te verkrijgen.

vroeger die kerk heeft gestaan en zo een blijvende
herinnering vormt. Heemkundekring De Plaets
heeft dienaangaande steeds contact gehouden
met de gemeente, die zeer betrokken blijkt bij dit
project. De inmiddels gestarte gesprekken van de
gemeente met een kringlid, ter realisering van dit
herinneringspunt, zijn bijzonder prettig verlopen.
Heemkundigen hebben een belangrijke taak bij
het bewaken en bewaren van het culturele en
historische erfgoed.

Archeologie
Archeologie vormt een onmisbare schakel in
het geheel van de heemkunde. Er is een actieve
werkgroep die de archeologie in Berlicum en
Middelrode behartigt. Alles wat met de oudheid
heeft te maken, van opgravingen tot archeologische
monumenten in het landschap, wordt door
kringleden aandachtig in de gaten gehouden en
bestudeerd.
Voorheen is heemkundekring De Plaets betrokken
geweest bij o.a. de opgravingen bij de kerk van
de Samen op Weg Gemeente Berlicum-Rosmalen,
de hoeve Overbeeke op de Dreef, de voormalige
schuurkerk en de grote schoonmaak op Seldensate.
Er zijn toen belangrijke oudheidkundige vondsten
gedaan en beschreven.

Meanderen van de Aa
Het is de bedoeling om de Aa, ook in Berlicum
en Middelrode, weer te laten meanderen. In 2002
heeft de gemeente aan heemkundekring De Plaets
gevraagd om één kringlid zitting te laten nemen
in de klankbordgroep van het project ‘Dynamisch
Beekdal de Aa’. In die klankbordgroep, die gehouden wordt onder leiding van het Waterschap
Aa en Maas, zitten afgevaardigden van verschillende belangengroepen. Onder andere: de gemeente, buurtbewoners, ZLTO, natuurgroep, visclub,
VVV en de heemkunde.
Heemkundekring De Plaets heeft steeds mee
vergaderd in die klankbordgroep en er op aangedrongen om archeologisch onderzoek te
laten verrichten in het betreffende gebied en het
landschap met voorzichtigheid aan te pakken. In
het verleden, zoals tijdens de ruilverkaveling, zijn
al vele gebieden onherstelbaar verstoord en zijn er
vele oudheidkundige vondsten verloren gegaan.
Ook met dit cultuurhistorische erfgoed moet zuinig
omgesprongen worden. De heemkundekring

Schuurkerk
In 1986 heeft de heemkundekring de fundamenten
van de voormalige schuurkerk blootgelegd, zodat
nu precies bekend is waar die heeft gestaan. Het
zou mooi zijn als de muren op die plaats worden
opgetrokken zodat duidelijk te zien is waar
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In 1986 hebben kringleden van heemkundekring De
Plaets, na bestudering van de kadasterkaarten van 1832,
gezocht naar de funderingen van de voormalige schuurkerk. Ze hebben die ook gevonden, zoals op deze foto uit
1986 te zien is. De vleilaag van de fundering, bestaande
uit kleine klinkers, is bewaard gebleven. Hierdoor kon
de locatie nauwkeurig bepaald worden.
De heemkundekring heeft er bij de gemeente steeds op
aangedrongen dat er op die plaats een herkenningspunt,
een soort monument, komt. Momenteel zijn er gesprekken gaande om deze wens in vervulling te laten gaan.
Kringleden mogen daarover meepraten.
Van links naar rechts zien we Janske Bekkers-Roefs,
Wim van der Heijden en Hans Pennings kijken naar het
resultaat van de inspanningen.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets

Heemkundekring De Plaets heeft er sterk op
aangedrongen dat er voor de verbouw van de
kerk van de Samen op Weg Gemeente vakkundige opgravingen zouden plaatsvinden. In 1998
hebben kringleden en andere vrijwilligers, onder de professionele leiding van archeoloog
Matthijs van Nie, het werk geklaard. Laag voor
laag moesten de skeletten worden vrij gelegd.
Regelmatig moesten ze met een truifel of een
kwastje het nauwkeurige werk verrichten.
Van links naar rechts zien we: Jan van Gool
(veldtechnicus van het R.O.B.), Ad van Hedel,
Gerard van Alphen en Wim Verbeek.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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heeft nu de toezegging dat er, voor de start van
de werkzaamheden om de Aa weer te laten
meanderen, proefsleuven worden gegraven.

De tijd dat een tentoonstelling twee volle weken kan
blijven staan, zoals indertijd in het gemeentehuis,
is voorbij. Ook het kostenplaatje komt ‘om de
hoek kijken’. Was het in het gemeentehuis gratis;
in Den Durpsherd moet voor elk dagdeel (morgen,
middag, avond) huur betaald worden. Waardoor
twee weken met drie weekenden onbetaalbaar zou
worden!

Werkgroepen
Om
verschillende
activiteiten
van
de
heemkundekring goed te organiseren en te
beheersen, zijn er verschillende werkgroepen
ingesteld. Zo is er een werkgroep voor foto’s,
genealogie, redactie, krantenknipsels, bidprentjes,
huizen met bewoners en eigenaren, heemkunde
voor de jeugd, archiefbeheer, lezingen en
excursies, archeologie, bodemonderzoek en
monumenten, bezorging en computer. Sommige
werkzaamheden vallen onder één werkgroep.
Het organiseren van tentoonstellingen wordt ook
door een werkgroep gedaan. Maar bij de verdere
uitwerking zoals inrichten en opruimen, komen
alle kringleden in actie en dat is niet mis. Nu
ons dorp geen gemeentehuis meer heeft, worden
de tentoonstellingen in de grote zaal van Den
Durpsherd gehouden, maar in die zaal worden
heel veel activiteiten gehouden. Dat houdt in
dat de zaal pas op vrijdagochtend, de dag van
de opening, beschikbaar is. Daarom moet alles
tevoren goed voorbereid zijn. Op die vrijdag
moeten alle kringleden heel efﬁciënt werken om
op tijd klaar te zijn. Ook op zondag, na sluiting van
de tentoonstelling, moet er ﬂink gewerkt worden,
want om 6 uur moeten de spullen van de kring
weg zijn. Gelukkig is het elke keer weer gelukt,
zodat na aﬂoop de kringleden met een gerust hart
gezamenlijk ergens kunnen gaan eten.

Website www.deplaets.nl
Sinds januari 2002 bezit de heemkundekring een
website die aan alle verwachtingen voldoet. Er
zijn tot nu ruim 12.500 bezoekers geweest, wat
neerkomt op gemiddeld 175 bezoekers per maand.
Op de drukste dag waren er zelfs 57 bezoekers.
Op die website vindt u het laatste nieuws, informatie
over de kring in het algemeen, de werkgroepen,
de inhoud van de periodieken, de jaaragenda
en de verschillende boeken die uitgegeven zijn.
Daarnaast is er een kort overzicht te vinden van de
geschiedenis van Berlicum en Middelrode en zijn
er links naar interessante websites.
Via de website kan eenvoudig contact worden
opgenomen met de heemkundekring. Er worden
daar dan ook regelmatig vragen gesteld. Tevens
kan men er zich aanmelden als lid of boeken
bestellen.
De website is voorzien van veel foto’s, waarvan
een aantal regelmatig wordt vervangen.
Tot slot
Zoals u ziet is de huidige heemkundekring een
totaal andere vereniging dan veertig jaar gele96

Nadat de, naast de archiefruimte gelegen, vergaderzaal elke dinsdagochtend gehuurd wordt, kan iedereen onaangekondigd binnenlopen voor informatie of om zomaar een kijkje te nemen. Daarvan wordt druk gebruik gemaakt.
Hier zien we het merendeel van de kringleden die elke dinsdagochtend komen werken. Staand van links naar rechts:
Anny van der Heijden-Bijnen, Jaap Janssen, Nelly Embrechts-van Lokven, Tonny van Zoggel, Wim van de Ven, Theo
Cooijmans, Cor Schalken, Jan Lansman, José Constant-Vermeulen en Dieneke Vorstenbosch. Zittend: Albert Pennings, Piet Bok, Riek van den Berg-Geerlings, Willem Constant, Hilde Pennings-Follmer en Kees Loeve. Er zijn nog
meer kringleden die er wekelijks zijn, maar het werken is geheel vrijblijvend. Dus heeft men andere bezigheden dan
kan men wegblijven.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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den en niet meer weg te denken in Berlicum
en Middelrode. Er wordt steeds vaker een
beroep gedaan op de kring. Niet alleen door de
dorpsbewoners, geïnteresseerden van elders en
de gemeente, maar ook door andere instanties en
door verenigingen.
Aan de belangrijke taak van het bewaken en
bewaren van het culturele en historische erfgoed
besteden de kringleden veel tijd. Momenteel
spelen twee belangrijke zaken: het archeologisch
onderzoek voordat er gegraven wordt t.b.v. het
meanderen van de Aa en het laten realiseren
van een herinneringpunt op de plaats van de
voormalige schuurkerk.
Het idee om met een periodiek te starten is
goed geweest. Het wordt kennelijk hogelijk
gewaardeerd, want er zijn 500 abonnees
waardoor er nu continuïteit is in de inkomsten. De
betrokkenheid van de dorpsbewoners is er ook veel
groter door geworden. Dit is te merken aan de vele
bezoekers op de dinsdagmorgen, de vele spontane
schenkingen en het grote aantal schrijvers in het
periodiek. Waarschijnlijk is die betrokkenheid
te danken aan het toepassen van één van de
doelstellingen van het uitgeven van het periodiek
n.l. het verstrekken van heemkundige informatie
aan zowel kringleden als de abonnees. Maar een
echte vraag- en antwoordrubriek, zoals die op de
bijeenkomst met de potentiële medewerkers als
een mogelijkheid gezien werd, is niet tot stand
gekomen. De vragen en antwoorden worden nu
grotendeels verwerkt per e-mail en website van de
kring.

Heemkundekring De Plaets is met de moderne tijd
meegegaan.De laatste jaren worden presentaties
tijdens lezingen getoond in Power-Point met een
computer en beamer. Moest men vroeger voor
de drukker berekenen hoe groot een foto in het
periodiek geplaatst kon worden en eventueel
stukken van een foto afplakken, nu worden foto’s
gescand, in de computer in de juiste grootte op de
juiste plaats gezet en zo nodig bijgewerkt. Er wordt
gewerkt met InDesign, het nieuwste programma
voor drukkers. Het hele periodiek, maar ook de
boeken, worden drukkerij Wihabo kant-en-klaar
op een USB-stick aangeboden.
De huurprijs is in Den Durpsherd door de jaren heen
steeds omhoog gegaan en de gemeentesubsidie
omlaag. Die subsidie dekt zelfs al lang niet meer
de huurprijs van één archiefruimte, laat staan de
huur van de twee archiefruimtes, de wekelijkse
werkruimte en de maandelijkse vergaderruimte.
De gemeente houdt er totaal geen rekening mee dat
geïnteresseerden wekelijks kunnen binnenkomen
voor informatie en dat de kring in de twee
brandbeveiligde archiefruimtes een verantwoorde
opslag heeft voor cultureel erfgoed. Gelukkig
heeft de kring al jarenlang 500 abonnees. Anders
was het ﬁnancieel niet op te brengen.
Met de 400 onverkoopbare boeken in de
tachtigerjaren is het ook helemaal goed gekomen.
Nu liggen er daarvan nog slechts 20 op de plank.
Het vertrouwen dat de Rabobank indertijd had
in de heemkundekring is terecht gebleken, het
had alleen wat meer tijd nodig dan men in eerste
instantie dacht.
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Sinds 1993 ‘zit’ de heemkundekring in Den
Durpsherd en worden daar de tentoonstellingen gehouden. In 1995 tgv 50 jaar BMC
nog in de foyer, zo ook in 1997 met schoolfoto’s bij het 30-jarig bestaan van de kring.
In 2000 durfden de kringleden, tgv 700 jaar
bestuurlijk Berlicum, het aan om in de grote zaal een tentoonstelling te houden en die
bleek men met gemak vol te krijgen. Dus in
2002 met het 35-jarig bestaan van de kring,
liet men er zien waar men zoal mee bezig
is. In 2004 volgde de tentoonstelling van de
wederopbouw. Op de tafels liggen veel foto’s, maar er zijn ook altijd borden en vitrines waar het een en ander te bekijken valt.
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Sinds 1993 ‘zit’ de heemkundekring in
Den Durpsherd en worden daar de tentoonstellingen gehouden. In 1995 tgv 50
jaar BMC nog in de foyer, zo ook in 1997
met schoolfoto’s bij het 30-jarig bestaan
van de kring. In 2000 durfden de kringleden, tgv 700 jaar bestuurlijk Berlicum,
het aan om in de grote zaal een tentoonstelling te houden en die bleek men met
gemak vol te krijgen. Dus in 2002 met het
35-jarig bestaan van de kring, liet men er
zien waar men zoal mee bezig is. In 2004
volgde de tentoonstelling van de wederopbouw. Op de tafels liggen veel foto’s,
maar er zijn ook altijd borden en vitrines
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ROSOLIEMOLENS IN MIDDELRODE EN BERLICUM
Kees Loeve

Inleiding. Voorzover bekend, hebben er in Berlicum en Middelrode twee door paardenkracht aangedreven
oliemolens gestaan. Eén was er in een aangebouwde schuur van hoeve ‘Overbeke’, gelegen aan de Dreef;
de tweede in een gebouw waarin ook de herberg genaamd ‘De Drie Snellen’ gevestigd was; op de hoek
Braakven - Oude Pastorieweg. De oprichting van een rosoliemolen was een belangrijk gebeuren voor een dorp
en omliggende dorpen, want hierdoor konden te allen tijde de verschillende olieproducten worden gemaakt. In
de toentertijd in Berlicum aanwezig zijnde water- en windmolens waren geen oliemolens aanwezig.
Om een rosoliemolen te kunnen stichten, moest er voldoende aanvoer van oliehoudende zaden zijn om
het verwerken van een oliemolen rendabel te maken. Maar de opdrachtgevers moesten tevens voldoende
kapitaalkrachtig zijn om de bouw, de inrichting en een paard (ros) te kunnen ﬁnancieren.
In de rosoliemolen van Middelrode en in die van Berlicum werd raap- en lijnzaad verwerkt. De olie die
hieruit kwam, werd gebruikt voor bak- en voor verlichtingsdoeleinden (olielampen). Het restant, de geperste
koeken, werd gebruikt als veevoer. Of deze zaden in ons dorp in voldoende mate werden geteeld, verdient een
nader onderzoek.
Voordat we op de geschiedenis van deze door paardenkracht aangedreven molens ingaan, zullen we globaal
beschrijven hoe deze molens werkten.
Werking van een rosoliemolen
Daar de oorspronkelijke gebouwen niet meer
als zodanig bestaan, kunnen we helaas geen
bouwhistorisch onderzoek doen. Gelukkig zijn
er in Nederland nog een tweetal rosoliemolens
bewaard gebleven. Te weten één in het Nederlands
Openluchtmuseum te Arnhem; de andere te Lievelde
(Gelderland).
We gaan er vanuit dat de rosoliemolens in Berlicum
dezelfde werktuigen hebben gehad als de nog
bestaande rosoliemolens, de indeling kan afwijken.
De oliehoudende zaden worden gereinigd, geplet
en daarna gemalen. Dit gebeurt tussen een liggende
steen waarop twee staande stenen ronddraaien die
door een of meer paarden worden aangedreven.
Het gemalen zaad wordt verwarmd en in wollen

zakken gedaan. Met een slagwerk wordt de olie
uit het gemalen zaden geperst en opgevangen.
Wat resteert wordt omgevormd tot koeken voor
veevoer.
Geschiedenis van de rosoliemolen aan de Dreef
De hoeve ‘Overbeke’ is in de 17e eeuw gebouwd.
Onbekend zijn de opdrachtgevers en het exacte
bouwjaar. Na enige tijd is het bezit overgegaan
naar de abdij van Berne. Een aantal jaren voor
1666 is de hoeve onteigenend en Dirk Crabbe
als beheerder aangesteld. Vervolgens koopt hij
deze hoeve voor een voordelige prijs en wordt
de nieuwe eigenaar. In 1666 kan hij de rente en
aﬂossingen niet nakomen en wordt er beslag op zijn
bezittingen gelegd. In 1667 of 1668 overlijdt hij en
100

Linksboven op dit een situatiekaartje, uit 1800, staat de plaats van de rosoliemolen op de Dreef aangegeven. Zoals u
ziet was het een onderdeel van het complex: speelhuis Overbeke, bijbehorende boerderij en de rosoliemolen.
Het speelhuis Overbeke met boerderij is rond 1664 gebouwd. In 1695 is de rosoliemolen gereed gekomen, die ondergebracht was in een aparte schuur bij de boerderij.
Op de achterzijde van dit periodiek ziet u rechtsboven op een stuk kaart, uit 1895, met het woord ‘Oliem’ ook de
rosoliemolen op de Dreef aangegeven.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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de andere ﬁnanciële verplichtingen tussen de beide
partijen vastgelegd; zoals te betalen belastingen en
andere lasten.
Separaat wordt hierbij een rekening genoemd van
hout die Jacob Hermens van Veen heeft geleverd
aan Johan Paters en die overgenomen is door Johan
Rochman. Een en ander is opgemaakt op 10 januari
1695 en was getekend door Abram Schortes, secretaris.

erft zijn vrouw het bezit. De schuldeisers beginnen
een proces tegen haar. In 1671 resulteert dit in
een openbare verkoping en wordt Cornelis van
Boxmeer de nieuwe eigenaar, die verkoopt echter
al een jaar later de hoeve aan Johan Bruijnixcs. In
1681 verdrinkt deze, samen met zijn vrouw, tijdens
het schaatsen. De kinderen verdelen de erfenis.
Uiteindelijk zijn in 1694 Johan Rochman en Johan
Paters de eigenaren van de hoeve. Deze gaan over
tot oprichting van de rosoliemolen. Hiervan zijn
een aantal akten bewaard gebleven.

Verdere geschiedenis
Nu de rosoliemolen in 1695 naast de hoeve is
gebouwd kan de verdere geschiedenis in een aantal
separate delen worden onderverdeeld. Deze zijn:
1. De eigenaars van de hoeve. 2. De pachters van
de hoeve. 3. De pachters van de oliemolen. 4. De
molenaars / olieslagers die met de molen werkten.

Oprichtingsakten van de molen in 1695
In de nagelaten bescheiden van de Berlicumse
notaris en substituut-secretaris van Berlicum, Godert
van Ewijck, treffen we in 1695, onder notarieel nr.
1325 van het Rijksarchief te ’s-Hertogenbosch, de
oprichting aan van een rosoliemolen aan de Dreef.
De Raad van State van de Republiek der Verenigde
Nederlanden verleende dit octrooi. Het eerste
stuk, van 10 januari 1695, is niet het verleende
octrooi, maar het schrijven zoals de aanvragers dit
ontvingen.
Na het overschrijven van de oorspronkelijke
akte legt notaris Godert van Ewijck een nieuwe
transportakte betreffende de rosoliemolen vast.
Deze tweede acte beschrijft dat Johan Paters zijn
in bezit zijnde deel van de rosoliemolen overdraagt
aan Johan Rochman. Getuigen hierbij zijn Peter
Leijten, ofﬁcier (=drossaard, red.), Peter Reuvers
en Hendrick Jan Peters van Beeckvelt, schepenen
van de Heerlijkheid van Berlicum en Middelrode
enz. In deze acte is ook vastgelegd hoe het al
eerder gezamenlijk ingekocht raapzaad en de reeds
gemaakt winsten worden verrekend. Ook worden

Eigenaren in de 17e en 18e eeuw
Uiteindelijk heeft de rosoliemolen Johan Rochman
en Johan Paters, in 1695, ƒ 1700,- aan opbouw gekost. Vervolgens betaalt Johan Rochman aan Johan
Paters ƒ 950,-, welk bedrag hij eerst van hem leent
tegen 4% per jaar.
Op 10 januari 1695 draagt Johan Paters de halve
oliemolen met alle rechten en toebehoren over
aan Johan Rochman. Wat de redenen zijn, is niet
bekend.
Deze Johan Rochman werkt niet zelf met de molen
maar verhuurt hem, in 1697, aan Cleas Scheij. Deze
is ook de pachter van de watermolen ‘ter Steen’ in
Middelrode.
In 1721 overlijdt Johan Rochman evenals zijn
vrouw, daar hun enig kind reeds overleden is, wordt
het bezit verdeeld onder de familie Schoneus.
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Dit is de boerderij die bij speelhuis Overbeke hoorde. De foto behoort bij de fotocollectie, die staat in een album dat
burgemeester Corst Godschalx, in 1935, geschonken werd bij zijn afscheid als burgemeester. Op de foto is helaas
niets te zien van de aanbouw waarin de rosoliemolen was ondergebracht.
Het voorhuis van de boerderij is in 1944, tijdens de oorloghandelingen, zwaar beschadigd, het achterhuis bleef gespaard. Het uiterlijk van het pand is onherkenbaar veranderd.
Begin 20e eeuw is de rosoliemolen gesloopt. W.A. van de Pas is, in 1912, de laatste, die in de burgerlijke stand genoemd wordt als molenaar/olieslager op de Dreef.
De schuur waarin de rosoliemolen was ondergebracht is omstreeks 1975 afgebroken.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Op 11 december 1912 vindt de openbare verkoop
plaats van de nalatenschap van Adrianus van der
Pas en Catharina Smits. Deze bestaat uit: een
landbouwerswoning met stal, schop, schuur, tuin,
bouw- en weiland genaamd ’De Oliemolen’ aan
de Dreef te Middelrode, samen groot; drie hectare,
twintig aren en vijf centiaren. Voor de op dit perceel
staande bomen moet ƒ 65,- worden betaald.
Antonius van der Donk, werkman wonende te
Berlicum is, voor ƒ 1025,-, de koper. In 1935
wordt de hoeve ingrijpend verbouwd.
Gezien de gegevens, onder andere genoemd in de
burgerlijke stand, kan men concluderen dat men
eind 19e of begin 20e eeuw is gestopt met het slaan
van olie.
Wanneer de aanbouw/schuur aan de hoeve met het
olieslagwerk is gesloopt is ons onbekend. Mogelijk
is deze gesloopt tijdens de verbouwing van de hoeve
in 1935; mogelijk zelfs eerder.
De hoeve bestaat, in sterk verbouwde toestand, nog
steeds en is gelegen aan Dreef 8. De aanbouw is
echter niet meer aanwezig, mogelijk zijn er in de
grond nog resten te vinden. ¹

Te weten de vier kinderen van Elisabeth Bruijnixcs,
(zij was gehuwd met Godefricus Schoneus).
In 1723 draagt een van de dochters haar deel over
aan de anderen. Vervolgens wordt in het jaar 1771
door een verre erfgename van de familie Bruijnixcs,
te weten Catharina Bruijnixcs, het deel wat zij in het
bezit heeft overgedragen aan Martinus van Bommel. Waarschijnlijk heeft ze haar deel van de molen
verkregen door vererving. Hoe dit precies in elkaar
steekt vermelden de bronnen niet.
Martinus van Bommel is gehuwd met Geertruid
Elisabeth Schoneus. Zij is een ver familielid van
de in 1721 genoemde familie Schoneus en heeft
reeds de andere helft in haar bezit. De familie Van
Bommel bezit nu de gehele hoeve inclusief de
rosoliemolen.
Eigenaren in de 19e en 20e eeuw
In 1802 verkopen de kinderen van Martinus van
Bommel de diverse bezittingen aan de familie
Van der Pas. Wat als volgt wordt beschreven: Een
paardenoliemolen met twee losse stenen of lopers
en zo goed als nieuw gebouwde huis, schuur,
varkenskooi, een hof met palmen afgemaakt
aan Francis van der Pas voor ƒ 4050,-. De hoeve
met de aangebouwde rosoliemolen was voor de
verkoop reeds verhuurd aan Geert van der Pas voor
ƒ190,- per jaar. De rest van het bezit gaat over naar
Johannes Veerdonk
De hoeve met de aangebouwde rosoliemolen
blijft tot 1912 in het bezit van de familie Van
der Pas. In 1815 wordt de hoeve genoemd ‘De
Rosoliemolen’. In de achtergevel stond vermeld
1712 (waarschijnlijk heeft er toen een grote
verbouwing plaatsgevonden).

De pachters en bewoners van de hoeve
Als pachters en bewoners staan in diverse stukken
de volgende jaartallen en namen vermeld.
1695 Jan Willem Jacobs. 1705 Jan Lamberts.
1729/1732 Jenneke Sluijsen, weduwe van Gerrit
van der Pas. 1741 Dirk Wijnen. 1783 Francis van
der Pas en Jan Hendrik Verdoorn. 1802 Francis
van der Pas koopt de hoeve met oliemolen. 1815
Weduwe Francis van der Pas. 1824 Wilhelmus van
der Pas.
Inmiddels is in Nederland de burgerlijke stand
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ingevoerd. Hierin zijn de volgende gegevens te
vinden.
Van 1824 tot en met 1829 wordt W. van der Pas
genoemd als bewoner en in 1832 W.F. van der
Pas als bewoner en eigenaar van de rosoliemolen,
bakhuis en woonhuis.
Van 1850 tot en met 1892 wordt A. van der Pas
genoemd als olieslager/ molenaar. Daarna komen
er geen vermeldingen meer voor inzake de rosoliemolen, respectievelijk olieslager in het pand Dreef 8.

1695 Gerardus (Gerrit) van der Pas, * 1669 te Oss, x
Jenneke Sluijsen, * 1673 te Oss. Zij komen in 1697
vanuit Oss naar Middelrode. 1705 Gerrit van der
Pas. 1710 Peter Marcelis. 1734 Willem van der Pas.
1741 Geert van der Pas. 1783 Gerrit van der Pas.
1824 Wilhelmus van der Pas, * 1785 te Berlicum,
x Johanna Langenhuijzen, * 1786. 1829 Wilhelmus
van der Pas 2e X Johanna van den Biggelaar, *
1786 te Erp. 1832 Wilhelnus Franciscus.van der
Pas olieslager en eigenaar van de rosoliemolen;
bakhuis en woonhuis. 1833 Martinus van der Pas, *
1780 en † 1849 te Berlicum, x Anna van Rosmalen.
1850 en 1892 Adrianus van der Pas, * 1821 te
Heeswijk, x Catharina Smits, * 1821 en † 1892.
1912 Adrianus van der Pas, * 1851 te Rosmalen.
Hij was waarschijnlijk de laatste molenaar op deze
rosoliemolen.
Daarna komen er geen vermeldingen meer voor
inzake de oliemolen, respectievelijk olieslager.

De pachters van de oliemolen.
Speciﬁek als pachters van de oliemolen op Dreef
8 worden genoemd: 1694 Claas Schey meestermolenaar op watermolen ‘Ter Steen’ te Middelrode.
1705 Gerrit van der Pas. 1802 Francis van der Pas
koopt de hoeve en wordt dan eigenaar.
Met de molen werkende molenaars/olieslagers
In de diverse bronnen wordt het volgende gemeld:

Opmerkingen.
- Heeft u nog ontbrekende gegevens, dan horen we dit graag.
- In ‘Rondom de Plaets’, in 1989, kunt u meer vinden over de geschiedenis van de eigenaren en pachters van de hoeve Overbeke
en omliggende gebouwen.
- In het volgende periodiek volgt het artikel over de oliemolen op Braakven.e
Bronvermelding
- Boek: Oliemolens, A.J. Bernet Kempers, Arnhem 1979, uitgegeven door de ‘Vereniging Vrienden van het
Nederlands Openlucht Museum (NOM)’.
- Boek ‘Berlicum; Zwerftocht door het verleden’, deel 1, Wim van der Heijden.
- Aantekeningen van Wim van der Heijden.
- Archief Heemkundekring De Plaets.
- Periodiek ‘Rondom de Plaets’, 1989.
- Gegevens burgerlijke stand van de gemeente Berlicum.
- Gegevens verstrekt door Harry Wijgergangs.
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Harry Wijgergangs gaf enkele aanvullingen op het artikel de watermolen Ter Steen te Middelrode. Mogelijk kunnen
ze verwerkt worden als het uitgebreide artikel van die watermolen dat klaarligt, wordt gepubliceerd.
Em. pastoor W. Pullens schonk ons 6 fotoalbums vol met foto’s die gemaakt zijn tijdens de viering van jubilea en ter
gelegenheid van zijn 70e verjaardag. De pastoor is wat aan het opruimen. Zijn familie kent de mensen uit ons dorp
niet daarom vindt hij het beter ze te schenken aan de heemkundekring, zodat er iedereen van kan genieten. Men kan,
ook later, zien dat zulke jubilea door een zeer groot deel van de dorpelingen werden gevierd. In 1991, tijdens de
viering van de 70e verjaardag van de pastoor, is ook ‘de Rots’ in gebruik genomen. Een zaal, die ligt tussen de kerk
en de pastorie, met een eigen keukentje. De ruimte wordt nog steeds veelvuldig gebruikt en voorziet duidelijk in een
grote behoefte. Heemkundekring ‘De Plaets’ gaat daar in samenwerking met de parochies, op 5 maart 2008 een lezing
verzorgen over kloosters en de Berlicumse kloosterlingen.
Theo van de Veerdonk gaf ons het, door Luc van Gent geschreven, boekje ‘De ontsnapping van Sergeant Hempstead’.
Familieleden van Hempstead wilden in 2006 de personen in Vorstenbosch gaan bedanken, die hem geholpen hadden
te ontsnappen nadat zijn vliegtuig was neergestort. Luc heeft het een en ander goed uitgezocht en met het verslag dat,
de inmiddels overleden, sergeant Hempstead zelf gemaakt had, is het een boeiend verhaal geworden.
Van Leo van der Meer, zoon van burgemeester Van der Meer (1947-1958), kregen we een album met een verslag,
bijna een dagboek, met tientallen foto’s, van de uitvoeringen van de Antjes en de Jantjes in de jaren 50. Alsmede
een cd-rom met vele foto’s. Burgemeester Van der Meer was in die tijd dirigent van het kerkkoor in Middelrode en
regisseur van de toneelstukken. Hierop komen we later nog terug.
Wij danken iedereen voor hun reacties en de aanvullingen voor het archief. Alles wordt zuinig 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 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.
Inhoud.
Albert Pennings en
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