In Memoriam Bèr Pennings
Het bestuur

Op maandag 29 oktober is onverwacht onze penningmeester Bèr Pennings overleden. Op vrijdagavond, 26 oktober, was hij nog aanwezig
bij de aanbieding van het eerste boek ‘HET WAS MIJN ROEPING’
aan abt Ward Cortvriendt, en de opening van onze grote jubileumtentoonstelling. Hij heeft toen met diverse bezoekers heel geanimeerd
gesproken en niets wees er op dat hij zo vlug zou overlijden.
Bèr heeft door de jaren heen veel vrijwilligerswerk verricht. Zo was
hij o.a. 24 jaar penningmeester in het kerkbestuur van de Petrusparochie. In 2001 ontving hij daarvoor de pauselijke onderscheiding ‘Pro
Ecclesia et Pontiﬁce’.
Hij was jarenlang lid van EHBO-vereniging ‘Damiaan’ en was hij er een groot aantal jaren voorzitter.
Daarnaast verzorgde hij vele jaren de plaatselijke collectes voor het Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en de kankerbestrijding.
In de vijftiger jaren sprak men over de ‘Koude Oorlog’, omdat men een oorlog met de Russen vreesde. Minister Beel heeft toen de Burger Bescherming (de B.B.) opgericht. Bèr nam daarvan jarenlang het EHBOgedeelte voor zijn rekening en gaf in de wintermaanden de Berlicumse leden van de B.B. wekelijks onderricht. Thuis kreeg hij de opslag van helmen, portofoons, touwen etc.
Nooit werd er tevergeefs een beroep gedaan op Bèr. Als erkenning voor de vele jaren van onbaatzuchtige
inzet voor onze gemeenschap ontving hij in 1989 dan ook een koninklijke onderscheiding.
Toen heemkundekring De Plaets hem, in 1994, vroeg om penningmeester te worden van onze kring zei hij
volmondig ja. Hilde, zijn vrouw, en hij waren al vanaf de start van het periodiek Rondom De Plaets, in
1989, abonnee, maar werden toen beiden actief lid.
Bèr was een bekwaam kasbeheerder van onze kring en mede dankzij zijn beleid gaat het goed met onze
ﬁnanciën. Hij was secuur in al zijn werkzaamheden. Ook hield hij nauwkeurig de ledenadministratie bij en
laatstelijk nog de voorinschrijvingen voor het boek ‘HET WAS MIJN ROEPING’.
We zullen hem node missen, ook om de nodige humor die hij op onze bijeenkomsten wist in te brengen.
Wij wensen Hilde, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.
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twee schrijvers van het boek, Albert Pennings
en Cor Schalken, hebben veel correspondentie te verwerken gekregen en zijn bij veel
dorpsbewoners en mensen buiten ons dorp op
bezoek geweest. Het was een enorme klus, die
ze geklaard hebben met Tonny van Zoggel als
de man van de lay-out.
Van elk van de 248 religieuzen in het boek is
een levensbeschrijving geplaatst
Op de bovenste foto zien we voorzitter Theo
Danen, die Ward Cortvriendt, de abt van de
norbertijnerabdij te Heeswijk, het eerste
exemplaar aanbiedt.
Op de onderste foto toont de abt de aanwezigen het boek met de titel:
‘HET WAS MIJN ROEPING’.
Anderhalf jaar voor de viering van het 40jarig bestaan van heemkundekring ‘De
Plaets’ werd besloten een boek uit te geven over de religieuzen in Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Ook Kaathoven
want die kern hoorde tot de gemeentelijke
herindeling bij de gemeente Berlicum.
De bedoeling was om daaraan gekoppeld
een tentoonstelling te houden. Er werden
65 ordes aangeschreven met de vraag of
er religieuzen afkomstig uit Berlicum bij
hen bekend waren. Ook werden er oproepen in De Brug en Het Stadsblad geplaatst om gegevens en beeldmateriaal.
De medewerking was enorm. Er kwamen
veel gegevens, foto’s en bidprentjes ‘boven water’, maar nog lang niet alles. De
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Janske Bekker-Roefs is kort na de oprichting van heemkundekring De Plaets lid
geworden en vrijwel altijd actief geweest.
De meeste tijd heeft ze gestoken in de
werkgroep foto’s. Zij kent heel veel mensen in ons dorp en heeft zodoende veel
personen die op de foto’s staan benoemd.
Vaak foto’s die zij zelf meebracht om te reproduceren, maar ook andere. Jarenlang
heeft ze ook de binnengekomen bidprentjes ingeboekt en alfabetisch opgeborgen.
Met haar goede geheugen en een mooie
stijl van schrijven heeft ze ook verschillende leuke artikelen over vroeger geschreven, die geplaatst zijn in Rondom de
Plaets. Belevenissen die ze zelf heeft meegemaakt, maar ook een artikel over het koeienhoeden, rond 1894, door haar moeder als
11-jarig dienstertje. ‘De roep van de koeheerd’
een gezongen vraag- en antwoordspel dat de
koeienhoedstertjes elkaar, soms over grote afstand, toezongen, heeft ze ook opgeschreven
en is in nummer 2-1996 van Rondom de Plaets
gepubliceerd.
Voor al haar werk voor heemkundekring De
Plaets kreeg ze de speld van verdienste van
Brabants Heem. Harrie Boot, secretaris van
Brabants Heem, speldde haar, na een toespraak, de speld op en overhandigde haar een
oorkonde. Boven Harrie die Janske feliciteert,
links Theo Danen, voorzitter van heemkundekring De Plaets, die Janske feliciteert en haar
bloemen overhandigt.
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Nelly Embrechts-van Lokven stelde enige
tijd geleden in een werkgroepenoverleg
voor om een vaandel te maken. Het voorstel werd met enthousiasme ontvangen.
Els Danen heeft daarop het logo van
de heemkundekring zodanig bewerkt dat
het groot afgedrukt kon worden. Ze heeft
ook een aantal kleurontwerpen gemaakt
waaruit het huidige ontwerp gekozen is.
Aad Tibosch heeft ervoor gezorgd dat het
ontwerp in groot formaat afgedrukt werd
waarna Nelly uiteindelijk de uitvoering
op zich heeft genomen.
Op de foto links Els en rechts Nelly die
even daarvoor samen het vaandel hebben
onthuld.
Na de diverse ofﬁciële toespraken
en handelingen opende de abt de
tentoonstelling, die veel liet zien
van ‘HET RIJKE ROOMSE LEVEN’.
De abt, hier vergezeld door de
voorzitter, bekijkt eerst de tafel met
boeken en periodieken. Later kunnen hier de bestelde boeken worden afgehaald.
Linksboven (op het toneel) zien we
een rij prachtige vaandels met op
elk vaandel een regel van een litanie.
Onder de vaandels allerlei religieuze elementen zoals schilderijen
en beelden. Tegen het toneel platen
met religieuze afbeeldingen.
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Theo Cooijmans en Hedwig Verhagen verzorgen bij de heemkundekring al jaren voor de bidprentjes,
rouwkaarten en rouwadvertenties.
Hedwig doet het handmatige werk;
Theo voert de gegevens ervan in de
computer en vult ze aan met de geboorte-, doop- huwelijks- en overlijdensakten. Hij verbindt alles zoveel
mogelijk met elkaar, zodat hij uitgebreide genealogieën, parentelen
(=stambomen) krijgt. Daardoor kan
hij van veel personen de ouders laten zien, van beide ouders weer hun
ouders enz. (een kwartierstaat). Dit
alles natuurlijk met betrekking tot de
inwoners en voormalige inwoners
van ons dorp.
Tijdens de tentoonstellingsdagen liet
hij zien hoe de bidprentjes zijn ingevoerd en hoe hij snel kan zien of er
een bepaald bidprentje, rouwbrief en/
of rouwadvertentie bij de heemkundekring aanwezig is. Belangstellenden
konden op een redelijk grote monitor
het een en ander bekijken.
Op de bovenste foto zit links Theo die
Lenie Noppen-Bijnen een overzicht
van bidprentjes laat zien. Op de onderste foto vlnr: Theo, Tonny van Zoggel en Hedwig Verhagen-Arts. Op de
monitor zien we een kwartierstaat, die
Theo met de door hem ingevoerde gegevens heel snel kan maken.
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Op de foto hiernaast zien we nog stukjes van de vaandels, die op pagina 114
duidelijker te zien zijn. Ondertussen is
het vaandel van de kring er tussen gehangen. In het midden zien we een gedeelte van de tafels met daarop foto’s.
Op de onderste foto een van de tafels
die ingericht was met allerlei religieuze
voorwerpen. Het aan ons geschonken
doopjurkje komt van de familie Rovers;
Tilly en Tera zullen er in gedoopt zijn.
De grote rozenkrans is van Willemien
Pijnenburg-van Gaalen. De meeste andere attributen op het tafeltje zijn van
Jan van Casteren. Ook de vaandels zijn
van hem. Hij heeft een grote verzameling die wij, geheel vrijblijvend, mochten lenen. Ook de parochies, enkele
kloosters, particulieren, Heemkunde
kring Rosmalen en de Evenementenstichting Schijndel stelden belangeloos
allerlei voorwerpen, kledingstukken en
vitrines beschikbaar, zodat we de grote
zaal mooi konden ‘aankleden’. Na het
sluiten van de tentoonstelling hebben
alle kringleden geholpen. Drie kwartier later was alles opgeruimd en kon
men de zaal inrichten voor het houden
van de Brabantse Avond. De kringleden met partners konden, na het nuttigen van een aperitief, aanschuiven
voor het lopend buffet om na te praten
over de geslaagde tentoonstelling en
verkoop van het boek.
116

DE GOUDEN LEEUW TE BERLICUM
Wim van der Heijden († 2005)

Inleiding. In Brabant heeft een herberg, restaurant of hotel heel vaak de naam ‘De Keizer’, ‘De Zwaan’,
‘De Kroon’, De Rode Leeuw. Maar vooral de naam ‘De Gouden Leeuw’ komt veel voor; ook in Berlicum.
Omdat men deze naam zo vaak tegenkomt moet die wel een speciale betekenis hebben. Sjaak de Groot zag
ergens een verklaring en gaf die aan ons.
‘De naam ‘Gouden Leeuw’ (‘Lion d’or’ in het Frans) is afkomstig van de Franse woordspeling: ‘au lit on
dort’ met de betekenis ‘hier kan men in een bed slapen’. Dus niet in een slaapplaats waar vier of meer
vermoeide reizigers samen één ligruimte moesten delen.’ Aldus deze verklaring.
Hierna volgt de ‘geschiedenis’ van ‘De Gouden Leeuw’ in Berlicum zoals die door Wim van der Heijden is
beschreven.
De redactie
Slechts een particulier huisje
Het gebied gelegen tussen de Hoogstraat en
de Run vanaf Beekveld (nu Burgemeester
Godschalxplein) en de Runweg, behoort rond 1600
toe aan de eigenaren van het kasteel Beekveld.
Alleen op de kruising Hoogstraat-Beekveld staat
dan op de plek van de huidige herberg ‘De Prins’
een particulier huisje. De rest is een smalle strook
onbebouwd land, begrensd door de Hoogstraat en
de daarachter gelegen Run.
De Hoogstraat loopt dan nog dood op enige afstand
vóór het huidige Mercuriusplein, omdat daar het
grote Loekseven ligt. Aan de hoge noordoostzijde
van deze doodlopende straat staan slechts twee
panden; een grote hoeve van de abdij van Berne
op den Hogen Akker, ongeveer bij Hoogstraat 121
en een huisje bij Sint Antonius Stock, nu ongeveer
Hoogstraat 85-87. Het zanderige karrenspoor van

de huidige Hoogstraat wordt op sommige stukken, vanwege de lage ligging, ook Nederstraat genoemd. Vanaf de straat loopt het perceel af naar
de Run.
Loekseven dichtgeslibd
Om in de buurt van de huidige Kerkwijk te
komen, moet men vanuit de Hoogstraat met een
grote boog om het Loekseven lopen. Maar rond
1730 is dat ven zover dichtgeslibd dat men er
met wat ophogingen een verbinding kan maken
naar de huidige Kerkwijk en Sassenheimseweg.
Hierdoor krijgt de zanderige Hoogstraat ook betekenis voor het plaatselijk doorgaande verkeer. Een
vooruitziende dorpsbewoner bouwt aan de nieuwe
verbindingsweg een herberg, genaamd Sint Joris,
nu Hoogstraat 118. Vermoedelijk wordt daar dan
het oude gilde van St.-Joris gevestigd.
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Gouden Leeuw tussen 1733-1760 gebouwd
Rond dezelfde tijd bouwt een andere dorpsbewoner
een uit hout opgetrokken pandje, dat later de
Gouden Leeuw, op Hoogstraat 64, zal worden.
Wanneer dit huisje, op de plaats van de huidige
‘Gouden Leeuw’, gebouwd is, blijkt niet nauwkeurig te bepalen. Het moet ergens tussen 1733
en 1760 geweest zijn. Eigenaar is Jacob Jan van
Houtum, in 1733 gehuwd met Johanna Hendrik de
Ruijter. Jacob van Houtum is, in 1702 in Berlicum,
geboren als zoon van Jan Dirks van Houtum en
Petronella N.
Van Jan van Houtum, wonende te Middelrode
over de Aa-brug, wordt vermeld dat de plaatselijke
vorster zijn goederen verkoopt wegens het niet
betalen van enkele guldens belasting. Jan en
zijn zoon Jacob behoren tot de vele armlastigen,
waarover weinig te vermelden valt.
In 1781 verkopen vijf van de zes nagelaten kinderen van Jacob en Johanna een huisje aan de Hoogstraat met hof en 48 roeden land voor ƒ 300,- en
ook ƒ 417,- aan lasten aan Andries Riet.

opgetrokken ‘Pannenhuis’, nu Raadhuisplein 18,
voor de, in die tijd, kapitale som van ƒ 1.183,en verkoopt zijn huisje aan Hoogstraat 64, met
48 roeden hof, aan de in ’s-Hertogenbosch
wonende koopman Jan van Rosmalen. Als Jan,
in 1790, overlijdt, krijgt zijn weduwe, Antonetta
Velthuizen, de tocht (=vruchtgebruik).
Het pand wordt enige tijd hierna voor ƒ 744,verkocht aan jonker Hendrik Endevoets uit Esch,
maar in 1796 koopt Dirk van Rosmalen, wonende
in Kessel, het pand voor ƒ 691,-, 16 stuivers
en 17⅓ penning. Hij moet hiervoor een lening
afsluiten van ƒ 420,-.
De Franse Revolutie
In Frankrijk breekt in 1789 de revolutie uit. Vooral
de adel en de beter gesitueerden moeten het
ontgelden. Op 21 september 1794 wordt Berlicum
door het leger van de Franse generaal Pichegru
bezet. Overal in Berlicum worden militairen
ondergebracht. De Franse militairen betalen hun
consumpties in ducatons. Het is de eerste keer,
dat een bezettingsleger niet plundert. Er wordt
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap gepredikt.

Achterstallig onderhoud
In verband met de te betalen gebouwenbelasting
laat hij het in zeer slechte staat verkerende huisje
door de dorpsschepenen opnemen. Zij constateren
dat het bouwwerk grote reparaties behoeft aan
de schoorsteen, de bedstee, de wanden van het
achterhuis, terwijl de gebinten ‘opgewonden’
(=opgekrikt) moeten worden.
In 1783 koopt Andries Riet het grote in steen

Eenvoudige herberg Hoogstraat 64
Of de herhaaldelijke doorverkoop van het pand
Hoogstraat 64 iets met deze roerige tijd te maken
heeft, is niet meer na te gaan. De inmiddels in
Heeswijk wonende Dirk van Rosmalen is ook
slechts één jaar eigenaar. Hij verkoopt het huisje
met 48 roeden teulland, in 1797, voor de som
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Handboogschutterij ‘De Vriendschap’ is waarschijnlijk de eerste vereniging die zich (in 1870) in de Gouden Leeuw
gevestigd heeft. De toenmalige eigenaar van die herberg, Marinus Wollaert, laat er schermen, doelen en andere attributen plaatsen tbv die handboogschutterij.
Deze opname is van rond 1920. Op de achterste rij vlnr: Bert van Doorn (bakker), Toon vd Veerdonk (in die tijd eigenaar van De Gouden Leeuw), Hannes van Hedel, ? van Houtum (schoenmaker) en met boog Sjef Weijts (timmerman).
Op de middelste rij: Jan Willems (directeur van de ‘melkfabriek’), Corst Godschalx (burgemeester en tevens directeur/eigenaar van de sigarenfabriek) en Louis Peters (commies). Op de voorste rij: Johan vd Veerdonk (van 1922 tot
1934 gemeentesecretaris), Piet Broos (onderwijzer), Jan Schmeink, Harrie Godschalx (sigarenfabrikant) en bakker
Peerke vd Veerdonk. Op de voorgrond met doelroos en peil onderwijzer Adriaan Peters.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Peter van Uden ruilt, in 1824, zijn huisje met
herberg, later de Gouden Leeuw genoemd, tegen een perceel teulland elders in het dorp met
Stephanus Olijslagers uit ’s-Hertogenbosch. Het
huisje wordt daarbij getaxeerd op ƒ 400,-.
Het waardeverschil, groot ƒ 100.-, krijgt Peter
bijbetaald.
De nieuwe eigenaar Stephanus Olijslagers en
zijn vrouw Anna Verstralen maken in 1826 een
testament, waarin ze elkaar als erfgenaam benoemen. Drie jaar nadat Stephanus, in 1828 te ’sHertogenbosch, is overleden, verkoopt de weduwe
Anna Olijslagers, voor ƒ 400,-, haar bezit in
Berlicum, bestaande uit huisje met herberg en 20
roeden land. Deze lage prijs wordt vermoedelijk
veroorzaakt door het slechte onderhoud tijdens
de huurperiode van het kinderrijke gezin van
Calleman van Vlijmen. Laatstgenoemd gezin
verhuist nu naar Hoogstraat 1 waar Calleman als
vleeshouwer vermeld staat. Dit is het pand dat
rond 1850 door de familie Cooijmans gekocht is en
waarin ze gedurende meer dan 100 jaar het beroep
van slachter en slager uitgeoefend hebben.
De vele nakomelingen van voornoemde joodse
familie Calleman van Vlijmen, inmiddels verspreid
over de gehele wereld, hebben in 1987 in de
herberg van hun voorouders, de Gouden Leeuw,
een reünie gehouden; een grote familiehappening.
Kringleden van heemkundekring De Plaets
waren daarbij uitgenodigd om uitleg te geven
over de familie, de herberg en het dorpsleven in
Berlicum.

van 771 gulden, 16 stuiver en 7⅓ penning aan
de Berlicumse Piet Daniel van Uden. Piet en
zijn vrouw Maria Ellemans beginnen naast hun
werk op het teulland een eenvoudige herberg in
hun huis. Soms wordt Piet ook Marten genoemd,
mogelijk met het doel hem niet te verwisselen
met zijn broer Peter. Uit het huwelijk van Piet en
Maria worden geen kinderen geboren.
In 1820 overlijdt Maria en in 1821 haar man, de
herbergier Piet van Uden. Als erfgenamen vinden
we vermeld, de in 1748 geboren, broer Peter van
Uden en de kinderen van zijn eerder overleden
broer Dirk. De kinderen van Dirk dragen het huisje
met 1 lopens en 15 roeden land, tegen een niet
vermelde vergoeding, over aan hun oom Peter.
De nieuwe eigenaar van pand Hoogstraat 64, Peter
Daniel van Uden, was in 1788 gehuwd met de
herbergierdochter Wilhelmina Snelders. Zij was
met haar twee knappe zusters in het dorp bekend
als ‘de Drie Snellen’. De herberg van deze familie,
op de hoek Braakven – Oude Pastorieweg, werd in
de volksmond tot rond 1940 nog steeds aangeduid
met de naam De Drie Snellen.
Familie Calleman van Vlijmen
In 1822 verpacht Peter zijn huis met herberg
aan de Hoogstraat aan de dan pas gehuwde 29jarige jood Calleman van Vlijmen en zijn vrouw
Elisabeth Moerel. Calleman is koopman, slachter
en slager; zij leidt de herberg. Verder is bij hen
een agentschap van de Staatsloterij gevestigd. Ze
hebben twee joodse meisjes in huis.
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In 1837 brengt de Berlicumse burgemeester een voorstel in de raad om een dijkweg aan te laten leggen,
die van de dorpskern De Plaets via Coudewater naar de Graafsebaan moet lopen. Als die dijk er ligt, gaat
men over tot het beklinkeren van de weg door het dorp. Tot die tijd is het slechts een zandweg. Voor het
gebruik van die verharde weg moet bij herberg De Fuik en bij de Driezeeg tol betaald worden. Een paard
met kar gaat 10 cent kosten; een los paard 5 cent. Paard en kar of koets was in die tijd het gebruikelijke
vervoermiddel. Ook nog in 1911 bij de gouden bruiloft van het echtpaar Wackerhuijzen zoals hier te zien
is. De koetsier is Nico van Rooijen uit Vleuten, getrouwd met Marie Sens. De bruidjes zijn Pauw Cooijmans
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
en Anna van Lamoen.
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Bouwen aan de klinkerweg door het dorp
In 1831 wordt de 28-jarige Oisterwijkse mr.
timmerman Ludovicus Wollaert eigenaar van
het huisje met herberg aan de Hoogstraat. Hij
heeft voorheen het vak geleerd bij timmerman
Adrianus van Gaal op Hoogstraat 50, nu herberg
De Prins. Ludovicus is kort hiervoor gehuwd met
de Berlicumse Maria Teulings.
Ludovicus sloopt alle gebouwen op Hoogstraat
64 en bouwt er een nieuw woonhuis met herberg,
houtopslag en werkloods. Wat later volgen een
bakest en een ‘houttuin’.
Door de legertransporten van de Hollandse troepen
worden, tijdens de Belgische opstand, de zanderige
hoofdwegen door het dorp totaal onbegaanbaar.
Maar de gouverneur van Noord-Brabant, baron
André van den Bogaerde, wil vanaf zijn woning,
zijnde het kasteel van Heeswijk, met zijn koets op
een prettige manier het gouverneursgebouw in ‘sHertogenbosch kunnen bereiken.
In 1837 brengt de Berlicumse burgemeester
Lambertus Godschalx het voorstel in de gemeenteraad om een dijkweg aan te leggen lopende van de
dorpskern De Plaets (het huidige Raadhuisplein),
via Coudewater naar de Graafsebaan. De kosten
worden begroot op ƒ 8.388,70. Hiervan zal ⅓ deel
voor rekening van de gemeente komen. Als de
dijk gereed is, blijken de kosten voor Berlicum ⅓
deel van ƒ 16.200,- te bedragen. Rekenen blijkt
niet de sterkste kant van de gemeente.
Na het aanleggen van de dijk gaat men, na
veel problemen, over tot beklinkering van de

(provinciale) straatweg door Berlicum. In 1841
komt men daarmee gereed. Voor het gebruik van
die beklinkerde weg moet tol betaald worden. Bij
herberg De Fuik én bij de Driezeeg in Middelrode
komt een tolhuisje. Een paard met kar gaat 10 cent
kosten, een los paard 5 cent.
De Hoogstraat, lopende langs de Gouden Leeuw,
wordt nu een provinciale weg. Al het doorgaande
verkeer maakt hiervan gebruik. Bouwen aan deze
klinkerweg wordt hierdoor bijzonder aantrekkelijk.
Zo zien we, in 1837 de bouw van de R.-K. kerk,
in 1839 de R.-K. pastorie, in 1845 het raadhuis,
in 1852 een windmolen en huize Mariëndaal,
in 1859 het klooster met een meisjesschool, in
1862 het grote herenhuis voor de arts Joseph
Kipp (Hoogstraat 99) en in 1870 ook een groot
herenhuis voor brouwer Godschalx (Hoogstraat
51). En niet te vergeten twee keer de gehele
nieuwbouw van herberg ‘De Gouden Leeuw’.
Door alle nieuwbouw verandert de verharde weg
snel van aanzicht.
‘Projectontwikkelaar’ Ludovicus Wollaert
Ludovicus Wollaert is naast een goed vakman
ook een goede zakenman, die zelf projecten
aanpakt en uitvoert. Hij koopt percelen land,
maakt bouwplannen voor herenhuizen en voert
ze zelf uit. Een voorloper dus van de huidige
projectontwikkelaars. Hij kan als timmerman
deze panden realiseren, want de gehele bouw is
dan nog, op de stenen buitenmuren na, uitgevoerd
in hout. Hij bouwt hoofdzakelijk herenhuizen,
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Ludovicus Wollaert en later zijn zoon Marinus zijn jarenlang eigenaar geweest van de Gouden Leeuw. Ludovicus is
naast herbergier ook aannemer en ontwikkelt zelf projecten. Hij koopt grond, bouwt er vervolgens een huis of villa
op en verkoopt het geheel. Als hij het niet kan verkopen gaat hij er zelf met zijn gezin wonen, zo ook in 1856, in het
hier afgebeelde huis; Mariëndaal genoemd.
In 1868 wordt het gekocht door Christianus Godschalx, die er met zijn vrouw gaat wonen. Nadien wordt het nog
regelmatig door anderen bewoond; totdat er in 1935 de familie Van Herpen gaat wonen. Zij hebben tot die tijd in de
Gouden Leeuw gewoond. Achter de herberg is eerder een garageruimte gebouwd waar de zonen Rien, Adriaan en
Theo auto’s repareren. Het werd daar voor hen echter te klein en hebben achter deze villa een garagebedrijf gevestigd, door latere uitbreiding komt de woning in de verdrukking en tot verval en is rond de zeventiger jaren gesloopt.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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zoon Martinus, in 1878, gehuwd met Hendrika
Schouten. Martinus staat in het gemeentearchief
in 1861 al te boek als herbergier, maar ook als
landbouwer. De kost verdienen in een herberg
was toen nog niet te doen, men had altijd nog een
andere kostwinning erbij. De huisvrouw verrichtte
het meeste werk in de herberg.
De vrouw van Ludovicus overlijdt in 1870,
hijzelf in 1876. Hij laat zijn enig overgebleven
maar belangrijkste bezit, een huis met achterhuis,
leerlooierij, kuiperij met bakken en pompen,
leer, run, boomschors en gereedschap, achter.
De leerlooierij heeft Ludovicus kort na 1840
gebouwd.
Het pand, Zuid-Willemsvaart 5-7 met toebehoren,
komt toe aan de drie nog levende kinderen n.l.
Martinus, herbergier en landbouwer, Lambertus,
kapelaan in Oeffelt en Antonius, leerlooier. Ieders
part bedraagt ƒ 15.000.-. Martinus komt in bezit
van het huis met leerlooierij voor een geschatte
waarde van ƒ 3.250,-. Ludovicus heeft in Berlicum
nog niet zo slecht geboerd.

omdat hij weet dat daar geld voor is. Verkoopt
hij een duur herenhuis niet direct, zoals bij het
herenhuis Mariëndaal, dan gaat hij er voorlopig
zelf in wonen. Natuurlijk bouwt hij ook andere en
eenvoudiger bouwwerken.
Bekwame timmerlieden kwamen in die tijd vaak
van elders en waren vaak bij de baas in de kost.
Er waren nog geen ﬁetsen of auto’s, dus kon men
na het werk niet naar huis, dat kostte te veel tijd.
Men had daardoor onderling veel meer contact
om van elkaar te leren. In 1850 zien we de
volgende timmerlieden bij Wollaert inwonen: Jan
van Rijswijk uit Moergestel, Albertus van Vught
uit Den Bosch, Theodorus van der Zande uit
Nistelrode, Jacobus van der Zande uit Oirschot,
Jan van Berlo uit Riel, Christiaan van de Mosselaar
uit Den Dungen en Johannes van Aggelen uit
Rosmalen. Allemaal timmerman en gehuisvest in
De Gouden Leeuw.
De herberg van Lodovicus loopt mede door de
zorg van zijn vrouw voorspoedig, maar Ludovicus
vergeet ook wel eens de wettelijke bepalingen. Zo
komt in 1847 de marechaussee op inspectiebezoek
en ontdekt in de gelagkamer een tinnen maatje op
de schenkkast dat niet herijkt is. Hij is er 18 dagen
mee over tijd! Deze ‘kapitale’ fout komt hem op
de, voor die tijd, hoge boete van ƒ 10,- te staan.

Opnieuw sloop en nieuwbouw
In 1870 sloopt Marinus, evenals zijn vader
ongeveer 40 jaar eerder, het pand met bijgebouwen
aan de Hoogstraat. Hij bouwt hierna, zoals later uit
een verkoopbeschrijving blijkt: ‘een groot, sterk
en zeer net en gerieﬂijk ingericht dubbel huis,
dat geschikt en goedgelegen is als uitspanning,
logement en herberg en welbeklant een burgerlijk

Verdeling van de erfenis
In 1866 draagt Ludovicus Wollaert zijn pand
met herberg en timmerwerkplaats over aan zijn
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Ludovicus Wollaert is van ‘alle markten thuis’. Hij pakt van alles aan en is daarin ook steeds succesvol. Eerder
hebben we al kunnen lezen dat hij als timmerman Berlicum binnenkomt en in 1831 de Gouden Leeuw koopt, dat hij
sloopt en op die plaats een nieuw woonhuis met herberg, houtopslag en een werkloods bouwt. Vervolgens is hij zeer
succesvol als aannemer en ‘projectontwikkelaar’. Als hij in 1868 zijn zelfgebouwde woning, Mariëndaal verkoopt,
trekt hij in het pand Zuid-Willemsvaart 5-7. Hij staat dan bij de gemeente ingeschreven als leerlooier. Bij zijn overlijden, in 1876, erft zijn zoon Marinus dit ‘huis met achterhuis, leerlooierij, kuiperij met bakken en pompen, leer, run,
boomschors en gereedschap’. Dit alles voor een geschatte waarde van ƒ 3.250,--. De drie kinderen van Ludovicus
erven gezamenlijk ƒ 45.000; een enorm groot kapitaal voor die tijd. Op deze foto, uit rond 1956, zien we pand ZuidWillemsvaart 5-7. In de loop van de jaren is er een groot stuk aangebouwd, maar het oude gedeelte is nog duidelijk
zichtbaar.
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bestaan oplevert’ (deze nieuwbouw is de
huidige hoofdbouw). Het heeft ‘een fraaie ruime
gelagkamer, een ﬂinke nette suite (behangen
en geplafonneerd), twee achterkamers, drie
slaapkamers, een groote en een kleine keuken,
een dubbele kelder, 4 bovenkamertjes en een
ruime zolder. Alles droog, zinnelijk en goed
onderhouden.’ Verder is er aan de achterzijde’ een
grote bijbouw met koestal, dubbele paardenstal,
stallen, koetshuis, bergplaats en dorsvloer met
aangelegen tuin groot 23 are en 87 ca.’ De bijbouw
is zo gebouwd dat die gemakkelijk in magazijn en
werkplaats veranderd kan worden, dit maakt de
Gouden Leeuw zeer geschikt voor handelaren.

kennelijk met een niet musicerend bestuur uit de
elite van het dorp meer kans van slagen te hebben
en zo voor ‘de gewone man’ enig vertier mogelijk
te maken.
Juist in deze periode wil Martinus Wollaert
zijn herberg verkopen. Op 22 december 1873,
om 18.00 uur, houdt notaris Zijnen de Gier een
professionele openbare verkoop ten huize van
de eigenaar, waarna op 5 januari 1874 de ﬁnale
verkoop wordt gehouden. Koper van het gehele
bezit aan de Hoogstraat wordt Johannes Peperkamp
voor de som ƒ 5.325,-. Deze geeft zijn verpachte
herberg aan de huidige Julianastraat als tijdelijk
onderpand. Zijn nieuwe herberg geeft hij de naam
’De Gouden Leeuw’.

Handboogschutterij ‘De Vriendschap’
Handboogschutterij ‘De Vriendschap’, heeft in
die tijd haar clubhuis in herberg ‘de Ploeg’ (hoek
Ploeg - Oude Ploeg). Nadat Martinus Wollaert
de nieuwbouw gerealiseerd heeft, verhuist
handboogschutterij ‘De Vriendschap’ naar de
Gouden Leeuw. Ten behoeve van die vereniging
wordt een tent geplaatst, schermen, doelen en
alle buitenattributen voor de boogschutters. Deze
reeds in 1843 opgerichte handboogschutterij is
een vereniging van welgestelde dorpsbewoners.
Ze is tot haar ophefﬁng, in 1934, in de Gouden
Leeuw gevestigd gebleven.
Onder deze elitegroep leeft ook het plan voor het
oprichten van een fanfare. Rond 1857 heeft een
groepje, onder de naam Apollo, reeds gemusiceerd,
maar is inmiddels uiteen gevallen. Men denkt

Oprichting fanfare TOG
Ondanks de wisseling van eigenaar zetten de
notabelen hun plannen door, zodat begin 1874
de fanfare ‘Tot Onderling Genoegen’ van start
gaat. Voorzitter wordt de bovenmeester van de
Berlicumse openbare school Robert van der
Kamp, secretaris-penningmeester Fons Smits uit
Middelrode. Op het 25-jarig kroningsfeest van
Koning Willem III (in 1874), waarvoor onder
voorzitterschap van notaris Jan Zijnen de Gier een
feestcommissie is opgericht, wordt al door TOG
gespeeld.
Korte tijd later wordt er in de tuin van de Gouden
Leeuw een ‘koepel’(=muziekkiosk) gebouwd
waarin muziekoptredens overdekt kunnen
plaatsvinden. Jan Peperkamp stelt in de herberg
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In 1874 wordt in de Gouden Leeuw de fanfare ‘Tot Onderling Genoegen’ opgericht. Johannes Peperkamp is dan pas
kort daarvoor eigenaar geworden. Ten bate van de fanfare laat hij in de tuin achter de herberg een ‘koepel’ (=kiosk)
bouwen. Ook stelt hij een lokaal om te oefenen ter beschikking. Het bestuur van TOG dacht toen kennelijk dat ze in
1873 waren opgericht. Het 65-jarig bestaan werd zodoende één jaar te vroeg gevierd.
Op de achterste rij vlnr: Chrit van Himbergen. Wim van Doorn, Jan vd Heijden, Jan van Osch, Heintje Jacobs,
Johan van Nuenen jr. Luc van Doorn, Toon Wijgergangs, Jan van Pinxteren, Johan van Houtum, Jan vd Aa en Hein
Swanenberg. Op de middelste rij: Leenderd Steenbergen, Hein van Pinxteren, Harrie Bolk, Jan vd Aa (Bloks), Mart.
van Boxtel, Harrie Prinsen, Piet van Pinxteren, Adriaan vd Zanden, Harrie Wijnen, Bertje van Helvoirt, Adriaan van
Pinxteren, Mies van Pinxteren en Jan Gordijn. Op de voorgrond: Jan Hoevenaars, Willie Snoeck, Jan van Lijssel (met
trom), Piet vd Voort, Piet Carpay, Jo Baten, Joh. Godschalx (voorzitter), Mies Smulders, Heintje Klerkx, Johan van
Nuenen sr., Antoon Gordijn, Gerrit vd Bergh (met trom) en Piet Langenhuizen.
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Gouden Arend’ trekt Jan Peperkamp er in. Maar
als een echte handelaar blijft hij uitzien naar een
geschikte koper. Advocaat mr. Jan Sassen uit
Vught koopt de woning met herberg en maakt er
voor zijn familie een buitenverblijf van. In dit pand
is dus maar kort een herberg gevestigd geweest.
Het zal ook wel niet rendabel geweest zijn met de
Gouden Leeuw zo kort in de buurt.

ook een lokaal ter beschikking om te oefenen.
De kiosk wordt wat later ook gebruikt voor
toneeluitvoeringen.
Herberg ‘De Gouden Arend’
Jan Peperkamp had de Gouden Leeuw reeds in
1869, dus al 5 jaar voor de koop, gepacht van
Martinus Wollaert. Peperkamp wordt bij de koop
aangeduid als koopman en handelaar van beroep
en is gehuwd met de uit Oss afkomstige Catharina
Hartogs. Het echtpaar vond reeds in 1865 als
kostgangers een onderkomen in de herberg. Als
beroep staat er dan in het gemeentearchief venter
en ventster.
Kort na de aankoop verkoopt Jan Peperkamp zijn
in 1870 gebouwd huis, herberg met beugelbaan
in Middelrode, nu Julianastraat 29, aan Peter
Schouten. Peperkamp kan echter de handel in
huizen niet laten en koopt opnieuw een stuk land,
nu aan de Hoogstraat voor ƒ 200,- van Lambertus
van Doorn. Hij laat er een woning met herberg
bouwen. Herberg ‘De Gouden Arend’ komt in
1877 gereed (Hoogstraat 85-87). In datzelfde
jaar verkoopt hij ‘De Gouden Leeuw’: ’een
dubbel huis genaamd ‘De Gouden Leeuw’ met
koepel’ (de kiosk), ‘bijbouw waarin stallingen,
koetshuis en bergplaats met een tuin beplant met
28 vruchtbomen’.
Kort na het gereed komen van de herberg ‘De

Peperkamp koopt de ‘Gouden Leeuw’ terug
Willem Lamers, kofﬁehuishouder in het koopman- en voermankofﬁehuis in de Kruisstraat te
‘s-Hertogenbosch is voor de som van ƒ 5.000,de nieuwe eigenaar van ‘ De Gouden Leeuw’
geworden. Er worden kostgangers aangetrokken
om meer inkomen te verkrijgen. In de burgerlijke
stand vinden we de volgende personen vermeld:
Willem Hubert uit Rosmalen, Ari de Jongh uit
Ameide, leerlooiersleerling Johan Volker uit
Veghel en leerlooier Laurens Brox uit Gestel.
Als dorpsbewoner is Peperkamp natuurlijk op
de hoogte van de niet zo goed lopende ‘Gouden
Leeuw’, maar ziet, waarschijnlijk doordat er een
tramwisselstation zal komen, in de toekomst wel
winstkansen. In 1882 koopt hij voor ƒ 5000,-, de
vroegere verkoopsom, de Gouden Leeuw weer
terug. Hij sluit hiervoor een tijdelijke lening van
ƒ 6000.- bij de dorpsbewoner Jan Sterk.
WORDT VERVOLGD
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Evenals Ludovicus Wollaert is ook Johannes Peperkamp enige tijd eigenaar van de Gouden Leeuw en bijzonder
ondernemend. In 1865 staat het echtpaar Peperkamp-Hartogs in het gemeentearchief nog te boek als venter en ventster en als kostgangers in de Gouden Leeuw, maar in 1874 wordt Johannes eigenaar van die herberg en verkoopt hij
zijn, in 1870 gebouwde, huis, herberg met beugelbaan in Middelrode. Maar ook als eigenaar van de Gouden Leeuw
blijft zijn handelsgeest actief. Hij koopt aan de Hoogstraat een stuk grond, laat daarop een woning met herberg bouwen, verkoopt de Gouden Leeuw en betrekt, in 1877, de nieuwe woning met herberg, die hij de naam ‘De Gouden
Arend’ geeft. Enige tijd nadien verkoopt hij dit pand en koopt in 1882 de Gouden Leeuw terug. Waarschijnlijk heeft
hij gehoord dat er een tram in het dorp zal gaan rijden en er voor de Gouden Leeuw een tramwisselstation en inen uitstapgelegenheid zal komen. Op deze foto, uit 1912, de voorzijde van het pand Hoogstraat 85-87 dat Johannes
Peperkanp in 1877 liet bouwen als een woning met herberg dat de naam ‘De Gouden Arend’ kreeg. Het meisje met
de ﬁets is Betsy Vughs.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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ROSOLIEMOLENS IN MIDDELRODE EN BERLICUM (2)
Kees Loeve

Geschiedenis van de Rosoliemolen aan het Braakven
Van deze rosmolen zijn er tot nu toe in de diverse archieven en in de bij onze heemkundekring aanwezig
documenten tot nu toe weinig stukken gevonden. De belangrijkste informatiebron van deze molen zijn de
gegevens uit de burgerlijke stand.
stelling tot H. Langenhuisen, die in 1850 alleen
genoemd wordt als herbergier en landbouwer.
De laatste vermelding is in 1867, hierbij wordt
gesproken over de nieuwe rosoliemolen op ’t Ven.
(Vroeger lag in dit gebied, inclusief het huidige
Mercuriusplein, een groot ven.)
Daarna gaat de herberg achtereenvolgens over
op de families Van Zoggel, Hanegraaf, Jansen en
Van der Pas. In september 1955 is de herberg met
woning afgebrand.
Conclusie: het lijkt erop dat in deze hoeve slechts
gedurende een korte tijd een rosoliemolen aanwezig
is geweest. Waarschijnlijk gedurende 1832 tot een
tijdje na 1867. Om een rosoliemolen te bouwen
moet men over voldoende ﬁnanciële middelen
beschikken. Mogelijk heeft W.A. Kluitmans de
bouw van de molen geﬁnancierd.

Herberg annex broodbakkerij met winkel
Oorspronkelijk was de hoeve, waarin de rosoliemolen geplaatst werd, een herberg. In die tijd ‘De
Drie Snellen’ genoemd.
In de eerste vermelding van de burgerlijke stand uit
1815 wordt betreffende dit pand nog niet gesproken
over een rosoliemolen. G. Verhagen wordt dan als
hoofdbewoner en eigenaar genoemd, deze beheerde
de herberg annex broodbakkerij met winkel.
In 1825 wordt H. Langenhuijzen in dat pand
genoemd als landbouwer en bakker. In 1832 wordt
in de burgerlijke stand gemeld dat W.A. Kluitmans
uit ’s-Hertogenbosch de bezitter is van het huis
en de rosoliemolen. Hij heeft als beroep koopman
en rentenier opgegeven. In 1840 en in 1864 wordt
J. Jansen genoemd, de eerste keer als olieslager en
vervolgens als olieslager en herbergier. In tegen-

Opmerking
Daar in dit onderzoek nog veel onbekende en ontbrekende zaken zijn, zijn wij geïnteresseerd in alle aanvullingen of
verbeteringen. U kunt uw reacties daartoe te allen tijde kenbaar maken aan de redactie. Ze worden zeer op prijs gesteld.
Bronvermelding
- Boek ‘Berlicum; Zwerftocht door het verleden’, deel 1, Wim van der Heijden.
- Aantekeningen van Wim van der Heijden.
- Archief heemkundekring De Plaets.
- Gegevens burgerlijke stand van de gemeente Berlicum.
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In dit pand is een rosoliemolen gevestigd geweest. Helaas is bij de heemkundekring hiervan niet veel bekend. In
1815 woonde hier, volgens de burgerlijke stand, Gerardus Verhagen genoemd als eigenaar en hoofdbewoner. Hij is
dan herbergier en heeft een broodbakkerij en winkel. In 1825 is Hubertus Langenhuijzen eigenaar en bewoner . Hij
woont er met zijn gezin; is landbouwer en ook bakker. De ongehuwde Willem Jansen, olieslager, wordt er in 1829
genoemd als bewoner. Mogelijk slechts als kostganger want pas in 1832 wordt voor eerst de rosoliemolen genoemd
met Willem Arnoldus Kluitmans als eigenaar. In 1864 wordt Johannes Jansen genoemd als eigenaar, hoofdbewoner,
herbergier en olieslager.
Dit leuke oude pandje, vaak ‘De Drie Snellen’ of ‘Het Gildenhuis’ genoemd, is tijdens de kermis van 1955 afgebrand.
Het lag op de hoek Braakven-Oude Pastorieweg waar weer een nieuw pand is gebouwd.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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In 1974 wordt in De Gouden Leeuw een bijeenkomst gehouden om te zien of het, na 50 jaar, haalbaar is dat er in
Berlicum weer een openbare school komt. Na een moeilijke start gaat het heel voorspoedig.
Op deze foto uit 1996 op de achterste rij vlnr: Laureen Roets, Marjolein Koch, Carlo Hendrix, onderwijzeres Heleen
Nicolai, Fleur van Grinsven, Marijke Thissen, Floor Wijgergangs, Sarah Gevers, Joep Suikers, Merlin van Empel
en onderwijzeres Marita vd Heuvel. Tweede rij: Matthijs Zwaan, Lars Boelens, Marlie van Zoggel, Loraine Hagen,
Loes Grosfeld, Marloes Schellekens, Anne Nocolai, Hella vd Broek en Rens Spierings. Derde rij: Anne Vissers, Zoë
Kroes vd Broek, Manja Coppens, Daan van Dijk, Daley Djean Voets, Wessel vd Veerdonk, Willem Zwanenberg, Sjors
van Zoggel en Michelle Dalewey. Op de voorgrond: Matthijs Snoeck, Ward Grosfeld, Niels Albrecht, Bram de Man,
Manon vd Bergh en Teun Vissers.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Poffertentoonstelling. Op pagina 99 van het vorige periodiek had er naast de bovenste foto de hierna volgende tekst
moeten staan.
In 1988 is er, in het voormalige gemeentehuis aan het Mercuriusplein, een poffertentoonstelling gehouden. Deze
werd geopend door mevrouw Van Homelen-Kersten, de echtgenote van de burgemeester. De kringleden vonden dat
toepasselijk, omdat poffers een damesgebeuren is. Op die tentoonstelling waren, uit de collectie van de drie zussen
Van de Meerendonk, 120 mutsen en andere klederdracht-stukken uit Brabant te zien, maar ook foto’s van Berlicumse
mutsen en klederdrachtstukken. Tijdens die tentoonstelling werd de 2e druk van de twee delen ‘Berlicum; Zwerftocht
door het verleden’ te koop aangeboden.
Rosoliemolen. Van Harry Wijgergangs kregen we een reactie op de fototekst op pagina 103, in nr. 3-2007. Daar staat
dat de schuur met daarin de rosoliemolen omstreeks 1975 is afgebroken, maar dat moet veel eerder zijn geweest, want
deze schuur staat al niet meer op de kadasterkaart van 1895. De redactie heeft dit verward met het achterhuis dat na
± 1975 grondig verbouwd is. Harry gaf als aanvulling dat Berlicum-Middelrode 1830-1832 één rosoliemolen had
waarvoor ƒ 40,- aan belasting betaald moest worden. Voor een korenmolen was dit ƒ 500.
Situatiekaart. Van Julia Poelmans-Wijnen kregen we een situatiekaart van Berlicum uit 1954. Opmerkelijk dat
die kaart in Oisterwijk ‘boven water’ kwam. De kring is altijd heel blij met situatiekaarten; er is veel op terug te
vinden.
Bidprentjes: We kregen van Rien van Hooren en Toon van Dijk uit Heeswijk-Dinther. Henk Langens, die bij de
Heemkundekring Rosmalen de bidprentjes verzorgd, de prentjes van overledenen uit Berlicum, Middelrode en
Kaathoven. Ook kregen we er van Willy Cooymans uit Berlicum. Zoals u weet zijn we gewend om geen bidprentjes
van overledenen uit andere plaatsen te bewaren en geven we die aan de kringen waar ze thuishoren. Wij krijgen van
hen dan de prentjes van overledenen uit Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Stamboomonderzoekers kunnen veel
gegevens, die nog niet openbaar zijn, halen uit de teksten op de bidprentjes, maar op rouwkaarten te krijgen. Wij
stellen het op prijs ook die te krijgen, daar zijn nog meer gegevens uit te halen. Op pagina 115 van dit periodiek kunt
lezen hoe het een en ander verwerkt wordt.
Een volgende keer worden de andere schenkingen vernoemd; we komen nu plaats te kort.
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.
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