HERKENNINGSPUNT VOORMALIGE SCHUURKERK
Anny van der Heijden-Bijnen

Een van de belangrijkste taken van een heemkundekring is het bewaken van het cultuurhistorische erfgoed
van eigen dorp of stad. In het vorige periodiek hebt u kunnen lezen dat heemkundekring ‘De Plaets’ dat ook
zeer serieus neemt. In dit artikel kunt u lezen hoe moeilijk het soms kan zijn om iets gerealiseerd te krijgen. De heemkundekring wil graag een herkenningspunt op de plaats waar de schuurkerk heeft gestaan en
gelukkig ziet het er nu naar uit dat het binnen niet al te lange tijd gerealiseerd gaat worden. Maar het heeft
ontzettend veel energie gekost wat te lezen is in een dikke map met brieven, rapporten en krantenartikelen.
Wij zullen u er in dit artikel een beknopt en chronologisch overzicht van geven.
Schuurkerk met pastorie
Kapelaan Breugelmans, die van 1926 tot 1932
kapelaan was in de Petrusparochie, deed in de
dertigerjaren van de vorige eeuw reeds onderzoek
naar de funderingen van de schuurkerk. Guus en
Antoon Pennings, die opgroeiden in de bijbehorende pastorie, weten nog dat Breugelmans ze
heeft gevonden. De archivaris van de abdij van
Berne, H. van Bavel, o. praem., heeft er echter bij
de stukken van Breugelmans geen aantekeningen
van gevonden.
Rond 1960 werden er nieuwe huizen gebouwd
in wat we nu de Oude Pastorieweg noemen, die
naam is toen toegekend als een herinnering aan de
pastorie, die er tot 1944 heeft gestaan. Gelijkertijd
kreeg de doorgaande weg, die naar de Koolhof
liep, de naam Schuurkerkpad als een herinnering
aan de voormalige schuurkerk. Tot die tijd heette
heel dat gebied Braakven (een gedeelte een tijdlang Doornhoek).
Het paadje, dat de dorpsbewoners tot 1837 gebruikten om naar de schuurkerk te gaan, staat op
de kadasterkaart van 1832 genoemd als Kerkweg,
maar heeft nu de naam Kerkpad. Dat pad is door

de gemeente, ook tijdens de invulling van het bestemmingsplan Schuurkerkpad met nieuwbouw
en nieuwe straten, gespaard gebleven.
Met deze straatnamen moet het dus voor iedereen
duidelijk zijn dat er vroeger een schuurkerk heeft
gestaan. Toch heeft de heemkundekring er heel
wat energie in moeten steken om deze historische
plek ‘op de kaart’ te krijgen.
Onderzoek heemkundekring in 1986
Wim van der Heijden, toenmalig voorzitter van
heemkundekring ‘De Plaets’ die goed bekend was
met het lezen van kadaster- en situatiekaarten,
dacht de locatie van de, in 1838 gesloopte, schuurkerk nauwkeurig te kunnen bepalen. Daarom besloten kringleden in 1986 een poging te wagen om
de funderingen te vinden. Het bleek een voltreffer
want al vlug werden er stukken funderingen gevonden, waarvan een gedeelte is blootgelegd.
Er zijn foto’s gemaakt en nadat alles was opgemeten is het geheel weer afgedekt. Want het is een
goed algemeen gebruik om het ‘bodemarchief’
zoveel mogelijk in takt te laten.
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Bouwplannen in wijk Schuurkerkpad
In 1995 maakte het toenmalige gemeentebestuur
van Berlicum plannen om te gaan bouwen in wat
nu bekend staat als ’Bestemmingsplan Schuurkerkpad’. Gemeenteambtenaar Jan Roozen vroeg
aan de heemkundekring of er mogelijk rekening
gehouden moest worden met restanten van vroeger belangrijke gebouwen. De gemeente Berlicum
wilde kennelijk rekening houden met verdwenen
historische gebouwen.
Er zijn de heer Roozen twee situatietekeningen
verstrekt en er is vermeld dat er een schuurkerk
met bijbehorende pastorie in dit gebied heeft gestaan. Gezien het belang van dit cultuurhistorisch
erfgoed zou het op een of andere wijze een herkenningspunt in het bestemmingsplan dienen te
krijgen. Nabij de schuurkerk heeft ook een kerkhof gelegen.

voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in
Amersfoort is de plaats niet bekend als een terrein
met oudheidkundige waarden. De plaats is ook
niet opgenomen in het cultuurhistorische Monumenten Inventarisatie Project (het MIP-rapport)
van de provincie. Het cultuurhistorische belang is
van een beperkt en lokaal karakter.
De inpasbaarheid is evenwel overwogen, maar
wil men recht doen aan de voormalige schuurkerk,
pastorie en kerkhof dan zou dat te veel ruimte kosten en het is niet de meest aangewezen plaats om
als centraal element te fungeren. In de directe omgeving is al een groene wig van aanzienlijke omvang langs het Kerkpad geprojecteerd.’
Cultuurhistorisch belang
In een uigebreide brief aan het college van B. en
W. en de raadsleden wordt door de heemkundekring het een en ander weerlegd.
1. De voormalige schuurkerk en pastorie ’hebben
cultuurhistorische waarde’ en niet dat ze ‘cultuurhistorische waarde kunnen hebben’.
2. ‘Het op dit moment niet zichtbaar’ geen argument is, omdat na het door heemkundekring ‘De
Plaets’ zichtbaar maken van de ruïne van Seldensate gebleken is dat er veel belangstelling voor is.
3. Bij een bezoek, door leden van de heemkundekring ‘De Plaets’, aan het ROB in Amersfoort geconstateerd is dat: ‘De 24 voormalige speelhuizen
en kasteeltjes, de twee watermolens en de kapel
in Middelrode bij het ROB ook niet bekend zijn.
De Tempel van Empel, het kasteel van Oss en de
nederzetting Ussen uit de tijd van vóór Christus
waren voor die belangrijke archeologische vondsten ook niet bekend bij het ROB’.

Beperkt cultuurhistorisch belang!
Op 1 januari 1996 wordt Berlicum bij een gemeentelijke herindeling ingedeeld bij de gemeente St.Michielsgestel. De uitbreidingsplannen worden
vanaf die datum aldaar geregeld. Bij het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Schuurkerkpad’ wordt
echter al gauw duidelijk dat de gemeente St.-Michielsgestel er kennelijk weinig voor voelt om de
schuurkerk en pastorie in de uitbreidingsplannen
extra aandacht te geven. Men kan dat concluderen
uit de volgende tekst:
‘De aanduiding van de voormalige Schuurkerk en
bijbehorende kerkhof zou een cultuurhistorische
waarde kunnen hebben en zou van belang kunnen
zijn voor de identiteit van de uitbreiding. Op het
moment is niets meer zichtbaar. Bij de Rijksdienst
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In Rondom de Plaets, nr. 4-2002, 1-2003 en nr. 3-4-2004, staat de geschiedenis van de schuurkerk beschreven. Met
daarbij al enkele duidelijke foto’s van de resultaten van de, in 1986 gehouden, opgravingen op de grond van kringlid
Janske Bekkers-Roefs en haar man Mart. Al gauw na de start waren de funderingen te zien, wat een hoerastemming
gaf bij de kringleden.
Hier zien we Hans Pennings kijken naar de eerste resultaten van een gedeelte van de fundering van de voormalige
schuurkerk, die ze kort daarvoor blootgelegd hebben. De vader van Hans, Antoon Pennings, groeide op in de pastorie
die bij de schuurkerk hoorde. De pastorie is in 1944, tijdens de bevrijding, zwaar beschadigd en daarna gesloopt.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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4. ‘Het MIP-rapport niet gaat over oude gebouwen en restanten ervan en zeker niet wat er in de
grond te vinden is’.
5. ‘Het cultuurhistorisch belang van een beperkt
en lokaal karakter juist een rede is om er niet aan
voorbij te gaan. Het is immers een kleine dorpsuitbreiding en het lokale karakter ervan moet zoveel
mogelijk behouden blijven of aangegeven als het
verdwenen is. De resten van de gebouwen zijn nog
in de bodem aanwezig en kunnen op eenvoudige
wijze tot accentpunten worden gemaakt’.
6. ‘De groene weg’ (het Kerkpad) ‘is goed te combineren met een cultuurhistorisch element’.
Ook hierbij wordt een situatietekening gevoegd
om aan te geven waar vroeger de wegen liepen.

tonen. Een maandenlang getouwtrek met de gemeente ter behoeding van historische waarden is
tot een goed einde gekomen. In de toekomstige
nieuwbouwwijk aan het Braakven zal de plaats
waar eeuwenlang een schuurkerk stond, een eigentijdse markering krijgen. Op welke wijze kan
iedereen zich nog bezinnen want de bouwwerkzaamheden op deze locatie laten nog minstens
drie jaar op zich wachten. Aanvankelijk zag de
gemeente weinig heil in een speciale markering.
De economische haalbaarheid van het bestemmingsplan woog zwaarder dan het zichtbaar maken van het culturele erfgoed’. enz. enz
Te voorbarig
Toch blijkt dit ‘goede einde’ nog te voorbarig,
want in de raadsvergadering van 17 juni 1997,
waarin het ‘Bestemmingsplan Schuurkerkpad’
deﬁnitief goedgekeurd moet worden, verklaart de
burgemeester: ‘Wij zien geen aanleiding de fundamenten van de voormalige schuurkerk in het
bestemmingsplan op te nemen, omdat ze niet de
classiﬁcatie hebben van monument of cultuurhistorisch waardevol object. Bij de uitwerking van de
tweede fase zal overleg plaatsvinden met belanghebbenden’.
In het Brabants Dagblad van 1 oktober 1997 zegt
de toenmalige wethouder Janssen: ‘We gaan kijken of we de schuurkerk in een groenzone kunnen
plaatsen; er een bepaalde symboliek aan geven’.
Het ziet er dan dus hoopvol uit dat in de 2e fase
van het bestemmingplan gepraat zal gaan worden
over realisering van een of ander accent van de
schuurkerk.

Briefwisseling en gesprekken
Er volgt een intensieve briefwisseling en diverse
gesprekken. De gemeente toont wel begrip voor
de verlangens van de kringleden, maar blijft erbij
dat het een en ander te veel ruimte kost en niet
centraal in de wijk ligt. Ook de ruilverkaveling
wordt genoemd, omdat ‘daardoor de historische
elementen op die plaats al lang eerder geweld zijn
aangedaan’.
Uit de brieven blijkt ook dat ongeveer 80% van de
in de bodem aanwezige cultuurhistorische objecten niet geregistreerd zijn bij het ROB.
Historische elementen krijgen accent!!
Op 11 juni 1997 (dus ruim 10 jaar geleden) is in
het weekblad ‘De Meijerij’ te lezen: ‘Historische
elementen in plan Schuurkerkpad krijgen accent.
Heemkundekring De Plaets mag zich tevreden
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Een situatiekaart anno 1830. Duidelijk is daarop de locatie van de schuurkerk en bijbehorende pastorie aangegeven.
Evenals het kerkhof dat daar tot 1845 in gebruik was. We zien ook een stukje ongewijd kerkhof.
De herberg met oliemolen, waarover in het vorig periodiek een artikel gepubliceerd is, is ook op deze kaart te zien.
Het is het pand dat de laatste tijd de naam ‘de Oude Pastorij’ droeg. Dit pand stond al een tijdje leeg en wordt binnenkort gesloopt. Op die plaats en omgeving komt er nieuwbouw zoals te lezen stond in het Brabants Dagblad van
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
16 januari jl.
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Sloop panden van Bekkers
Het is daarna bijna 5 jaar ‘stil’. Maar de kringleden blijven de gang van zaken echter nauwkeurig
volgen. Op 5 januari 2002 gaat er weer een brief
naar de gemeente met de mededeling dat het de
heemkundekring ‘ter ore’ is gekomen dat de boerderij en schuur van familie Bekkers gesloopt zal
worden. De heemkundekring stelt dat er vooraf
een historisch en archeologisch onderzoek dient
plaats te vinden omdat:
a.’ het huidige woonhuis van de boerderij op de
plaats staat van een boerderij uit een zeer ver verleden’,
b. ‘de resten van de schuurkerk voor een deel onder en vlak achter de huidige vrijstaande schuur
liggen’,
c. ‘het oorspronkelijke terrein rond de voormalige
pastorie en kerkhof van groot historisch belang
zijn’.

sproken over het op handen zijnde historisch onderzoek dat verricht gaat worden door Bilan, het
adviesbureau van de Fontys Hogeschool Tilburg,
en € 2645,- gaat kosten.
Conclusie historisch onderzoek
In april 2002 wordt het conceptrapport gepresenteerd waarvan de heemkundekring ook een exemplaar krijgt. Het telt 19 pagina’s en heeft de naam
‘De slegte afgeleege schuuren’ met de subtitel ‘De
schuurkerk te Berlicum (Sint-Michielsgestel)’.
In de conclusie schrijft Bilan: ‘Het Minuutplan
van 1832 toont de exacte locatie van de schuurkerk ter hoogte van de huidige stal. Bij een archeologisch onderzoek door Heemkundekring De
Plaets zou een deel van de fundering zijn blootgelegd. Waarschijnlijk is deze conclusie juist aangezien hier volgens de beschikbare kaarten geen
andere bebouwing heeft gestaan dan de schuurkerk en de huidige stal. Een nader archeologisch
onderzoek kan hierover mogelijk deﬁnitief uitsluitsel geven. Het is wel van belang dat dit onderzoek zorgvuldig gebeurt’. Op de lijst van de
door Bilan gebruikte lectuur staan verschillende
uitgaven van heemkundekring De Plaets vermeld met name de boeken: ‘Berne en Berlicum;
1240-1990’ en de twee delen ‘Berlicum; Zwerftocht door het verleden’. Verder vijf periodieken
van Rondom de Plaets met de volgende artikelen:
‘Onze norbertijnen pastoors in Berlicum en Middelrode’, ‘De Werststeeg’, ‘De Vrede van Munster
en de gevolgen voor Berlicum’, ‘Doornhoek’ en
‘350 Jaar protestantse gemeente in Berlicum’. De
onderzoekers moeten wel veel literatuur hebben
‘doorgespit’ om tot zo’n resultaat te komen.

Historisch onderzoek
De gemeente gaat in op het verzoek van de heemkundekring om een onderzoek te laten richten en
geven vanaf die tijd volledige medewerking. De
kringleden worden door de gemeente steeds goed
op de hoogte gehouden en overal bij betrokken.
In een brief van 9 januari 2002 laat de gemeente
weten: ‘Een gespecialiseerd onderzoekbureau is
gevraagd om een offerte uit te brengen voor het
verrichten van een historisch en een eventueel
aanvullend archeologisch onderzoek. Mede op
basis van die resultaten zal bekeken worden hoe
de ontwikkeling van de locatie kan plaatsvinden.
Tot die tijd zal er niet gesloopt worden’.
In enkele brieven en krantenartikelen wordt er ge8

Zoals u in het artikel kunt lezen heeft de heemkundekring er veel tijd ingestoken om de gemeente zo ver te krijgen dat
er op een of andere manier een herkenningspunt komt op de plaats waar de schuurkerk tot 1838 heeft gestaan.
Wim van der Heijden zette, in 2002, een idee op papier, zoals zo’n markering zou kunnen worden. Achterin een plaat
met uitleg van deze schuurkerk. Hij gaf de tekening aan de gemeente, maar er wordt geen gebruik van gemaakt. Dat
is echter helemaal geen bezwaar. Het belangrijkste is dat er een herkenningspunt met uitleg komt op de plaats van de
voormalige schuurkerk. Het is aan de gemeente om dat in het te realiseren wijkpark in te passen. Kringleden hebben
in december 2007 een keuze mogen maken uit vier voorstellen en er zal rekening gehouden worden met de opmerkinFotocollectie heemkundekring
gen die toen zijn gemaakt.
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Archeologisch onderzoek
Naar aanleiding van de conclusie van het historisch onderzoek volgt er, op 15 december 2003,
een archeologisch onderzoek. Het slechts één dag
durend onderzoek wordt uitgevoerd door BAAC
bv (Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie) te ’s-Hertogenbosch. Het
rapport, met 21 pagina’s, wordt eind april 2004
gepresenteerd. De heemkundekring krijgt ook
hiervan een exemplaar toegestuurd.
In het rapport is te lezen: ‘Gezien de monumentale waarde van de schuurkerk, heeft de plaatselijke heemkundekring ‘De Plaets’ (dhr. W. van
der Heijden) er op toe gezien dat de locatie waar
de schuurkerk heeft gestaan, ongestoord blijft.
Omdat het de bedoeling is dat deze plaats als beschermd monument wordt opgenomen, zijn alleen
op het terrein rondom de voormalige schuurkerk
archeologische waarnemingen gedaan. De eventuele resten van de schuurkerk zijn nog afgedekt
met grond. Helaas was het westelijke deel van het
terrein reeds voor het grootste deel verstoord.
Hun conclusie: ‘De positie van gebouwen zoals
ze staat aangegeven op kadastrale kaarten uit de
19e eeuw komt redelijk overeen met de archeologische bevindingen. De eventuele overblijfselen van
de schuurkerk zelf zijn waarschijnlijk nog onaangeroerd en bevinden zich onder een laag bovengrond’. Enz. enz. ….

aan het bouwen waren, bijna dagelijks, veel tijd
doorgebracht om toezicht te houden, zodat de locatie van de voormalige schuurkerk niet verstoord
zou worden. Als het fout ging of dreigde te gaan,
waarschuwde Arie de gemeente, die actie ondernam. Er was steeds een goede samenwerking met
de gemeente, maar ook met de projectontwikkelaar, om de historische plek onverstoord te laten.
Een belangrijke ontdekking
In Rondom de Plaets, nr. 4-2002 en 1-2003, staat
de geschiedenis van de schuurkerk beschreven,
maar er zijn dan nog veel onbrekende gegevens
omdat niet alles in de bestudeerde archieven
te vinden was. Maar op 4 juli 2003 ontvangt de
heemkundekring een brief van Jos van Gils uit
Best, dat hij bij een van zijn bezoeken aan het
Nationaal Archief in Den Haag in het archief van
de Staten Generaal gegevens gevonden heeft over
de schuurkerk in Berlicum. Natuurlijk wordt door
de kringleden enthousiast gereageerd en direct
actie ondernomen om ze in bezit te krijgen. Uit
die archiefstukken, met o.a. de bouwbeschrijving
van de schuurkerk uit 1770 met de oudst bekende
bouwtekeningen uit ons dorp, blijken belangrijke
conclusies te trekken, die uiteraard zeer welkom
zijn. Zeker nu de kringleden er zoveel tijd aan besteden om gerealiseerd te krijgen dat de plaats van
de schuurkerk gemarkeerd zal worden.
In Rondom de Plaets, nr. 3-4-2004, is er een uitgebreid artikel aan gewijd. Met daarin natuurlijk
tekst, maar ook situatiekaartjes, plattegronden en
tekeningen van de gebouwen afgeleid en afkomstig uit de archiefstukken.

Toezicht rond die historische plek
In het rapport staat dat Wim van der Heijden namens de heemkundekring toezicht hield. Echter
kringlid Arie Quirijns heeft op die dag, maar vooral later, toen ze rond de plek van de schuurkerk
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Eind goed, al goed!
Eind 2007 laat de gemeente weten dat het overgrote deel van de woningen in het bestemmingsplan Schuurkerkpad gereed is. ‘Afronding wordt
in 2008 voorzien, zodat het tijd wordt voor plannen voor het inrichten van het wijkpark met een
belangrijke speelfunctie. Bij de inrichting wordt
aandacht besteed aan de resten van de voormalige schuurkerk.’
‘In samenspraak met de Hogere Agrarische School
(HAS) te ’s-Hertogenbosch is het ontwerpen van
het wijkpark tot een studieopdracht omgebouwd.
Tweedejaars studenten zullen aan de hand van
een programma van eisen in groepsverband deze
opdracht uitwerken. De aanwezigheid van de funderingsresten van de schuurkerk, het behoud ervan en voldoende aandacht in het ontwerp voor

de cultuurhistorie ter plaatse zijn als randvoorwaarden meegegeven’.
Inmiddels is er op 20 december jl één ontwerp gekozen uit de vier door de gemeente geselecteerde
ontwerpen. Maar op verzoek van leden van heemkundekring De Plaets en van de HVBM wordt
nog wel wat gewijzigd, zodat men duidelijk kan
zien waar de schuurkerk heeft gestaan en er enige
informatie over de geschiedenis ervan te lezen zal
zijn.
Heemkundekring ‘De Plaets’ heeft er heel veel
energie in gestoken om het een en ander gerealiseerd te krijgen, maar is blij dat in de toekomst
iedereen kan zien waar de schuurkerk gestaan
heeft en een korte beschrijving van de geschiedenis ervan kan lezen. We wachten in spanning de
resultaten af.

Verklarende tekst bij een fragment van een topograﬁsche kaart uit 1895 van een
stukje Berlicum, afgedrukt op de achterzijde van Rondom de Plaets in 2008
Albert Pennings

In 2007 stond op de achterzijde van het periodiek een gedeelte van Middelrode uit een grote kaart van 1895.
Dit jaar een stukje van Berlicum van dezelfde kaart. Links in het midden staat het woord ‘Berlicum’. Vlak
boven dat woord is zichtbaar ‘Stoomtramweg’. Dat woord staat naast de huidige Hasseltsedijk, waar vanaf
1883 de tram van ’s-Hertogenbosch richting Veghel en Helmond reed. De Hasseltsedijk is speciaal verbreed
om tramrails te kunnen leggen. Vlak onder Berlicum staat P. Kerk, dat staat voor protestantse kerk, de huidige Samen-op-Weg kerk. De weg volgend naar het dorp zien we de naam Vredendaal, van het voormalige
kasteel. Naar het zuiden gaat de weg naar het Beekveld en naar de andere kant de Veedijk. We zien huize
Veebeek langs de Wambergse Beek, verderop staat het woord Loofaert, maar die straat zelf staat net niet op
deze kaart. Verder zijn bekende gebiedsnamen aanwezig zoals Onderstal, de Hasselt, het Hool, de Nijvelaar.
Linksboven is nog een gedeelte zichtbaar van het landgoed de Wamberg. Mooi te zien is de meanderende
Aa door het Beekveld en de Hasselt.
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Marie Ondersteijn-Smulders honderd jaar
Albert Pennings

Twee jaar geleden hadden we in onze gemeenschap onze laatste honderdjarige: dhr. Lodewijk Muller
(2006-1, blz 20). Nu kunnen we de volgende begroeten: Marie Ondersteijn-Smulders, die haar hele leven
in Middelrode en Berlicum heeft gewoond en nu een kamer in zorgcentrum Berlerode heeft. Berlerode zal
dan twee honderdjarigen tellen!
Spurkstraat
Marie werd geboren op 15 februari 1908. Zij was
het vierde kind van Klaas Smulders en Mien van
Hedel. Een ouder zusje was al op tweejarige leeftijd overleden. Marie bleef het enige meisje, zij
groeide op in de Spurkstraat, net voor de grens
met Den Dungen, met zes broers. Vader was landbouwer en de kinderen traden in zijn voetsporen.
Toen Marie zes jaar oud was overleed haar moeder aan een longontsteking, nog maar 43 jaar oud.
Vader bleef achter met zeven jonge kinderen en
een boerenbedrijf. Hij is later hertrouwd met Johanna van Osch. De kinderen hebben in huis en
op de boerderij altijd ﬂink de handen uit de mouwen moeten steken.
Vlak na de oorlog hebben ze aan de Spurkstraat
lang een ondervoed meisje, Josje de Klepper, uit
Amsterdam in huis gehad: De mensen in ons dorp
konden een jongen of een meisje aanvragen om
een tijdje in huis op te nemen. Bij Marie thuis
hadden ze een jongen gevraagd, vanwege het aantal broers. Marie ging het kind ophalen: de kinderen werden gebracht in een vrachtwagen. Toen
alle kinderen door hun gastgezinnen waren opgehaald, bleef er alleen nog maar Josje over. Marie
zei: ‘Ik zette haar achter op de pakkendrager en
ﬁetste met haar naar huis. Vroeger hebben ze heel
veel contact met haar gehad en nu nog jaarlijks

met verjaardagen.
Veedijk
Op 29 april 1945 trouwde Marie met Jan Ondersteijn. De huwelijksviering vond plaats in het
toenmalige parochiehuis, omdat de kerk door
oorlogsvernielingen niet bruikbaar was. Ze zijn
gaan wonen in een noodwoning aan de Veedijk.
De oude boerderij van Nol van Gaal en Marie
van Osch die ze hadden overgenomen, was door
oorlogsgeweld totaal kapot geschoten. Marie en
Jan woonden nog jaren in de noodwoning, tot de
wederopbouwboerderij klaar was. Al vroeg in de
jaren 50 kochten ze televisie en was het iedere
woensdagmiddag een zoete inval van kinderen uit
de hele buurt en de vele neefjes en nichtjes die
naar de kinderprogramma’s kwamen kijken.
Toen boeren na een aantal jaren in de gelegenheid
werden gesteld om hun bedrijf door gunstige regelingen van de hand te doen, hebben Marie en
Jan daar gebruik van gemaakt. Helaas is Jan reeds
in 1972 overleden.
Marie en Jan hebben geen kinderen gekregen.
Peter, een zoontje van een broer van Marie, heeft
vrijwel altijd bij haar in huis gewoond. Peter was
nauwelijks een jaar oud toen zijn moeder ziek
werd en ook in verwachting was. Zo’n baby is dan
natuurlijk een handenbindertje en Marie heeft Pe12

Marie Ondersteijn-Smulders honderd jaar, die sinds 1994 in verzorgingshuis Berlerode woont.
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rode. Ze is nog prima bij de pinken, heeft nog een
helder verstand, maar lichamelijke gebreken bleven ook haar niet bespaard. Ze leest nog zonder
moeite de boeken die haar door een nichtje worden gebracht. Ze heeft altijd veel toneel gespeeld,
was jarenlang lid van Berlicumse zangkoren, heeft
veel gekaart met de buurtgenoten en met vriendinnen. Al met al heeft ze een goed leven gehad. We
wensen haar een prettige verjaardag toe en dat ze
nog lang van alle herinneringen zal mogen genieten.

ter toen in huis genomen. Naar wat later bleek was
dat voor langere tijd. Want de moeder van Peter
kreeg kort daarna nog twee kinderen en Peter had
het goed naar zijn zin bij ome Jan en tante Marie, hoewel hij natuurlijk ook vaak thuis was. Na
de dood van Jan Ondersteijn, toen Marie alleen
kwam te staan, is Peter weer bij haar gaan wonen
en heeft later het huis gekocht en woont er nu met
zijn vrouw en kinderen.
Berlerode
Sinds 1994 woont Marie in een kamer in Berle-

Stamreeks Marie Ondersteijn-Smulders

Theo Cooijmans
.I. Johannes Smulders, gestorven voor 1812.
.V. Nicolaas Smulders, geboren 3 maart 1876 en overGehuwd met Adriana van den Boom, overleden op 31
leden op 20 januari 1962 te Middelrode. Op 22 mei
augustus 1812.
1903 huwde hij met Wilhelmina van Hedel, die geboren was op 26 augustus 1871 te Berlicum en daar over.II. Peter Smulders, geboren in 1776 in Berlicum en
leden op 27 januari 1915. Nicolaas Smulders is later
daar overleden op 4 februari 1841. Hij huwde op 21
hertrouwd met Johanna van Osch.
april 1799 met Antonetta van de Veerdonk, geboren
Kinderen uit het eerste huwelijk:
in 1778 en overleden op14 januari 1848 te Berlicum.
1. Petrus Smulders, * 23-5-1904, † 21-9-2002
2. Anna Smulders, * 13-9-1905, † 4-10-1907
.III. Theodorus Smulders, geboren op 23 november
3. Henricus Smulders, * 9-12-1906, † 3-5-1999,
1813 te Berlicum en is daar ook overleden op 2 juli
x Lamberta van Boxtel
1887. Hij huwde op 19 mei 1836 te Berlicum met Adri4. Anna Maria Smulders, * 15-2-1908, x Joana van Helvoort, geboren op 31 oktober 1815 in Berhannes Ondersteijn
licum en overleed aldaar op 29 oktober 1885.
5. Hendrikus Smulders, * 25-3-1909, † 9-91992, x Geertruida van Zoggel
.IV. Petrus Smulders, geboren op 24 februari 1840 in
6. Theodorus Smulders, * 18-3-1910. † 3-8-1986
Berlicum en overleden op 17 december 1928, ook in
7. Johannes Smulders, * 9-6-1911, † 2-4-2001, x
Berlicum. Hij was gehuwd op 28 mei 1873 met HenAntonetta Sleutjes
drika van Uden, die geboren werd op 22 december
8. Nicolaas Smulders, * 14-1-1913, † 17-101844 te Berlicum en op 24 mei 1876 te Berlicum is
2001, priester van Lateranen in Luik
overleden.
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In 1918 is de ‘Bond van het Gezin’ opgericht, die de belangen van, vooral grote, gezinnen behartigde. Er waren in
die tijd geen middelen voor geboortebeperking, met als gevolg veel grote gezinnen. Families met 12, 14 soms zelfs
16 of meer kinderen waren geen uitzondering. In die tijd gebeurde het wel dat een van de kinderen in het gezin van
een oom en tante, of bij de grootouders opgroeide. Toen Bertha Smulders-van Boxtel in verwachting was van haar
10e kind en ziek werd, is Peter, amper 1 jaar oud, in huis gekomen bij zijn oom en tante Jan en Marie OndersteijnSmulders en daar ook opgegroeid.
Op deze foto, uit ongeveer 1968, Harrie en Bertha Smulders-van Boxtel met hun twaalf kinderen. Op de bovenste rij
v.l.n.r.: Leo, Maria (samen met Leny een tweeling), Nicola, vader Harrie, Nico, moeder Bertha, Joke, Leny en Peter.
Onder v.l.n.r.: Ans, Victor, Henri, Beppie en Mien.
15

DE GOUDEN LEEUW TE BERLICUM (2)
Wim van der Heijden († 2005)

Inleiding. In het vorige periodiek staat het 1e deel van de geschiedenis van De Gouden Leeuw te Berlicum.
Daarin is te lezen waar de naam vermoedelijk van is afgeleid en dat die herberg tussen 1733 en 1760 gebouwd is, maar pas na 1792 over een, eenvoudige, herberg gesproken wordt . Ook staat er te lezen dat er in
de loop der jaren nogal eens wisselingen van eigenaren zijn geweest. Tweemaal werd het gebouw gesloopt
en mooier en groter herbouwd. Harmonie TOG, toen nog een fanfare, werd er in 1874 opgericht en handboogschutterij ‘De Vriendschap’ was er ook gevestigd.
We komen nu aan de tijd dat er een stoomtram door het dorp zal gaan rijden. Daar proﬁteert De Gouden
Leeuw ook van zoals u kunt lezen.
De redactie
De eerste stoomtram door Berlicum
Door de industriële ontwikkelingen is er een enorme toename van transporten. In Berlicum vinden
de transporten plaats met paard en wagen over de
klinkerweg die door het dorp loopt. Het vervoer
over water is steeds minder geworden door de
slechtere bevaarbaarheid van de Aa en de Run. De
Zuid-Willemsvaart in Berlicum heeft slechts een
aanlegkade met opslagloodsen voor steenkool en
granen. Het personenvervoer vindt ook plaats met
paard en wagen of men gaat te voet.
Maar er komen plannen voor de aanleg en exploitatie van een railverbinding met stoomtram lopende van de stad ‘s-Hertogenbosch naar Veghel en
later naar Helmond. In 1881 is men zover gevorderd dat met de aanleg kan worden gestart. Eerst
moet hiervoor de Hasseltsedijk verbreed worden.
In 1882 is men ter hoogte van herberg ‘De Gouden Leeuw’ volop aan het werk met grondwerk
en het leggen van bielzen. Er zal daar een dubbel

spoor komen, zodat de trams er niet alleen stoppen, maar ook kunnen wisselen. Het wordt een
halteplaats voor de vertrekkende en aankomende
reizigers evenals het laden en lossen van goederen. In 1883 komt de eerste stoomtram door het
dorp. Vooral het vervoer van goederen neemt een
grote vlucht.
Over deze eerste tram lezen we: ‘Op 18 februari
1883 begint om 12 uur te ‘s-Hertogenbosch de
feestrit van de eerste stoomtram met leden van
de Eerste Kamer der Staten Generaal en Gedeputeerde Staten van Brabant. De eerste stop vindt
in Rosmalen plaats, waar de burgemeester een
toespraak houdt en champagne laat schenken.
Daarna gaat de feestelijke tocht naar Berlicum,
waar het gezelschap in de Gouden Leeuw wordt
onthaald op champagne en wijn. In Veghel wordt
het gezelschap op het gemeentehuis genodigd en
krijgt een diner aangeboden.’
16

In 1883 komt voor het eerst de stoomtram door Berlicum en Middelrode rijden. Er kunnen hiermee reizigers, maar
ook goederen vervoerd worden. Een hele vooruitgang. Ter hoogte van De Gouden Leeuw komt er een tramhalte en
een wisselplaats. De tram kwam vlak langs het huis waar Marinus van Gaal toen woonde. Op deze foto, uit rond
1900, zien we het trampersoneel, de reizigers en de omwonenden in alle rust naar de fotograaf kijken. Het meisje met
witte schort is, de in 1894 geboren, Riek Weijts (later gehuwd met Jan van Gemert).
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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De ‘Gouden Leeuw’ als onderpand
Jan Peperkamp gebruikt zijn herberg herhaaldelijk
als onderpand voor zijn zakelijke handelingen.
Maar ook ziet hij zijn pand nog steeds als een verkoopobject. In 1884 vindt hij weer een gegadigde.
We lezen dan dat herbergier Jan Peperkamp zijn
huis met herberg de ‘Gouden Leeuw’ weer verkoopt. Het pand wordt omschreven als een huis
met herberg, genaamd de ‘Gouden Leeuw’, gelegen in de kom van de gemeente Berlicum aan
de beklinkerde provinciale weg. Uitgerust met
koepel, muziektent, bijgebouwen, boogschietinrichting, bergplaatsen, erf en tuin. In de tuin staat
nog een bakoven tegen de scheidingsmuur bij Van
de Veerdonk. De oven wordt door de eigenaar gesloopt, maar de muur blijft staan.
De 26-jarige, in Bergharen geboren, boekhouder
Adolf Hendrik Hage wordt op 11 oktober 1884
eigenaar voor de somma van ƒ 5250,-. Een mooie
winst voor Peperkamp van ƒ 250,- als men bedenkt, dat het jaarsalaris van een hoofdonderwijzer dan ƒ 300,- per jaar bedraagt.

ticuliere kostschooltje voor Nederlands Hervormd
onderwijs met 11 leerlingen over van de oprichter
Joseph Raenspek. Het schooltje is gevestigd in
het pand op Hoogstraat 54. Jacob komt met zijn
vrouw en drie ongehuwde zussen, Jacoba, Geertruida en Kornelia, bij het schooltje wonen. Adolf
Hage is in die tijd in de kost bij schoenmaker Michiel van Houtum, die aan het huidige Postpad
woont. Adolf werkt tegenover het schooltje als
boekhouder bij de brouwerij van Godschalx. Met
verder ongeveer 25 hervormden in het dorp, die
allen dicht bij elkaar wonen, kun je elkaar bijna
niet mislopen. Er komt een huwelijk van met de
noodzaak van een woning.
Als Jan Peperkamp weer op zoek is naar handel,
vindt hij bij het jonge paar een gewillig oor. Als
dan Jacoba’s broer ook nog het benodigde geld
wil lenen, kan de verkoop van de Gouden Leeuw
doorgaan.
Adolf Hage krijgt, zoals de stukken vermelden,
van Jacob Reukema, ‘hoofd van een bijzondere
school’ in Berlicum een lening van ƒ 5.500,-. Hij
wordt daarbij verplicht een verzekering tegen
brandschade te sluiten.

Gouden Leeuw wéér verkocht
Adolf is kort voor de aankoop gehuwd met Jacoba
Reukema uit Kloosterburen. Beiden zijn Nederlands Hervormd. Men vraagt zich af: hoe iemand
uit Bergharen, maar woont en werkt in Berlicum,
in een tijd van beperkte transportmiddelen, gaat
trouwen met een vrouw geboren in Kloosterburen? Als we de situatie bekijken, blijkt het antwoord toch niet zo moeilijk.
Een zekere Jacob Reukema neemt in 1882 het par-

Kostgangers
Janneke Hage, een zus van Adolf, komt inwonen
bij het pasgetrouwde paar. Waarschijnlijk om te
helpen, want ze hebben regelmatig kostgangers
in hun logement. Tegenwoordig gaat men na het
werk met de ﬁets, auto, bus of trein weer naar huis.
Maar in die tijd waren de vervoersmogelijkheden
nog gering en ging men ergens in de kost.
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Boekhouder bij de brouwerij van Godschalx, Adolf Hage, wordt in 1884 eigenaar van De Gouden Leeuw. Kort daarvoor is hij getrouwd met Jacoba Reukema. Zij is een dochter van Jacob Reukema, die een kostschooltje heeft met
11 leerlingen voor Nederlands Hervormd onderwijs. Het is gevestigd in pand Hoogstraat 56, op deze foto, uit 1933,
rechts vooraan. Links zien we het wisselstation van de, op 19 februari 1883 geopende stoomtramlijn. Uiterst links
zien we dat de rails daar zeer kort langs dat huis liepen.
Op Woensdagmorgen, als het Bossche markt was, kwam er een extra tram uit Den Bosch, die de ‘Woensdagmorgen
Expres’ werd genoemd. Deze liep alleen tot De Gouden Leeuw in Berlicum om de vele marktgangers op te halen. Die
extra combinatie bestond meestal uit een locomotief en twee, soms drie personenwagens. Op woensdag ging men
vaak naar Den Bosch om zijn waren op de markt te verkopen. De te verkopen groente, fruit en eieren werden dan in
korven in het looppad gezet.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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In 1899 komt de Arnhemmer Jan Reijers als kostganger in de Gouden Leeuw. Hij begint kort hierna in een grote loods aan de Zuid-Willemsvaart
met een goed ﬂorerende handel in granen. Enkele
jaren later bouwt hij villa Heuveloord op de plaats
van het inmiddels dichtgeslibde Loekseven, het
huidige Mercuriusplein. De straat Reijershof is
naar hem vernoemd. Een jongere zus van Adolf
Hage leert de Berlicumse Willem Antony Snoeck
kennen. Ze huwen in 1892 en vestigen zich op de
voor hen gebouwde herenboerderij Kippenburg,
staande op Braakven 1.

kaar als erfgenaam benoemen. Adolf overlijdt tien
jaar later op 43-jarige leeftijd. Jacoba wil de herberg voortzetten en dient hiervoor een verzoek in
bij de Berlicumse gemeenteraad. Ze geeft daarbij
te kennen dat zij, ‘de weduwe Hage-Reukema, sedert 18 december 1884 bewonende het café ‘De
Gouden Leeuw’ huisnummer B 86 te Berlicum’,
verzoekt om in het bezit te mogen blijven van de
bij de wet vereiste vergunning tot verkoop van
sterke drank in het klein’. Zij krijgt vergunning om
sterke drank te schenken in ‘de kamer rechts naast
den gang, waartoe de voordeur toegang verleent.
De oppervlakte van hare lokaliteit waarvoor haar
vergunning is verleend is 76,50 m²’.
In ditzelfde jaar omschrijft de gemeente de herberg als ‘de voornaamste herberg van de gemeente; de doelen ‘De Vriendschap’ en de harmonie
T.O.G. zijn er gevestigd en het is de aanlegplaats
voor het nette reizende publiek. Het is de enige
uitspanning, tevens logement, in de kom van de
gemeente’.
Kornelia blijft bij haar zus wonen. De dames Reukema moeten wel indruk gemaakt hebben bij de
mannen, zo ontvangt de Berlicumse burgemeester
Godschalx in 1901 het volgende schrijven. ‘Vught
11.nov. 1901. Mijn Heer, Door deze neem ik de
vrijheid om uw beleeft te verzoeken, wees zo goed
en geef mij eens de volle namen, ouderdom en geboorte op van die twee dames van het tramstation
de Gouden Leeuw te Berlicum. In afwachting op
een spoedig antwoord terug. Mijn Heer met nadere kennis zal ik uw wel eens belonen. Nu Groete Met Achting M. Alterkirch.’ Het eventuele

Viering troonsbestijging koningin Wilhelmina’
De troonsbestijging van ‘ Hare Majesteit Koningin Wilhelmina’ wordt in het dorp, op 31 augustus
1898, uitbundig gevierd. De in de Gouden Leeuw
gevestigde fanfare ‘Tot Onderling Genoegen’
richt voor de viering een speciale commissie op
met daarin o.a. alle bestuursleden. Er wordt volop gerepeteerd voor de grote optocht, die vanaf
Middelrode naar het raadhuis nabij de Ned. Herv.
Kerk gaat. Ook de handboogschutterij ‘De Vriendschap’ neemt deel aan de optocht. Op het feestterrein voor het raadhuis geeft de fanfare een groot
volksconcert, waarna de beide verenigingen naar
hun stamhuis ‘De Gouden Leeuw’ gaan, om onder
het genot van een biertje en een hapje, de feestviering voort te zetten.
De voornaamste herberg van de gemeente
Adolf Hage en zijn vrouw Jacoba Reukema maken op 31 juli 1891 een testament, waarin ze el20

Rechts herberg De Gouden Leeuw, rond 1900, met veel aanplakborden en links de toegangspoort naar de tuin. Adolf
Hage heeft in 1884 voor het bedrag van ƒ 5250,- herberg De Gouden Leeuw gekocht, daarom is het wel haast zeker
dat het Adolf Hage en zijn vrouw Jacoba Reukema zijn, die voor de entree staan.
Bewoners van huizen in de omgeving zijn ook naar buiten gekomen. Er werd in die tijd maar zelden een foto gemaakt!
Het was dus een echte bezienswaardigheid.
De Gouden Leeuw herbergde in de loop der jaren vele kostgangers. Omdat het vervoer met ﬁets, motor of auto, en
voor 1883 met de tram, nog niet mogelijk was, ging men in de kost in het dorp waar men werk kon krijgen.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Na de verkoop vertrekt Jacoba naar Eefde nabij
Zutphen. Maar binnen een jaar komt ze weer terug naar Berlicum en gaat wonen in het nieuw
gebouwde huis op Hoogstraat 123. Haar zus Kornelia Reukema is met haar mee heen en weer verhuisd. Jacoba overlijdt op 20 augustus 1909. Ze
is dan 52 jaar. Kornelia en haar inmiddels naar
Berlicum gekomen zus Geertruida, gehuwd met
Coenraad Selter, nemen hierna hun intrek in de
Gouden Leeuw, op Hoogstraat 64. Evenals hun
broer Jacob, het voormalige hoofd van het kostschooltje.
Kornelia is, volgens testament van 18 augustus
1908 te Eefde gemaakt, enig en universeel erfgename. Zij heeft dus recht op het geld van de
verstrekte hypotheek aan Van Gaalen en wil geld
zien. Hij ziet echter geen kans hiervoor voldoende
hypotheek te verkrijgen. Kornelia verzoekt hierna
de Berlicumse notaris, Eugenius van Mens, het
pand te veilen en te verkopen. Deze veiling heeft
plaats op 27 juni en op 11 juli 1910 in de herberg
van Jan Falier, Hoogstraat 30 te Berlicum.

antwoord van de burgemeester heb ik niet gevonden.
Johannes van Gaalen de nieuwe eigenaar
Op 6 augustus 1907 vindt de deling van de nalatenschap van Adolf Hage plaats. Het onroerend
goed ‘De Gouden Leeuw’ omschrijft men hierin
als; ‘een huis met stal, erf en tuin, gelegen in Berlicum aan de Hoogstraat. De lokaliteit van de
herberg heeft een oppervlakte van 76,50 m²’. De
hoeveelheid land is nog steeds ongewijzigd; 23
are en 87 ca.. Men schat de waarde op ƒ 8000,-.
De weduwe Jacoba Hage-Reukema, nu genoemd
‘kofﬁehuishoudster’, wordt de eigenaresse.
Ze verkoopt diezelfde maand het gehele onroerend goed te Berlicum aan Johannes van Gaalen,
winkelier te Breda. Hij heeft voor de koop een ruime hypotheek afgesloten bij de verkoopster. De
nieuwe 39-jarige eigenaar Johannes van Gaalen,
gehuwd met Elisabeth Verkleij, wordt later bekend als eigenaar van het gerenommeerde hotel
Royal en het nu nog meer bekende Chalet Royal
te ’s-Hertogenbosch. In Berlicum blijkt hij minder
goed te ‘boeren’.

wordt vervolgd

22

Om te bekijken
Op deze foto, in 1967, kinderen van de zesde klas van de Norbertusschool. Op de achtergrond links pastoor H. Hoek
en rechts hoofd van de school J. Gilsing. Op de achterste rij vlnr: 1. Gerard Pennings, 2. Henk vd Ven, 3. Gerard
Limbeek, 4. Lex Ritman, 5. Giel van Zoggel, 6. Jo van Kreij, 7. Adrie van Helvoort, 8. Ad van Lieshout, 9. Rien van
Nistelrooy, 10. Rob Gevers en 11. Henk van Santvoort. De middelste rij: 1. Gerard van Osch, 2. Leo van Rooij, 3.
Bertie van Venrooij, 4. Karel vd Berg, 5. Theo Hoffman, 6. Hans vd Veerdonk, 7. Geert-Jan vd Aa, 8. Jan Verheijen, 9.
Jan vd Boom, 10. Libert van Boxtel, 11. Wim Doedee en 12. Frans Westelaken. Op de voorgrond: 1. Albert van Houtum, 2. Mari Smulders, 3. Rien vd Wijst, 4. Cor van Houtum, 5. Frans Warmerdam, 6. Herman Kweens, 7. Maarten
Pennings, 8. Ad van Boxtel en 9. Lambert vd Veerdonk.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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DE STANDERDMOLEN IN BERLICUM
Geschreven door Wim van der Heijden († 2005)

Inleiding. De windmolen, welke in 1819-1820 gebouwd is en in 1935 de naam ‘Goortjes meulen’ kreeg,
stond op de hoek Milrooijseweg - Westakkers. Na 1935 werkte de molen echter nauwelijks meer door
gebrek aan klandizie. Door het slechte onderhoud raakte de molen in verval en is daarom in 1941 gesloopt.
Berlicum verloor hiermee een bij velen bekende blikvanger en een gebouw met monumentale waarde dat
in de loop der jaren door menig kunstenaar vereeuwigd is.
Wat ging er aan vooraf
Rond het jaar 1300 ligt ons dorp in het hertogdom
Brabant, een gebied dat zich uitstrekt van de Maas
tot voorbij Brussel. De hertog van het gebied bezit
o.a. het recht om een vergunning te verlenen voor
de bouw van een wind- of watermolen. Tussen
1200 en 1400 maakt de hertog overal in zijn gebied
gebruik van dit recht. De aanvragers zijn vooral
draagkrachtige landgenoten, die hun geld hierin
willen beleggen. Als erkenning van zijn recht
vraagt de hertog aan de gebruiker een jaarlijks te
betalen recognitiecijns. Zo verleent hij in 1346
toestemming voor de bouw van een watermolen
op de rivier de Aa in Middelrode. Die watermolen
krijgt de naam Ter Steen.
De eigenaar geeft het gebruik in erfpacht uit
aan een molenaar, die dus het werk op de molen
verricht.

die tijd, enorme bedrag van ƒ 20.367,-. Na ruim
450 jaar is Peter dan de eerste eigenaar, die zelf
molenaar is op watermolen Ter Steen.
Een watermolen wordt aangedreven door hoogteverschil in de waterstand. Om hoogteverschil te
krijgen, wordt er een stuw in de rivier geplaatst,
zodat het vallende water een schoepenrad aan het
draaien brengt. In Middelrode wordt hierdoor het
water aan de zijde van Heeswijk hoger opgedreven en aan de zijde van Middelrode zakt de waterstand. Voor de landbouw heeft dit grote gevolgen.
Ook is een dergelijke stuw een obstakel voor de
scheepvaart.
Watermolens moeten verdwijnen
In 1814 wordt Nederland een koninkrijk onder koning Willem I. Hij is een bevorderaar van handel
en verkeer. De voertuigen en de (zand)wegen zijn
niet geschikt voor zwaar transport. Dit kan alleen
over water. Tijdens de periode van de Franse Revolutie zijn reeds plannen gemaakt voor de kanalisatie van de Aa, maar deze zijn door de oorlogen
niet uitgevoerd. Koning Willem I zet echter vaart

Eigenaar en molenaar
In 1802 is Peter Zwijsen pachter geworden van
de watermolen Ter Steen. Twee jaar later koopt
hij de ‘koorwatermolen Ter Steen’ voor het, voor
24

Molenaar en/of eigenaar op de standerdmolen
Theo Cooijmans en Wim van der Heijden († 2005)

Familie Van Heeswijk-Godschalx
Jan Casper van Heeswijk * 1799 Vught, † 1855.
Huwt 03-08-1827 te Berlicum met Johanna Maria
Godschalx, dochter Antony Godschalx en Antoinetta
van Straelen, * 1798, † 1875.

Familie Zwijsen
Peter S(Z)wijsen , zoon van Jan Zwijsen en Elisabeth N.N.,
* 1755 Geet-Betz (België), † 1839 Berlicum.
Huwt (1), ongeveer 1783, met Cornelia van Heeswijk.
Huwt (2), ongeveer in 1793, met Wilhelmina van
Herpen * 1766 Rossum, † 1840 Berlicum.
Cornelis Zwijsen, zoon van Peter Zwijsen en Wilhelmina van Herpen, * 01-12-1799 te Hedel.
Huwt (1) 09-02-1821 te Berlicum met Johanna Spierings * 1797, † 1838.
Huwt (2) 01-02-1846) 1846 met Gijsberdina van
Beek * Rosmalen,

Familie Van Beek
Wilhelmus Mathijs van Beek, * 1843 Rosmalen
Huwt 18-06-1868 te Berlicum met Anna Maria van
Heeswijk, *1840 Vught, † 1899
Familie Van Himbergen
Petrus van Himbergen * 1870 Bladel en Netersel.
Huwt op 27-10-1896 te Drunen met Anna Maria
Manders * 1871 Baardwijk
Waltherus van Himbergen (Woutje), * 1860 te Bladel en Netersel, † 1935 Berlicum.
Huwt op 18-04-1902 te Duizel en Steensel met Johanna Maria van der Mierden, * 1868 Duizel, † 1905
Berlicum.
Adrianus van Himbergen (Jos), * 1902 Berlicum,
†1986 Berlicum.
Huwt met Johanna Gordijn, * 1905 Berlicum, † 1987
Vught.

Steven van Dieten, is enkele jaren molenaar geweest
op de nieuw gebouwde standerdmolen voordat Cornelis er, in 1923, molenaar werd.
Familie de Jong
Cornelis de Jong, zn van Jan de Jong en Hendrina
van Heeswijk, * 1780 Oisterwijk, † 1844.
Huwt 28-08-1802 te Sint-Michielsgestel met
Petronella van Kessel * 1780 Den Dungen, † 1855.
Franciscus de Jong, zoon van Cornelis de Jong en
Petronella van Kessel, * 23-05-1816 te Geffen.
Huwt 23-05-1846 te Berlicum met Petronella van der
Cammen, * 15-03-1825 te Berlicum.

Broekhoven
Gregorius Broekhoven (Goortje)
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achter de verwezenlijking van goede transportmogelijkheden. De plannen voor een kanaal van ’sHertogenbosch naar Maastricht zullen uitgevoerd
worden en de rivier de Aa moet een betere doorstroming krijgen. Dit alles heeft echter belangrijke
gevolgen voor de watermolen in Middelrode.
In 1819 ontvangt de gemeente Berlicum een
schrijven van de landsregering met het verzoek
in te stemmen met het regeringsbesluit om het
maalrecht van de watermolen Ter Steen ‘te
roijeren’. De plaatselijke burgemeester, Jacobus
Crillaerts, besluit akkoord te gaan, mits dit
beperkt wordt tot het slopen van de watermolen,
de sluizen, de kom, het waterrad met aandrijving
en andere op het terrein staande onderdelen.
Over een eventuele vergoeding wordt in de
bescheiden niet gesproken, maar er zal zeker een
beperkte vergoeding geweest zijn. Eind 1821
vindt de sloop plaats van het gaande werk van de
watermolen en verdwijnen de kom en de sluizen.
De waterstaatkundige situatie op de plaats van
de molen wordt aangepast. Hiermede is een eind
gekomen aan het duurste gebouw in het dorp.

De gronden van de Akkers en de Westakkers,
lopende van het huidige Mercuriusplein tot aan
het Gewat, liggen hoog en er staan slechts enkele
hutjes van minder gefortuneerde dorpsbewoners.
In die strook grond ligt het zeer hoog gelegen
terrein genaamd ‘De Kruijenburg’ naast ‘de
Zilverenberg’. De Kruijenburg ligt op de
huidige hoek Milrooijseweg / Westakkers. Deze
locatie ligt centraal tussen het oude centrum van
Middelrode (over de Aabrug), de Driezeeg, het
oude dorpscentrum van Berlicum, (omgeving
huidige Raadhuisplein), Belver (rond het huidige
kruisbeeld) en Kaathoven. Het punt is tevens
gunstig gelegen aan de doorgaande weg voor
karren, die dan loopt via de huidige Kerkwijk,
Ploeg en Achterweg. Op dat punt loopt ook een
zandpad richting de Aa en een voetpad, waar nu
de Milrooijseweg loopt.
In 1819 en 1820 koopt Peter Zwijsen enkele kleine
perceeltjes voor het totale bedrag van ƒ 300,-. In
de betreffende aktes zien we dat Peter Zwijsen
het dorp verlaten heeft en in Driel is gaan wonen,
waar hij in 1802 vandaan kwam.

Zoeken naar geschikte locatie windmolen
Peter Zwijsen is dan de enige molenaar in Berlicum
en Middelrode en besluit door te gaan met een
windmolen. De volgende stap is het zoeken naar
een geschikte locatie. Zijn belangrijkste eisen
zijn dat het terrein hooggelegen is vanwege
vrije windvang en centraal ligt voor een goede
bereikbaarheid van zijn klanten.

Verkoop van eigendommen
Om over voldoende geld te kunnen beschikken voor
de bouw van zijn standerdwindmolen verkoopt
hij zijn huis, schuur en stalling in Heeswijk op
de Heijde. Mogelijk was dit het woonhuis van
Cornelis, een zoon van Peter, die met zijn vrouw
enige tijd in Heeswijk gewoond heeft.
In april 1821 verkoopt Peter Zwijsen een groot
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Deze standerdmolen heeft molenaar Peter Zwijsen, in 1819-1820, met rijksbijdrage laten bouwen op de huidige
hoek Milrooijseweg – Westakkers. In die omgeving was er nog helemaal geen bebouwing, maar stond daar centraal
voor de klanten in Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Eerder was Peter Zwijsen eigenaar van de watermolen ‘Ter
Steen’ in de Molenhoek, die op regeringsvoorschrift gesloopt moest worden in verband met een betere regeling van
de waterstand van de Aa.
Op deze opname, uit rond 1925, is duidelijk te zien dat de molen, om meer windvang te krijgen, op een berg gebouwd
is. De molen is in 1941 gesloopt.
Op de voorgrond zien we het, in 1921 gebouwde, pand van sigarenmaker en kapper Marinus Voets. Rechtsvoor het
pand van slager Frans van Osch. Op de gevel zien we een groot reclamebiljet geplakt. Op de achtergrond in het midFotocollectie heemkundekring De Plaets
den het molenhuis.
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deel van zijn huisraad, 2 paarden, 12 koeien, 2
varkens, 4 karren, ploeg, kruiwagen, haam en
wanmolen. De verkoop levert hem ƒ 196,25 op.
In 1825 laat hij zijn vrijstaande tweede woning
nabij de voormalige watermolen slopen. De sloop
levert ƒ 186,45 op.
Andere verkopen vinden plaats door Cornelis
Zwijsen, die in 1826 onroerend huisraad voor ƒ
232,60 verkoopt. Hij verkoopt dan tevens voor ƒ
74,35 nog afkomende planken en balken van de
voormalige watermolen.
In 1829 wordt vermeld dat Peter Zwijsen aan
Petrus Jacobus Vermeulen, zoutzieder te ’s-Hertogenbosch, heeft verkocht een bouwmans-woning,
bestaande uit huis, achterhuis, schuur en verdere
getimmerten met hof en erf, groot 17 roeden en 54
el, gelegen te Middelrode aan de Molendijk. Het
bezit van de familie Zwijsen bij de voormalige
watermolen is hiermee volledig verkocht.

werking van een windmolen. Daarom wordt, de
elders al actief zijnde windmolenaar, Steven Dieten aangetrokken. Op 10 mei 1823 vinden we het
volgende vermeld:
Zeger Kouwmans, mr. molenaar uit Berchem,
en Jan de Pouw, mr. molenaar uit Rosmalen, zijn
op verzoek van Steven van Dieten, molenaar te
Zeeland, naar Berlicum gekomen en hebben de
toestand rond de windmolen opgenomen. Steven
staat aangegeven als afgaande molenaar en
Cornelis Zwijsen, molenaar te Berlicum wordt
vermeld als opkomend molenaar. Daaruit kan
men opmaken dat Dieten de standerdmolen enkele
jaren heeft bemalen.
Door de twee meester molenaars wordt alles
opgenomen en getaxeerd, zoals dit dan gebruikelijk
is. De door hen opgemaakte lijst met de totale
waarde van ƒ 1982,25 kunt u vinden op pagina
36.

Het bedienen van een windmolen
In 1819 wordt met de bouw van de windmolen
gestart. Als in 1820 de standerdmolen op de Westakkers gereed is, kan er in het dorp weer graan
gemalen worden. Maar zo simpel blijkt dit niet te
gaan. Om een goed product met een windmolen te
maken is veel kennis en langdurige ervaring nodig
van de variabele windrichtingen en de sterke ﬂuctuaties in windsnelheid.
Bij een watermolen speelt de weersituatie geen
directe rol. Peter Zwijsen kon goed overweg met
een watermolen maar heeft geen kennis van de

Molenaarshuis
Intussen is in 1822 ook een nieuwe woning met
werk- en opslagruimte gereed gekomen op de
westelijke kruising in de straat. Cornelis Zwijsen
en zijn vrouw Johanna Spierings betrekken met
hun in Heeswijk geboren kinderen het molenaarshuis.
Cornelis is vanaf 1823 de molenaar van de standerdmolen. We hebben niet kunnen achterhalen
of hij in Heeswijk molenaar is geweest, maar
volgens akte 96 in 1922 verpacht de gemeente
Heeswijk de windkorenmolen aan Cornelis Zwij28

Op deze foto zien we, rond 1902, van links naar rechts: Thijs van Beek, Jet Godschalx-van den Oever, haar man
bierbrouwer Johan Godschalx (de ouders van Hein Godschalx) en Netje Godschalx. Zij staan voor het huis op de
hoek Milrooijseweg – Ploeg.
De vrouw van Thijs van Beek, Mieke van Beek-van Heeswijk, was eigenaresse van de standerdmolen, maar ook van
de molen, die later bekend stond als de molen van Vink. Mieke was familie van de Godschalxen, zoals te zien is op de
lijst van molenaars en eigenaren op pagina 25.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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sen, die hem overgeeft aan Willem de Koning. Het
betreft de molen aan de Heeswijkse heide langs
de Heibloemsedijk, waar nu nog het molenhuis
staat. Waarschijnlijk heeft Cornelis daar het vak
geleerd.
In 1829 komen Peter Zwijsen en zijn vrouw weer
naar Berlicum en trekken enige tijd in bij het gezin
van hun zoon Cornelis.
In 1832 wordt in Nederland, dus ook in Berlicum,
het kadaster ingesteld. We lezen hierin dat Peter
Zwijsen dan nog steeds eigenaar van de windmolen is, die omschreven wordt als windmolen op
sectie G 464 en 465. Achter het woord windmolen
staat een ‘1’, wat betekent: ‘gebouw in uitmuntende staat’. In het kadaster wordt ook vermeld:
De korenmolen is een houten standerdmolen, in
goede staat van onderhoud, voorzien van 2 paar
stenen, die bij afwisseling werken tot het breken
van graan; het gebruik is in de gemeente, zijnde
sedert kort bij de zoon van de eigenaar in gebruik,
eerder niet verhuurd. Men heeft t.o.v. de gemeente
en het malen van mout en beestenvoer in gemeen
gebruik.
In het houtwerk van de molen zijn teksten gebeiteld.
Op een balk van de molenas staat het jaartal van
het begin van de bouw 1819. Op de uitstekende
koppen van de dwarsbalken links en rechts staan
de letters WMAVH en J. Zwijsen. Vermoedelijk
zijn de eerste letters van de molenbouwer en is
met J. Zwijsen bedoeld de oudste zoon van de
opdrachtgever. Zoals men tegenwoordig de ‘eerste

steen’ met inscriptie inmetselt, maar destijds
inbracht in een balk. Johannes Zwijsen, de latere
bisschop en aartsbisschop, is dan twee jaar eerder
tot priester gewijd en het werd in die tijd bijzonder
gewaardeerd een priesterzoon te hebben.
Verkoop standerdmolen
Op 1 juli 1833 vindt de verkoop plaats van de
standerdmolen en het molenhuis met schuur . Uit
niets is op te maken waarom dit noodzakelijk is.
Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat Cornelis Zwijsen en zijn vrouw, die op dat moment al
zeven kinderen hebben, er voor de toekomst geen
kostwinning in zien. Zijn vader, Peter Zwijsen, is
nog steeds eigenaar en er zijn veel erfgenamen. Bij
een normale erfdeling met zijn broers en zussen
moet door Cornelis een onoverkomelijk bedrag
opgebracht worden om de molen in eigendom te
krijgen. Een voorkeurstestament met een goede ﬁnanciële regeling is vermoedelijk niet gemaakt.
Bij de verkoop wordt overeengekomen dat
Cornelis nog tot 1837 de molen zal bemalen en
daarna zal overgedragen.
Hij pacht in 1834 een stukje land aan de Middenweg,
nu Sassenheimseweg, een gebied waar dan nog
geen woningen staan. Op de pachtgrond bouwt hij
een woning met herberg en vestigt zich daar. In
1837 komt dicht bij zijn huis de Petruskerk gereed.
Het stuk grond waarop Cornelis een woning met
herberg bouwde, wordt in 1842 aangekocht tbv
een daar in te richten kerkhof. Zijn vrouw is in
30

Een opname van circa 1910. Ondanks dat de kwaliteit niet al te best meer is, hebben we toch gemeend die te moeten
plaatsen omdat het een mooi overzicht geeft van een stuk van de Kerkwijk. Op de voorgrond zien we het, in 1822
gebouwde, molenaarshuis met werk- en opslagruimte. Molenaar Steven van Dieten was de eerste bewoner. In 1823
komt er molenaar Cornelis Zwijsen met zijn gezin wonen.
Het pand stond op de hoek Kerkwijk – Westakkers. Op de andere hoek, Milrooijseweg – Westakkers, stond de bijbehorende molen. In 1989 is het molenaarshuis gesloopt en zijn er op die plaats twee ﬂinke woonhuizen gebouwd.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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1838 overleden en zijn ouders resp. in 1839 en
1840. Hij vertrekt uit Berlicum en hertrouwt, in
1846, met de Rosmalense Gijsberdina van Beek.

na aan haar twee zonen en zes gehuwde dochters.
Om ieder hun erfdeel te laten krijgen, besluiten
ze het stenen huis met achterhuis en stalling en
de goed onderhouden en welbeklante standerdmolen met werf en land te verkopen. Het gehele
complex is gunstig gelegen in het centrum van het
dorp en aan de weg, die inmiddels beklinkerd is.
Bij een openbare verkoop wil Lambertus Godschalx ƒ 5202,- voor de molen geven en voor het
huis ƒ 1644,-; samen ƒ 6846,-. De Udense meester
molenmaker Jacobus Schoonmater biedt ƒ 8100,voor het geheel. De kinderen besluiten niet in te
gaan op deze voor hen te lage biedingen. De inschrijvingen worden daarom niet gegund. Bij de
kinderen De Jong ontstaat hierna onenigheid over
de te volgen procedure. Een van de gevolgen hiervan is, dat Johannes de Jong zijn 1/8 deel verkoopt
aan zijn broer Franciscus en, in 1856, naar Amerika vertrekt. Na problemen en familieruzies weet
Franciscus 21/32 deel, ter waarde van ƒ 3843,65 ,
van de molen en huis in bezit te krijgen. Hendrikus Zwijsen, korenmolenaar te St.-Michielsgestel
krijgt het overige 11/32 deel in handen. Hij heeft
er in verhouding veel meer voor moeten betalen
n.l. ƒ 2818,75.
Franciscus had vanaf het overlijden van zijn vader,
in 1844, met zijn broer, steeds de standerdmolen
bemalen. Met de concurrentie van de inmiddels
in werking zijnde tweede dorpsmolen en het niet
volledig in eigendom hebben van de molen ziet
Franciscus zijn toekomst op de molen zwaar in.
Hendrikus Zwijsen verkeert in niet veel betere

Nieuwe eigenaar Cornelis de Jong
In 1833 wordt Cornelis de Jong de nieuwe eigenaar van de standerdmolen. Hij is in 1780 in Oisterwijk geboren en molenaar in Nuland . Hij is
gehuwd met de Dungense Petronella van Kessel.
In 1837 neemt Cornelis de Jong het molenaarswerk over, maar komt in 1844 te overlijden. Daarna neemt zijn vrouw Petronella en haar twee zonen, Franciscus en Johannes, het werk over. Als in
1846 een lening van ƒ 400,- aangegaan wordt met
de gebouwen als onderpand, zien we dat ze met
z’n drieën 5/8 deel van de molen bezitten.
Het overige bezit is verdeeld onder de zes dochters van Cornelis en Petronella de Jong-van Kessel. In 1852 wordt opnieuw geld geleend, nu een
bedrag van ƒ 300,-. Deze leningen geven aan, dat
het niet goed gaat met de ﬁnanciële zaken van de
molenaarsfamilie. Dit wordt vanaf 1852 nog verergerd als Jan Casper van Beek en zijn vrouw Johanna Godschalx, aan de andere zijde van de Petruskerk, op nog geen 400 meter afstand van hun
molen, een stenen bergmolen laten bouwen. Dit
ondanks alle protesten van de eigenaren van de
standerdmolen. Deze 2e molen staat later bekend
als de molen van Vink.
Erfdeling en verkoop
Als Petronella in 1855 overlijdt, laat zij het bezit
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omstandigheden. Na onderling overleg besluiten
ze in 1857 hun bezit te verkopen. Ze krijgen
het fantastische bod van ƒ 10.000,-. (Een goed
betaalde baan van schoolmeester levert in die tijd
ƒ 300,- per jaar op.) Ze kunnen er dus vele jaren
onbekommerd van leven.

Willem Mathijs van Beek.
Op 28 augustus 1875 maken wethouder A.
Smulders en de raadsleden L. van Doorn en
A. van Hedel een schatting van de waarde
van het bezit van de nalatenschap van de, in
1875 overleden, Anna Maria van HeeswijkGodschalx. Dochter Anna Maria van Heeswijk
is kort daarvoor gehuwd met Willem Mathijs
van Beek en wordt onder andere eigenares van
de stenen windkorenmolen (nu Muldershof) en
de standerdwindmolen met woonhuis, schuur,
tuin en erf aan de Milrooijseweg. Hierbij behoren
ook de eerder door haar moeder aangekochte
nabijgelegen twee huisjes: sectie G 463 en 463a
en G 1199 en 1200. De geschatte waarde van dit
erfdeel bedraagt ƒ 12.000,-. De totale erfenis had
een waarde van ƒ 33.700,-. Willem van Beek en
zijn vrouw Anna Maria moeten nog bijbetalen aan
de andere erfgenamen.

Twee molens; één eigenaar
Nieuwe eigenaresse van de standerdmolen met
woonhuis en bedrijfsruimten wordt in 1857
Anna Maria Godschalx. Ze is weduwe van, de in
1855 overleden, Jan Casper van Heeswijk. Zij en
haar man waren al vanaf 1851 eigenaar van een
korenmolen in Veghel en een rosoliemolen met
een ruime woning in Vught. Tevens hebben zij,
in 1852 op korte afstand van de standerdmolen,
de stenen korenwindmolen laten bouwen. Uit de
nalatenschap van haar ouders, Antony Godschalx
en Antonia van Stralen, heeft Anna Maria onlangs ƒ
7600.- ontvangen. Ze beschikt dus over voldoende
ﬁnanciële middelen. Belangrijk is, dat nu de beide
Berlicumse molens in één hand zijn waardoor de
concurrentie vervalt. Dit was kennelijk het grote
aankoopbedrag wel waard.
Wie de eerste jaren na de koop van de molen door
de wed. Van Heeswijk-Godschalx, in 1857, de
standerdmolen bemalen heeft is niet bekend. Haar
zoon Willem zal het vak wel geleerd hebben, maar
hij was zeker nog te jong om het zware werk te
verrichten en de leiding te hebben. Hij overlijdt in
1863, op 20-jarige leeftijd. In dat jaar vinden we
er als eerste molenaar de uit Rosmalen afkomstige

Willem Mathijs van Beek stopt
In 1882 koopt Anna Maria van Beek-van Heeswijk,
na het overlijden van haar broer Hendrikus van
Heeswijk, voor ƒ 3500,-, diens herenhuis op
Kerkwijk 101. Om onbekende redenen besluiten
Willem Mathijs van Beek en zijn vrouw in 1896 te
stoppen met hun werk en zowel de standerdmolen
als de wind- en stoomkorenmolen te verkopen.
In 1906 betrekt Willem Mathijs van Beek het in
1882 aangekochte pand Kerkwijk 101. Hij is een
zeer geziene persoonlijkheid in het dorp.
33

Petrus van Himbergen nieuwe eigenaar
De 36-jarige Petrus Adrianus van Himbergen,
(geboren in Bladel) molenaar in Ginniken,
wordt op 31 oktober 1896 eigenaar van zowel de
standerdmolen met huis en schuur als van de stenen
wind- en stoomkorenmolen in de Kerkwijk. De
koopsom bedraagt het voor die tijd grote bedrag
van ƒ 10.000,-.
Petrus vestigt zich als molenaar op de wind- en
stoomkorenmolen in de Kerkwijk en haalt zijn
10 jaar oudere broer Wouter naar Berlicum om
met de standerdmolen te gaan werken. In die tijd
sprak men van ‘Woutjes meulen’. Wouter huwt
met Johanna Maria van de Mierden. Zijn vrouw
overlijdt al op 36-jarige leeftijd en laat hem achter
met 2 kinderen.
In 1927 is de standerdmolen aan een grote
onderhoudsbeurt toe. Alle versleten onderdelen
worden vervangen en de gehele molen wordt
gerestaureerd.
In 1934 besluit de plaatselijke Boerenbond om
zelf een maalderij te beginnen. Onderhandelingen
tussen de molenaars en de bestuurders van de
Boerenbond lopen op niets uit en uiteindelijk gaat
de maalderij van de Boerenbond in de Kerkwijk
van start. De leden worden echter niet verplicht om
in deze maalderij hun graan te laten malen, maar
voor Jos, de zoon van Wouter van Himbergen, die
inmiddels molenaar is op de standerdmolen, is het
moeilijk de kost te verdienen met de molen.

‘Goortjes meulen’
Als in 1935 Wouter van Himbergen overlijdt,
wordt de standerdmolen verkocht aan Gregorius
Andreas Broekhoven, molenaar in Hoeven. Het
is de bedoeling dat zijn zoon Gregorius de molen
gaat bemalen. ‘Goortjes meulen’, de volksnaam
voor de standerdmolen in de laatste jaren voor de
sloop, komt van de voornaam van deze nieuwe
molenaar.
Goortje neemt zijn intrek in de kleine ruimte in de
voet van de molen en leeft daar als een kluizenaar.
Gezien het voorgaande wordt het voor de nieuwe
molenaar, die ook nog eens van elders komt, erg
moeilijk om aan klanten te komen. Het gevolg is
dat er zo goed als niet gemalen wordt en de molen
meestal stil staat.
Inrichting van de Molen
In één van de bewaard gebleven akten, gedateerd
op van 10 mei 1823 wordt de inrichting uitvoerig
omschreven. Zie hierna de lijst zoals die in 1823
is opgemaakt:
- Een molenas met verstaalde scheenen, strippen en
toebehoren, waarde ƒ 309,- .
- De buitenrooien, zijnde doorgaande met scheijen,
waarde ƒ 148,-.
- De binnenrooien, zijnde doorgaande met scheijen,
waarde ƒ 157,50.
- Het voorrad met zijn rondsel, kammen, staven,
bouten, banden met toebehoren, waarde ƒ 189,-.
- Het ijzerwerk van de voormolenstaak, ijzer, hals, spil,
34

In 1941 wordt de standerdmolen wegens gebrek aan klandizie gesloopt.
Hier zien we daarvan prachtige opnames, die voor zich spreken. Zie
rechts, linksboven de twee slopende
mannen. Het onderste stuk blijft dan
nog staan, waardoor Goortje er nog
jarenlang kan wonen.
Op pag. 37 zien we de reusachtige
balken van de molen, die met een
‘Lange Jan’ weggesleept worden. Ze
worden vervoerd naar de Zuid Willemsvaart in Middelrode. Vandaar
worden ze verscheept, maar het is
niet bekend waar naar toe en of de
molen elders weer is opgebouwd.
Fotocollectie UvT
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- De kuip van de achtermolen, deksels, haar, schoen,
haarboom, ligtboom en ligtriem, waarde ƒ 33,50.
- De loopsteen van de voormolen, zwaar bevonden 15
duim, zijnde ƒ 210,-.
- De leggersteen van de voormolen, zwaar 6 duim, zijnde ƒ 84,-.
- De loopsteen van de achtermolen, zwaar 10,5 duim,
zijnde ƒ143,50.
- De leggersteen van de achtermolen, zijnde 7 5/8
duim, zijnde ƒ 106,75.
De totale waarde is ƒ 1982,25
Aldus opgemaakt op 10 mei 1823 te Berlicum

Rijn, spoor en Pot en toebehoren, waarde ƒ 94,--.
- Het luiarke, gaffelrad en luirad, waarde ƒ 55,50.
- De praam met het rad, de praamschei, de praambalk,
ijzeren bouten e.d., waarde ƒ 104,-.
- De kuip van de voormolen, haar, schoen, deksels,
kist, haarboom, ligtboom, bolster, houten krep, houten
slijper en bijtels aan de boom, 2 vuisten, wellen e.d.,
waarde ƒ 40,-.
- De kruias, de kruihelling, de stormhelling, haspel en
takken, waarde ƒ 19,-.
- De steenreep, de binnenreep, de buitenreep, de clamant en ters, waarde ƒ 39,50.
- Het ijzerwerk aan de achtermolen, het staakijzer, de
houtere koning, de bovenspil, Rijn, hals en spil, waarde ƒ 102,-.
- Het achterrad, rondsels, bouten, banden, kammen en
staven e.d., waarde ƒ 147,-.

Bronvermelding
- Het archief van de gemeente Berlicum.
- Notariële aktes.
- Archief Heemkundekring De Plaets.

Hiernaast een opname van een halve molensteen, die afkomstig is van
de gesloopte standerdmolen. Deze
halve molensteen lag tot de sloop
van het molenaarshuis, in 1989, als
een herinnering aan de standerdmolen voor een van de voordeuren
van dat molenaarshuis.
Fotocollectie heemkundekring De
Plaets
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Reacties, mededelingen en schenkingen

Bestuur en redactie
Werkstukken. Regelmatig moet de jeugd werkstukken maken; niet alleen op de basisschool, maar ook op de
middelbare school en hogere opleidingen. Heeft het te maken werkstuk verband met de plaatselijke historie dan
weet men heemkundekring De Plaets goed te vinden. Meestal belooft de onderzoeker dan om een kopie van
het werkstuk aan de kring te geven. Toch wordt dat nogal eens vergeten, maar van Anne van Hirtum uit Empel,
die een opleiding volgt aan de Hogeschool Utrecht, kregen we een kopie van haar historisch tuinonderzoek dat
ze gemaakt heeft van de Wamberg. Ze koos voor de Wamberg omdat ze daar als kind vaak ging wandelen en
benieuwd was naar de historie en achtergrond van het landgoed. Allerlei aspecten heeft ze bestudeerd en uitgewerkt. Het is een prachtig en informatief werkstuk geworden met veel kaarten en foto’s, de meeste in kleur!
Momenteel is iemand op de universiteit ook bezig met een werkstuk waarbij onze heemkundekring heeft kunnen helpen.
Voorouders, tussen 1815 en 1949. Ad van Hedel heeft een overzicht gemaakt waar zijn voorouders, tussen 1815
en 1949, in Berlicum of Middelrode hebben gewoond. Dit, negen pagina’s tellend, overzicht heeft hij kunnen
maken door de vele gegevens die hij bij heemkundekring De Plaets kon vinden. Achterin staat de kwartierstaat
van zijn familie. Uitgaande van hemzelf, zijn broers en zusters gaat die kwartierstaat zes generaties terug. Voorin
schrijft hij dat de heemkundekring, naast de gegevens die hij gebruikte, ook (bouw)tekeningen en foto’s heeft.
Hij heeft daar echter geen gebruik van gemaakt. Ad maakte eerder de stamboom van zijn familie Van Hedel.
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. Het vernoemen van de andere schenkingen volgt een volgende keer.

Inhoud.

Anny van der Heijden-Bijnen:
Herkenningspunt voormalige schuurkerk
Albert Pennings:
Verklaring achterpagina 2008
Albert Pennings:
Marie Ondersteijn-Smulders honderd jaar
Theo Cooijmans:
Stamreeks Marie Onderseijn-Smulders
Wim van der Heijden († 2005):
De Gouden Leeuw te Berlicum (2)
Fotogroep:
Om te bekijken: Norbertusschool 6e klas 1967
Wim van der Heijden († 2005):
De standerdmolen in Berlicum
Wim van der Heijden († 2005) en
Theo Cooijmans:
Molenaar en/of eigenaar op de standerdmolen
Wim van der Heijden (†2005):
Berlicumse bestuurders door vier eeuwen 1630-1730-1830-1930
Op de achterzijde: een fragment van een topograﬁsche kaart uit 1895
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