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Reacties op artikel Gouden Leeuw
Redactie

Inleiding. Het is al verschillende keren voorgekomen dat we een artikel pas geplaatst hadden of er nog mee bezig 
waren en dat we bezoek of een e-mail kregen van nakomelingen van diegenen waarover wij schreven. De redactie is 
altijd blij met zulke reacties. Vaak komen er dan aanvullingen op het artikel, sommige vragen kunnen dan beantwoord 
worden en een enkele keer krijgen we bruikbare foto’s. Zo ook van de families Peperkamp en Van Gaalen uit het 
verhaal van de Gouden Leeuw.

Johannes Peperkamp
Enkele jaren geleden bezochten Elly en Aad Kops-
Kusters uit Den Haag ons archief om gegevens te 
zoeken van hun voorouders met de naam Peperkamp.
Johannes Peperkamp, is van 1869 tot 1884, met 
een onderbreking van enkele jaren, pachter en later 
eigenaar van de Gouden Leeuw geweest. We hoorden 
van Elly en Aad dat Johannes Peperkamp en zijn vrouw 
Catharina Hartogs 16 kinderen kregen. Hun 1e kind is 
in Den Bosch geboren, de volgende 15 kinderen in 
Berlicum. Veertien kinderen zijn volwassen geworden, 
die allemaal lezen en schrijven konden wat heel 
bijzonder was in die tijd. 
Toen Elly en Aad ons bezochten was het artikel van 
de Gouden Leeuw, waarin we Johannes Peperkamp 
regelmatig tegenkomen, al geschreven. Daardoor 
konden we hen aardige aanvullingen voor hun 
stamboom geven, ook van elders in ons dorp. Ze gaven 
ons foto’s van de familie Peperkamp en zijn abonnee 
geworden. Zo worden ze regelmatig op de hoogte 
gesteld van het Balkums nieuws uit de tijd van hun 
voorouders. Johannes Peperkamp was van 1869 tot 1884, met een 

korte onderbreking, pachter en later eigenaar van de 
Gouden Leeuw. Hier zijn vrouw Catharina Hartogs. 
Opname is mogelijk van 1862.

Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Johannes van Gaalen
In maart van dit jaar kregen we een e-mail van Kees 
van den Brink uit Duiven bij Arnhem, met de vraag, of 
de heemkundekring foto’s heeft van de Gouden Leeuw 
van rond 1900 omdat zijn grootvader, Johannes van 
Gaalen, van 1907 tot 1910 eigenaar en uitbater van 
die herberg is geweest. We mailden hem dat we niet 
alleen veel foto’s hebben van de Gouden Leeuw, maar 
ook dat we in ons heemkundig periodiek ‘Rondom de 
Plaets’ bezig zijn met het publiceren van een artikel 
in vier of vijf afleveringen over de Gouden Leeuw en 
dat er in het 2de en 3de deel gegevens staan over zijn 
grootvader.
Per e-mail stuurden we hem het gedeelte van het 
verhaal van de Gouden Leeuw met die gegevens. Nog 
diezelfde avond reageerde Kees enthousiast en kwam 
de eerstvolgende dinsdag, met zijn vrouw, naar de 
archiefruimte van de kring.
Hij vertelde toen dat er een fout stond in het artikel, 
want niet zijn grootvader, Johannes van Gaalen, was 
de latere eigenaar van Royal en Chalet Royal in Den 
Bosch, maar diens zoon Kees, de peetoom van onze 
vragensteller Kees.
Johannes van Gaalen, die Berlicum verliet met schuld 
aan brouwerij Godschalx, heeft later alles terugbetaald. 
Kees weet dat zijn grootouders kostgangers hebben 
gehad en ook dat de hele familie met ‘hard sappelen’ 
de centjes bij elkaar heeft geschraapt om de schuld af 
te lossen. De kinderen moesten al jong gaan werken 

Foto’s uitzoeken
Het doel van het bezoek van Kees van den Brink was 
foto’s zoeken uit de tijd dat zijn grootouders met hun 
gezin in Berlicum woonden, ter aanvulling van de 

stamboom van Van Gaalen. Kees vond de nodige foto’s 
van de Gouden Leeuw, maar ook van het dorp, de kerk 
en de school uit het begin van de vorige eeuw. De 
uitgezochte foto’s zijn door een kringlid gescand en op 
de USB-stick van Kees gezet. Bij familieleden kwam 
er nog een schoolfoto van de openbare jongensschool, 
de latere Norbertusschool, uit 1908 ‘boven water’. 
Bij zijn oom Kees stond een kruisje en twee andere 
ooms herkende hij door ze met foto’s uit die tijd te 
vergelijken. Deze foto van precies 100 jaar geleden is 
op pagina 59 te zien. 
Hij prees de kringleden voor de goede service en 
de perfecte organisatie! Het geeft de leden van de 
werkgroepen een goed gevoel om belangstellenden zo 
te kunnen helpen.

Enkele anekdotes 
Kees van den Brink gaf ons ook enkele anekdotes van 
het ondernemersschap van zijn oom Kees in Royal. 
Zijn oom nam in 1932, midden in de crisistijd, café-
restaurant Francois in de Visstraat over. Volgens de 
kranten verkeerde dat bedrijf ‘in diep verval’ en was 
door de politie gesloten. Oom Kees gaf het café-
restaurant de naam Royal en het lukte hem er een 
bloeiend bedrijf van te maken. Een complete maaltijd 
kostte er ƒ 1,25, een abonnement voor 10 maaltijden 
slechts ƒ 11,- (€ 0,50 per maaltijd). De omslag van het 
abonnementsboekje was tevens een vrijkaartje voor de 
bioscoop.
Een bijzondere manier om klanten te trekken was een 
bus die zijn oom Kees na de voorstelling in het Casino 
naar Royal liet rijden om de bezoekers te bewegen een 
‘afzakkertje’ in zijn zaak te laten nemen. Daar had hij 
het tientje voor de bus graag voor over.
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Johannes van Gaalen is van 1907 tot 1910 eigenaar van de Gouden Leeuw geweest. Het lukt hem echter niet om er 
een geslaagde onderneming van te maken. Het pand wordt verkocht en Van Gaalen verlaat met zijn gezin Berlicum. 
Hij staat op dat ogenblik diep in het krijt bij de Berlicumse bierbrouwer Godschalx, maar heeft deze schuld later  
geheel afgelost.
Op deze foto Johannes van Gaalen met zijn 2e vrouw Elisabeth Verkleij met op haar schoot hun zoon Kees. Op deze 
opname ook de kinderen uit het huwelijk van Johannes met Elisabeth Verhoeven, die in het kraambed van haar 3e 
kind is gestorven. Van links naar rechts: Leo, Cato en Herman. 
Johannes van Gaalen kreeg in de Gouden Leeuw te maken met schulden, maar zijn zoon Kees werd een zeer suc-
cesvol ondernemer. Hij wist de door hem bekende horecazaken Royal en Chalet Royal in Den Bosch tot grote bloei 
te brengen.         Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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DE GOUDEN LEEUW TE BERLICUM (3)
Wim van der Heijden († 2005)

In het vorige afleveringen van het artikel ‘De Gouden Leeuw te Berlicum kunt u lezen dat het oorspronkelijke 
pand tussen 1700 en 1760 gebouwd is. Het is dan slechts een uit hout opgetrokken pandje en nog geen herberg. 
Het pand wordt 2x gesloopt en groter herbouwd. Handboogschutterij ‘De Vriendschap is waarschijnlijk de 
eerste vereniging die er zich, in 1870, vestigt. Door de jaren heen heeft De Gouden Leeuw steeds wisselende 
eigenaren. Als de stoomtram in, 1883, door Berlicum en Middelrode gaat rijden en reizigers voor de deur 
van De Gouden Leeuw kunnen in- en uitstappen, geeft dat extra activiteit. Hierna kunt u lezen, dat een 
pachtster de Gouden Leeuw gaat uitbaten.

Verpacht aan Cato van de Veerdonk
Franciscus van der Biesen, kantoorbediende bij 
notaris Van Mens, koopt in 1910 gemachtigd door 
Kornelia Reukema, voor ƒ 9500,- de Gouden 
Leeuw. 
Op 1 augustus vertrekt Jan van Gaalen hierop uit 
Berlicum en neemt Kornelia de herberg over. Van 
Gaalen staat op dat ogenblik diep in het krijt bij de 
Berlicumse bierbrouwer Godschalx. Deze schuld 
is echter in de daarop volgende jaren geheel 
afgelost.
De vergunning voor kleinhandel in sterke drank 
van Van Gaalen wordt overgeschreven naar 
Kornelia Reukema, maar kort hierna verpacht 
ze de woning met herberg aan de 54-jarige 
Wilhelmina Catharina (Cato) van de Veerdonk-de 
Leeuw, weduwe van Jan van de Veerdonk. 
Eerder was ze gehuwd met Peter Handgraaf. 
Cato is een bekende, krachtig optredende, 
dorpsbewoonster.

Toon van de Veerdonk koopt De Gouden 
Leeuw
De op leeftijd gekomen Kornelia Reukema 
verkoopt begin 1918 haar bezit, Hoogstraat nr. 64, 
aan Petrus Antonius (=Toon) van de Veerdonk; 
bakker van beroep. Hij is kort hiervoor gehuwd 
met Catharina van de Veerdonk, dochter van 
de pachtster Cato van de Veerdonk. Ze zijn 
achterneef- en nicht van elkaar.
Toon, zoon van Christianus van de Veerdonk en 
Adriana Smits, is dan 30 jaar. Na de koop gaat 
er in het dorp al meteen het praatje: ‘Toon houdt 
het niet lang vol, want hij lust veel te graag een 
borreltje’. En aangezien het meestal niet bij één 
borreltje blijft en het gezin zich gestadig uitbreidt, 
blijkt zijn inkomen te klein om zich in de Gouden 
Leeuw te kunnen handhaven.

Toneeluitvoeringen
In 1919 voert het Berlicumse toneelgezelschap in 
de tuin achter de Gouden Leeuw het toneelstuk 
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Als blijkt dat Johannes van Gaalen financieel in moeilijkheden komt, koopt Kornelia Reukema, die het geld voor de 
hypotheek verstrekt heeft, de Gouden Leeuw weer terug. Kort hierna verpacht zij het pand aan Cato van de Veerdonk-
de Leeuw. 
Op deze opname, van rond 1917, zien we van links naar rechts: Drika ‘Blom’ (=van der Donk), de uitbaatster Cato 
met rechts haar dochter, die ook Cato heet. Laatstgenoemde trouwt in 1918 met Toon van de Veerdonk, die kort hierna 
het pand van Kornelia Reukema koopt. Toon en Cato kunnen zich echter niet handhaven in de Gouden Leeuw en 
beginnen vooraan in het dorp, op Hoogstraat 19, een Edah-winkel.  Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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‘Rose Marie’ op. Dit wordt een groot succes, 
waardoor een jaar later de grote klapper ‘Marijke 
van Scheveningen’ op de planken wordt gebracht. 
In 1921 volgt het meer serieuze stuk ‘De wijngaard 
des Heren’ en in 1922 wordt ‘De Nar’ wegens 
groot succes zelfs twee keer gespeeld.
Ondanks deze successen moet Van de Veerdonk toch 
uitzien naar een ander inkomen. In het middenstuk 
van de boerderij van zijn ouders, Hoogstraat 17-
19 en 21 wordt een kamer als winkel ingericht en 
gaat daar de levensmiddelenzaak onder de naam 
Edah van start. Ze zitten dan naast de bakkerij van 
Peerke van de Veerdonk, een broer van Toon, die 
met zijn gezin ook in dat pand woont.

Garage Van Herpen in de Gouden Leeuw
Arnoldus van Herpen, eigenaar en exploitant van 
herberg ‘De Meierijsche Kar’ te ’s-Hertogenbosch, 
wordt in 1925 door koop eigenaar van de herberg 
‘De Gouden Leeuw’. Johannes van Herpen uit 
Rossum, gehuwd met Lamberta Willemsen, gaat er 
met zijn vrouw wonen en wordt de nieuwe uitbater. 
Een van de kinderen begint met het repareren van 
automobielen, een nieuw beroep voor Berlicum. 
Zijn twee broers tonen ook interesse en al spoedig 
blijkt het noodzakelijk om een garageruimte te 
bouwen achter de herberg. 
Op 18 februari 1928 komt er ook ‘een 
benzinebewaarplaats met aftapinrichting’ van 
de ‘American Petroleum Compagnie’. De eerste 
benzinepomp in het dorp.

Problemen harmonie TOG
Vanaf 1925 raakt de harmonie TOG, onder andere 
door de terugloop van het aantal leden, in financiële 
problemen. Beschermheer, jonker mr. Frans van 
Rijckevorsel, zuivert de schulden meermalen aan, 
maar in 1936, Frans van Rijckevorsel is inmiddels 
overleden en zijn zoon René is dan beschermheer, 
komt er toch bijna een einde aan de harmonie. 
Wat is er gebeurd? Door de gemeenteraad wordt, 
waarschijnlijk op verzoek van kapelaan Wouters, 
besloten dat er bij gelegenheid van de verloving 
van prinses Juliana met prins Bernhard in openbare 
ruimten niet gedanst mag worden. Dit zet kwaad 
bloed bij veel jongeren. Zeven harmonieleden 
weigeren na dit verbod op te treden in het door de 
gemeente georganiseerde concert ter ere van het 
verloofde paar. Door die weigering kan het concert 
niet doorgaan en ‘mislukten de feestelijkheden 
jammerlijk’. 
‘Het Hoofd van de Plaatselijke Politie, die ook 
beschermheer der harmonie is’ (burgemeester 
mr. jonker. René van Rijckevorsel) ‘was over het 
falen der harmonie zoo verstoord, dat hij zonder 
het bestuur ter verdediging gehoord te hebben, 
mededeelde niet langer beschermheer te willen 
zijn. Het minderwaardig gedrag der vereniging, 
welke hij voor een haard van verzet en weerspannig 
hield en een gevaar voor de rust en orde in de 
gemeente noemde, had hij slechts afkeuring en 
verontwaardiging.’ De harmonie wordt op grond 
van artikel 142 der Plaatselijke Politieverordening 
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Als koetsier Jan van Herpen in 
1925 herbergier wordt in de 
Gouden Leeuw, richten zijn zo-
nen Rien, Adriaan en Theo daar 
een werkplaats in voor stoom-
fietsen en auto’s. In 1928 komt 
er voor het pand ook ‘een benzi-
nebewaarplaats met aftapinrich-
ting’ van de ‘American Petrole-
um Compagnie’. Het is de eerste 
benzinepomp in Berlicum. 
In 1945 gaat de pomp over naar 
fietsenmaker Piet van ‘Sjefkes’ 
(=van de Veerdonk). Op deze 
opname uit 1948 te zien met zijn 
dochter Bea. Achter het raam 
zijn vrouw Marietje en dochter 
Addy.

Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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elk optreden in het openbaar verboden. De 
harmonie komt daardoor in grote verlegenheid. 
Alleen door de zeven opstandige leden te ontslaan, 
mag weer gemusiceerd worden. Het bestuur moet 
ze wel ontslaan, maar het gaat niet van harte omdat 
de harmonie hierdoor te weinig muzikanten krijgt. 
Gelukkig wordt het contact met de beschermheer 
hersteld en het conflict ‘op een voor de harmonie 
bevredigde wijze opgelost’.

Einde handboogschutterij ‘De Vriendschap’
Reeds voor de crisisperiode, in de dertiger jaren, 
begint de animo voor de handboogschutterij 
‘De Vriendschap’ terug te lopen. Herbergier Jan 
van Herpen en enkele clubleden proberen de 
vereniging nog draaiende te houden. Een nieuwe 
start met meer eigentijdse reglementen heeft 
echter geen succes. 
De handboogschutterij ‘De Vriendschap’ houdt 
in 1934 haar laatste bijeenkomst en wordt daarna 
wegens gebrek aan ‘jong bloed’ opgeheven. Een 
van de laatste leden, Hein Godschalx, neemt de 
nog aanwezige verenigingsbescheiden mee naar 
huis en bewaart ze. Ruim 60 jaar later, in de 
negentiger jaren van de vorige eeuw, geeft hij ze 
aan heemkundekring De Plaets, die er dankbaar 
gebruik van maakt.
Het toneelgezelschap is weer tot leven gekomen 
en speelt in de kiosk ‘Het leven is een droom’ 
en in de tuin het openluchtspel ‘Christus’. In 
1930 worden er ‘De Passiespelen’ uitgebeeld. 
In 1933 de operette ‘ Erminée’. In 1935, bij het 

inhalen van de nieuwe burgemeester, jonker mr. 
R. van Rijckevorsel, wordt ‘De Indianengroep’ 
opgevoerd.

Einde van het tramvervoer
Het exploitatietekort van de stoomtram wordt ieder 
jaar groter. Steeds meer mensen verplaatsen zich 
per fiets, auto en motor. Deze vervoersmiddelen 
kunnen zich, in tegenstelling tot de tram, vrij 
over alle wegen verplaatsen. Als de bus hier 
haar intrede doet, is het gauw gedaan met het 
reizigersvervoer per tram. In 1933 wordt het 
reizigersverkeer stilgelegd en in 1938 volgt ook 
het goederenvervoer. Het tramstation en wissels 
bij De Gouden Leeuw komen te vervallen.

Nieuw onderkomen garagebedrijf
Het garagebedrijf van de kinderen Van Herpen 
groeit en bloeit door de toename van het aantal 
auto’s en motoren in het dorp. Herberg de Gouden 
Leeuw leent zich niet voor verdere uitbreiding van 
het garagebedrijf. Daarom wordt door de inmiddels 
62-jarige vader Jan van Herpen in 1935, midden 
in de crisisperiode, het herenhuis Mariëndaal 
op Hoogstraat 100 aangekocht. Nieuwe uitbater 
en exploitant van ‘De Gouden Leeuw’ wordt de 
45-jarige Jan Mulder uit Weersele. Hij betrekt in 
1935, met zijn vrouw Maria van der Sanden uit ’s-
Hertogenbosch, het pand en worden er de nieuwe 
pachters.
Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland 
binnen en wordt ons land, na de capitulatie op
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In de kiosk in de tuin van de Gouden Leeuw werden vaak concerten gegeven door harmonie TOG. Ook de toneelver-
eniging had daar haarx ‘thuis’.
In de dertiger jaren werd in De Gouden Leeuw het toneelstuk ‘Het leven is een droom’ opgevoerd met de volgende 
spelers. 
Van links naar rechts: 1.Toos Peters, 2. Katalin Bartos, 3. Mien van de Ven (Pdr.), 4. Janske Gordijn, 5. Nel van Pinx-
teren, 6. Jaap van der Pol, 7. Jan Godschalx, 8. Mia Schmeink, 9. Tina Suikers, 10. Johan van Houtum, 11. Zus van 
de Veerdonk, 12. Jaan van de Ven (Pdr.), 13. Sjef Peters, 14. Tonnie Boselie, 15. ? ? en 16. Silvia Schmeink.
Katalin Bartos was als kind uit Budapest, Hongarije, opgenomen in het gezin van Theo van Hest-Schmeink. In ons 
dorp werd ze Toos van Hest genoemd.       Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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14 mei, bezet. Maar het dagelijkse leven gaat, 
vooral in het begin, gewoon door.
In 1941 verkoopt Arnoldus van Herpen uit ‘s-
Hertogenbosch het café-hotel-restaurant ‘De 
Gouden Leeuw’ met tuin, muzieknis en garage 
aan Johannes de Wit, caféhouder te Gemert-
Handel voor ƒ 13.850,- (€ 6.284,-). De koper 
wordt aangeduid als caféhouder, winkelier en 
houder van een touringcarbedrijf. Jan Mulder en 
zijn vrouw blijven de uitbaters van de Gouden 
Leeuw. 

Schietpartij in De Gouden Leeuw
Vanwege het oprukken van de geallieerde 
legers besluiten de Duitsers, in 1944, om het 
concentratiekamp Vught te ontruimen. Er worden 
133 gevangenen geëxecuteerd; de overigen 
worden per trein naar concentratiekampen in 
Duitsland getransporteerd. Het verzet in Brabant 
verneemt van deze transporten en tracht dit te 
beletten. Enkele ‘Knokploegen’ van het verzet 
krijgen de opdracht richting Vught te trekken, 
waar ze nadere berichten zullen krijgen.

Zo zijn er op 7 september ook zes leden van de 
Knokploeg uit Gennep en Oeffelt op weg naar 
Vught en willen gaan eten in de ‘Gouden Leeuw’. 
Als ze hun bestelling opgeven, vraagt Jan Mulder 
hen om de distributiebonnen. Een van hen slaat 
na die vraag zijn jas open en laat zijn revolver 
zien. De uitbater, Jan Mulder, vertrekt hierop 
naar de keuken. Iemand moet het voorval hebben 
doorgegeven aan de politie, want enige tijd hierna 
valt een viertal gewapende politiebeambten met 
getrokken revolver de herberg binnen. De zes 
leden van de Knokploeg zijn volkomen verrast. 
Twee van hen weten, hoewel gewond door 
kogels, te ontsnappen. De andere vier worden 
gevangengenomen en naar Vught getransporteerd. 
Daar zijn inmiddels de gevangenen al op transport 
gesteld of gefusilleerd. Waarschijnlijk hebben de 
nog aanwezige Duitsers besloten om ook de vier 
verzetsmensen te fusilleren.
De twee gevluchte mannen overleven het drama 
van de Gouden Leeuw zoals u kunt lezen in het 
uitgebreide artikel over dit gebeuren in Rondom 
de Plaets, nummer 1 van 1995.
                wordt vervolgd
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Het garagebedrijf van de drie broers Van Herpen groeit en bloeit door de toename van het aantal auto’s en motoren 
in het dorp. Daarom wordt door de inmiddels 62-jarige vader Jan van Herpen in 1935, midden in de crisisperiode, 
het herenhuis Mariëndaal op Hoogstraat 100 aangekocht. 
Er komt ook daar een benzinepomp en er vinden daar in de loop der jaren diverse uitbreidingen plaats. Uiteindelijk 
wil de gemeente dit bedrijf uit het dorpscentrum weg hebben en heeft de huidige eigenaar, kleinzoon Jan, per 1 janu-
ari 2007 zijn garagebedrijf verhuisd naar een mooi groot pand aan de Sassenheimseweg. Kort daarna is de garage 
aan de Hoogstraat gesloopt. Het woonhuis Mariëndaal en de pomp waren al veel eerder gesloopt.
Het pand Mariëndaal is door Ludovicus Wollaerts, die ook een tijdlang eigenaar was van de Gouden Leeuw, ge-
bouwd en is er in 1856 met zijn gezin in gaan wonen.      Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Exterieur van de Standerd molen
Kees Loeve

Ondanks dat de molen al tientallen jaren geleden gesloopt is, kunnen we er ons toch goed een beeld van vormen. 
Dit komt omdat er gelukkig veel foto’s van gemaakt zijn en de molen vaak getekend en geschilderd is. De molen 
was een gesloten standerdmolen. Dat wil zeggen dat de voet waarop het draaibare gedeelte van het molenhuis 
staat geheel bedekt is. Dit ter bescherming van de houten constructie, ‘de standerd’, waarop het molenhuis rust 
en draait. (Zie de foto linksonder op pagina 35 van het vorige periodiek.) 

Opslagruimtes
Deze houten standerd is op vier grote steenblokken 
geplaatst, die teerlingen genoemd worden. Tussen 
deze steenblokken zijn muurtjes gemetseld en is de 
houten standerd bekleed met een dakconstructie.
Het heeft tevens het voordeel dat hierdoor kleine 
opslagruimtes aanwezig zijn.
Volgens de nog in leven zijnde mensen die de molen 
gekend hebben en zoals op afbeeldingen te zien 
is, was het draaibare houten molenhuis roodbruin 
geschilderd en afgezet met witte randen.
Het dak van de voet was bekleed met dakleer, de 
stenen wanden waren wit met een zwarte onder-
rand.

De kap van het molenhuis
Op de kap van het molenhuis stond een mooie 
windvaan. Welke bedekking deze kap had, is niet goed 
uit de foto’s op te maken, dit kan dakleer of houten 
schaliën zijn. De kap van de standerdmolen was van 
het Nederrijns / Maaslandtype, een gebruikelijke 
bouwwijze voor deze streek. Voor de staart (deze zit 
aan de achterzijde van de molen en is de constructie 
waar de trap op rust ) geldt hetzelfde.

Voor zover bekend heeft het gevlucht (de wieken 
met alles erop en er aan) geen wiekverbeteringen 
gehad.

Interieur van het molenhuis
Het molenhuis had twee zolders. Toon van Osch, 
wiens herinneringen ook in dit periodiek worden 
gepubliceerd, vertelde ons dat er twee koppels 
molenstenen waren, één in de onderste zolder 
van het molenhuis en één in de bovenste zolder. 
Voorzover hij zich kan herinneren werd er alleen 
met de bovenste koppel maalstenen gemalen.

Materialen hergebruikt?
Of in 1819 de molen geheel nieuw is gebouwd 
of dat gebruik is gemaakt van onderdelen van 
een elders gesloopte windmolen hebben wij niet 
kunnen achterhalen. Rond begin 19de eeuw werden 
veel standerdmolens vervangen door grote stenen 
windkorenmolens. Ook is ons onbekend of voor 
de bewegende delen zoals de maalstenen en/of de 
tandwielen gebruik is gemaakt van onderdelen uit 
watermolen ‘Ter Steen’ . Mogelijkerwijs zal dit wel 
gebeurd zijn, dit ter besparing van de bouwkosten.
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Er zijn veel foto en schilderstukken gemaakt van de standerdmolen, maar bijna allemaal vanaf de Milrooijseweg. 
Maar deze opname, van rond 1935, is genomen vanaf de Middenweg, nu Sassenheimseweg genoemd. Op de voor-
grond zien we het inmiddels gesloopte pand Westakkers 5.  
Deze standerdmolen heeft Peter Zwijsen in 1819 laten bouwen nadat hij moest stoppen met de watermolen Ter Steen 
(zie ‘Rondom de Plaets’, nr. 1-2008), die ook zijn eigendom was. 
Of de standerdmolen geheel nieuw is gebouwd of dat er gebruik is gemaakt van onderdelen van een elders gesloopte 
windmolen, zoals vaak gebeurde, hebben wij niet kunnen achterhalen.
Wegens gebrek aan klandizie en zijn slechte staat is deze molen in 1941 gesloopt, zoals u kunt lezen in het artikel over 
deze molen in het vorige periodiek.      Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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HERINNERINGEN AAN DE STANDERDMOLEN
VAN TOON VAN OSCH

opgeschreven door Kees Loeve

In het vorige periodiek, nummer 1-2008, staat een artikel over de standerdmolen aan de Milrooijseweg, die in 
1941 is afgebroken. Toon van Osch, momenteel 98 jaar, woonde in zijn jeugd pal tegenover die standerdmolen 
en na zijn huwelijk, in 1938, vooraan in de Ploeg, zodat hij die molen steeds van nabij heeft meegemaakt en 
er met zijn goede geheugen nog het een en ander over weet te vertellen.

Blikseminslag en vervangen van molenroeden
Rond 1916 is in de standerdmolen de bliksem 
ingeslagen waardoor er een gat in de buitenwand 
ontstond. Toon stond voor het raam en zag de 
bliksem inslaan waarbij er ook een balk versplinterd 
werd. Bij de afbraak van de molen zijn hiervan nog 
splinters gevonden.
Molenmaker Hein van Aspert uit Heeswijk heeft, 
in de twintiger jaren, de houten molenroeden 
vervangen door stalen. Een molenroede is de zware 
balk die ‘het lichaam’ vormt van de molenwiek 
waarop het hekwerk is bevestigd . Tijdens het 
neerhalen van een van de houten molenroeden brak 
er eentje en kwam terecht op de voet van Jos van 
Himbergen (de zoon van de toenmalige molenaar), 
waarbij bij hem een middelvoetsbeentje verbrijzeld 
werd.

Het kruien 
Bij het kruien van de standerdmolen moet het hele 
molenhuis gedraaid worden en wel zover dat de 
wieken haaks op de windrichting komen te staan. 
Aan de staart, waarop ook de trap zit, was een lier 
met zware kettingen bevestigd. Het ‘kruien’ van 
deze standerdmolen was bijzonder zwaar werk. 

Daarbij moesten de kettingen omgelegd worden. 
Toon heeft daarbij wel eens geholpen

Het billen of bikken 
Ook herinnert hij zich ‘het bikken’ van de 
molenstenen, zoals hij het noemt. (De officiële 
naam is ‘billen’, red.) Billen is het scherpen van de 
molenstenen waartussen het graan wordt gemalen. 
De groeven moeten dan dieper gemaakt worden. 
De bovenste molensteen moet daarbij opgetakeld 
en omgedraaid worden. Dit ‘billen’ is een zwaar en 
arbeidsintensief karwei dat de molenaar periodiek 
moet doen, maar bepaald geen leuke klus is. Hij 
is hier een aantal dagen mee bezig. Als dit moet 
gebeuren, kan er niet gemalen worden.

Goortje woonde in de onderbouw
Goortje (=Gregorius Broekhoven, red.) is de laatste 
molenaar op die standerdmolen geweest, weet ook 
Toon. Hij woonde onder in die molen. Het was een 
raar manneke en at regelmatig afval wat hij hier en 
daar vond. Toon heeft hem nooit zien malen.
In 1941 is het houten molenhuis afgebroken, zoals 
duidelijk te zien is op de foto’s, op pagina 35 en 
37 van het vorige periodiek. De stenen onderbouw 
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Toon van Osch, die ouderen onder 
ons nog zullen kennen als postbode, 
woonde in zijn jeugd tegenover de 
standerdmolen en na zijn huwelijk 
vooraan in de Ploeg. Hij heeft nog 
steeds een heel goed geheugen en 
weet van die molen nog veel te ver-
tellen. 
Ook de enige bewoner die de molen 
gehad heeft, heeft hij gekend. Deze 
zonderlinge man stond in het dorp 
bekend als Goortje. Men sprak in die 
tijd, maar ook nu nog wel, van ‘Goor-
tjes meulen’. Ook de naam ‘Woutjes 
meulen’ is nog steeds bekend. Dit 
naar de toenmalige eigenaar Wouter 
van Himbergen. 
Op de foto, van rond 1925, de vader 
van Toon, Frans van Osch met ??
Frans van Osch was slager en woon-
de met zijn gezin tegenover de stan-
derdmolen. Achter zijn huis lag een 
grote strook grond, dus in de Ploeg, 
die zijn eigendom was. Hij heeft daar 
drie huizen laten bouwen, één voor 
zich zelf en twee voor de verhuur, 
maar ook Toon heeft op de grond van 
zijn vader een huis mogen bouwen. 
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hebben ze toen laten staan en waterdicht gemaakt, 
zodat Goortje in die onderbouw kon blijven wonen. 
Die onderbouw was een stenen ruimte met daarin 
stenen blokken waarop de molen rustte. Goortje 
heeft er nog enkele jaren gewoond, in ieder geval 
tot na de bevrijding in 1944.
Voor de bouw van een schuurtje bij de voormalige 
woning van Toon, Ploeg 5, is gebruik gemaakt 
van hout dat vrij kwam bij de afbraak van de 
standerdmolen. Op een balk stond een jaartal en 
inscripties, maar Toon herinnert zich niet meer 
wat er op stond. Er is door een redactielid nog naar 
gevraagd, maar de huidige eigenaren wisten niet 
dat er een balk met een inscriptie was. Daardoor 
hebben ze er bij het slopen van dat schuurtje, in 
2007, niet op gelet en die balk niet gezien.

De Zilverberg 
Toon heeft nog meegemaakt dat het laatste zand 
van de Zilverberg er nog lag. Vlak bij zijn ouderlijk 
huis en de plaats waar de standerdmolen stond. 
Ongeveer op de plaats van de huidige adressen 
Milrooijseweg 14 - 16 - 18. Wim van der Heijden 
(† 2005) vertelde indertijd dat die ‘bult’ zand het 
laatste restje van de Zilverberg was, die daar vroeger 
over een grote breedte lag en door de jaren heen 
geleidelijk is afgegraven. Die bult zand werd in de 
jeugd van Toon, ondanks dat er niet veel meer van 
over was, nog steeds de Zilverberg genoemd werd. 
Toon weet ook te vertellen dat zand daarvan onder 
andere gebruikt is om de grond op te hogen voor 
de te bouwen melkfabriek (1917-1918). De boeren 
kwamen dat zand met boerenkarren halen. In 1921 
heeft daar Eugène Geelen een huis gebouwd en 
rond 1938 Jan van Pinxteren.

Molenberg als ‘buurtplòts’
Toon vertelde dat ‘de meulenberg’ bij mooi weer 
gebruikt werd als een ‘buurtplòts’. Men verzamelde 
er zich dan ‘s avonds om de dorpsnieuwtjes uit 
te wisselen. We zouden het nu ‘een hangplek’ 
noemen. Ze kwamen uit de buurt, maar ook van 
verschillende kanten van het dorp; zoals ‘de Lange 
Grard’ (=Grard Swanenberg) van Beekveld, ‘de Pan’ 
(=bakker Van Lith) uit de Hoogstraat en Hannes 
Jonkers en Harrie Langenhuijsen uit Middelrode. 
Harrie werkte als voerman bij het transportbedrijf 
van Driek van Grinsven op de Westakkers. 
Er werd tijdens die buurtavonden regelmatig door 
Jo en Sjaan van Berkel gezongen. Ze waren daar 
‘mirakels‘goed in. Toon heeft goeie herinneringen 
aan die avonden. Voor zover hij zich weet te 
herinneren is de molen nooit versierd geweest 
tijdens Koninginnedagen of bij andere evenementen 
in het dorp.

Drie deuren in één pand
Na het verschijnen van het vorige periodiek kregen 
we een vraag over het huis afgebeeld op pagina 29, 
dat tegenover de standerdmolen stond. Dat huis staat 
afgebeeld met drie voordeuren en Benny van Osch 
herkende daarin niet het huis waar hij opgroeide 
nadien zijn opa het huis had verlaten. Maar Toon 
weet te vertellen dat er vroeger inderdaad drie 
voordeuren in dat pand zaten en zelfs nog een aan 
de kant van de Ploeg, daar was de entree voor het 
gezin en de slagerswinkel van zijn opa. Van Osch 
had in die tijd de helft van het pand in gebruik en 
de andere helft was opgedeeld in vieren, ieder één 
kamer met een bijruimte. Die kamertjes werden 
verhuurd voor 2 kwartjes huur per week.
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Zoals u op pagina 44 kunt lezen, was Johannes van Gaalen van 1907 tot 1910 eigenaar en uitbater van de Gouden 
Leeuw. Een kleinzoon van hem stuurde in maart van dit jaar een e-mail met de vraag of de heemkundekring foto’s 
heeft van de Gouden Leeuw van rond 1900. Kort daarna is hij met succes foto’s uit komen zoeken. Daarna is hij bij 
familieleden op zoek gegaan en vond daar een schoolfoto van de Berlicumse school uit 1908. Het was in 1908 nog 
een openbare school en pas in 1925 werd het de Norbertusschool. De foto is dus precies 100 jaar oud. Aan de hand 
van andere foto’s uit die tijd herkende hij drie ooms van hem. Op de eerste rij achter het bordje zit zijn oom Kees de 
latere eigenaar van Royal en Chalet Royal. Op de tweede rij links, tweede jongetje met donkere haren, trui en jasje, 
zijn oom Herman en op de derde rij met het witte overhemd en stropdas zijn oom Leo. De onderwijzers herkennen de 
kringleden van andere klassenfoto’s. Geheel links meester Suurs, naast hem P. Broos en geheel rechts schoolhoofd
F. Verlinden. De foto is gemaakt voor het schoolgebouw, op de speelplaats die langs de weg lag.
Als u meerdere kinderen herkent, zou u het de redactie dan willen laten weten.  Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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DAT HEIJENROT, NU HERSEND
Wim van der Heijden († 2005)

Na vele eeuwen bekend geweest te zijn als ‘Heijenrot’ of ‘Heijnrot’ verandert rond 1830 deze gebiedsnaam 
in ‘Hersent’. Zoals ook bij andere terrein- en gebiedsnamen in het dorp ontstaat een dergelijk naamswijziging 
door inkorting bij het uitspreken. Meestal gaat er een lange periode overheen voordat men zo’n ingekorte naam 
plotseling in geschriften ziet opduiken. Ook het kadaster, in 1832 ingesteld, veroorzaakt nogal eens dergelijke 
wijzigingen van een terreinnaam. Maar dat is hier echter niet het geval, daar er in 1832 door het kadaster nog de 
naam ‘Heidensch rot’ is gebruikt.

Verschillende schrijfwijzen
Reeds vanaf 1380 komt de schrijfwijze Heijenrot in 
de Bossche protocollen en andere bescheiden voor. 
Hoewel tot 1830 meestal op deze wijze geschreven, 
treffen we ook aan: ‘Heijnrot’, ‘t Heijenroth’, 
‘dat Heijdenrot’, ‘Heijenrode’, ‘op ‘t Heijen Rot’, 
‘Hijnrot’, enz.. In de achttiende eeuw treffen we nog 
de volgende namen aan: ‘Achterste Heijenrot’ en 
‘Voorste Heijenrot’. De naam ‘Hersend’ eindigde in 
de negentiende eeuw steeds op een ‘t’.

Aan de Dungense zijde
Waarom dit gebied van oudsher Berlicum toebehoort, 
is niet duidelijk. In principe worden dorpsgrenzen 
als natuurlijke scheidingen aangehouden. Naar het 
zuidwesten toe is dit voor Berlicum de rivier de Aa. Het 
gebied van het Woud vormt hierop een uitzondering. 
Maar ook hier is aan de Dungense kant als scheiding 
de Kwalbeek, een zijriviertje van de Aa, als grens 
aanwezig. De Zuid-Willemsvaart was er toen nog niet. 
Aan de Dungense zijde van dit riviertje, grotendeels 
ingeklemd tussen de bochtige rivier de Aa, ligt het 
gebied Heijenrot, naar de landzijde geheel gericht 
op Den Dungen, terwijl over de Aa en Kwalbeek 

ter plaatse geen rivierovergangen zijn of waren. 
Naast dit gebied ligt het tot Den Dungen behorend 
‘Bauenrot’ of ‘Bouenrot’, nu gelegen in Den Hoek. 
In de veertiende eeuw wordt het gehele gebied 
beheerst door een grote hoeve, genaamd Heijenrot, 
waarvan de gebouwen op het gebied van Den 
Dungen staan, terwijl de landerijen gedeeltelijk ook 
op Berlicums gebied gelegen zijn, namelijk nabij 
de Spurkstraat en op het Hersend. Eigenaar van 
de hoeve is de grootgrondbezitter Goyert Sceijvel. 
Mogelijk was hij de stichter van deze grote hoeve.

Hoe ontstond de naam?
Waar komt de naam ‘Heijenrot’ vandaan? Een ‘rot’ is 
een gebied of wijk, waarin de daar wonende mensen 
zich om een of andere reden verenigen. Meestal is 
het doel de verdediging van het verworven bezit 
met de daarop staande gebouwen en gewassen, 
maar ook hulpverlening aan de bewoners. Het 
Heijenrot en Bauenrot vormden samen vermoedelijk 
een verdedigingsrot of wijk. Beide rotten zijn 
landbouwgebieden. Daarvan uitgaande kan ‘Bauen’ 
slaan op het kweken of bebouwen van het land, 
terwijl ‘Heijen’ kan afgeleid zijn van ‘heij’ (=hei), 
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Al in 1380 wordt het gehele gebied van het huidige Hersend beheerst door een grote hoeve, genaamd Heijenrot, 
waarvan de gebouwen op het gebied van Den Dungen staan, terwijl de landerijen gedeeltelijk ook op Berlicums ge-
bied gelegen zijn. Eigenaar van de hoeve is de grootgrondbezitter Goyert Sceijvel. Het Hersend heeft in de loop der 
jaren veel verschillende benamingen gehad zoals u in het artikel kunt lezen.
Een aantal jaren geleden kregen we van Landinrichtingdienst te Utrecht enkele prachtige foto’s die, in 1964, gemaakt 
zijn t.b.v. de uit te voeren ruilverkaveling. Een hiervan is hier afgedrukt. Duidelijk is te zien dat er toen nog zandwe-
gen waren ook op het Hersend. Het pand links op de achtergrond is waarschijnlijk Hersend 5. 
          Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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wat onbebouwde zandgrond of vrij vlak veld betekent. 
Samenvattend: een onbebouwd gebied of wijk. 
Maar het is ook mogelijk dat beide namen afgeleid 
zijn van voornamen: Bauen, Bouen, Bouwen; de 
roepnaam van Boudewijn en Heij(n)en of Heijn; de 
roepnaam van Henricus. Bouwen en Heijenrot hebben 
dan de betekenis van een wijk, die eigendom was van 
of in gebruik bij Boudewijn, respectievelijk Heij(n) 
(Henricus). De eerste uitleg heeft de voorkeur, omdat 
aanduidingen die slaan op het grondgebruik of de 
grondsoort het meeste voorkomen.

Moeilijk bereikbaar voor Berlicummers
Zoals wij hebben gezien, was de wijk alleen door 
middel van een doodlopende zandweg, vanaf 
het onder Den Dungen gelegen gedeelte van de 
Spurkstraat bereikbaar. Dit is zo gebleven tot het 
graven van de Zuid-Willemsvaart (1822-1824), toen 
het gebied Heijenrot afgescheiden werd van Den 

Dungen. Alleen via de nieuw aangelegde kanaaldijk, 
die toen officieel niet betreden mocht worden, kon 
men nog bij de op Berlicums gebied gelegen Sluis 
II te Middelrode, of bij het einde van het Beekveld 
komen. 
Pas veel later, na de kanalisatie van de rivier de Aa, 
in 1934, kon door afdamming van een gedeelte van 
de afgesloten dode Aa-arm een zandpad door het 
moerassige gebied gelegd worden in de richting van 
de onder Berlicum gelegen Zomerdijk. Hierdoor 
ontstond er voor het eerst een officiële, rechtstreekse 
verbinding met het dorp Berlicum.
Bij de straatnaamgeving in 1949 kreeg deze zandweg, 
de enige die door het gebied het Hersend loopt, de 
naam ‘Hersend’ toebedeeld. Na de aanleg van een 
brug over de gekanaliseerde Aa kan ook de dijk van 
de Zuid-Willemsvaart en de gronden, gelegen tussen 
Oude Aa en de Zuid-Willemsvaart, weer bereikt 
worden.

Rechtgesproken op het Hersend?
Nawoord van de redactie

Enige tijd geleden werd de redactie de vraag gesteld of het waar is dat vroeger op het Hersend werd rechtgesproken. 
We hebben dit echter nooit gehoord van Wim van der Heijden († 2005), die bijna alles over Berlicum, Middelrode 
en Kaathoven in de archieven heeft opgezocht en een groot kenner was van de geschiedenis van ons dorp. Ook 
in het, indertijd door Wim geschreven, artikel van het Hersend is daarover niets te vinden.
Wel schreef en sprak Wim erover dat er vroeger door dorpsoudsten onder de lindeboom op De Plaets werd 
rechtgesproken. Die lindeboom is waarschijnlijk verdwenen voor de bouw van het, in 1845 in gebruik genomen, 
raadhuis.
Omdat we het Wim niet meer kunnen vragen, vroegen we het Henk Beijers uit Vught, een groot kenner van de 
historie. Henk vond het aannemelijk dat er vroeger in Berlicum alleen op De Plaets onder de lindeboom werd 
rechtgesproken, omdat in Brabantse dorpen dit gewoonlijk gebeurde in het centrum van de nederzetting, bv op 
De Plaets of op het marktveld waar inderdaad vaak een grote linde stond waaronder vergaderd werd.
De Plaets, nu Raadhuisplein genoemd, was vroeger ook in Berlicum de dorpskern met de kerk, de school, 
winkels en herbergen. 
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Het archeologisch onderzoek te Middelrode
Marijke van de Ven

Wellicht kijken de meeste van u met wat vreemde ogen naar alles wat zich afspeelt bij de Aa langs de 
Kapelstraat. Men is bezig de Aa, die men begin dertigerjaren van de vorige eeuw gekanaliseerd heeft, weer 
te laten ‘meanderen’ en zo veel mogelijk haar oorspronkelijke weg terug te geven.

Een nederzetting in Middelrode!
Onze kring heeft vanaf de start van deze plannen, 
in 2002, meegepraat en gediscussieerd in de 
klankbordgroep, die toen gevormd is. Wij zijn 
er steeds bij betrokken geweest en hebben 
aangegeven, dat we erbij willen zijn als men zou 
beginnen met graven. Van Wim van der Heijden 
(† 2005) wisten we namelijk, dat daar in het verre 
verleden, ca. 1300-1400 na Chr., een nederzetting 
was. Uit diverse kaarten en archiefgegevens, was 
dit te onderbouwen. Zie de situatiekaart uit 1345 
bij een artikel over het ontstaan van Middelrode 
in het periodieke Rondom de Plaets, nr. 2 – 2003, 
op blz. 49.

Oude sporen worden zichtbaar
En nu zijn we dus op zoek naar restanten uit 
deze periode, om de geschiedenis meer compleet 
te maken. Vandaar dat er dagelijks ook een 
bevoegde archeoloog bij betrokken is, die de zgn. 
‘verschralen’ van de grond in het oog houdt (dit 
is: de bovenste laag grond verwijderen, zodat 
mogelijke oude sporen zichtbaar worden). 
Bij de start van de werkzaamheden is gekozen om 
geen proefsleuven te graven, maar zoals eerder 

het plan was, voor toezicht bij het verschralen van 
de grond, dan heb je grotere oppervlakten en zie 
je meer.
Onze kring zorgt er ook voor dat er dagelijks een 
amateur aanwezig is om alles nauwlettend in de 
gaten te houden.
De huidige voorzitter Theo Danen verwoordde 
daadkrachtig: “Als heemkundekring, die de 
plaatselijke geschiedenis in beeld brengt, zijn 
wij erg benieuwd naar de werkzaamheden voor 
het Dynamisch Beekdal en wat die aan vondsten 
opleveren. Bij iedere schop zand die verzet wordt, 
willen we als heemkundekring aanwezig zijn.” 

Scherven, paalresten en een skelet
In twee artikelen in Het Brabants Dagblad heeft 
u kunnen volgen dat er o.a. vele scherven van 
kruiken en potten van aardewerk, paalresten van 
vroegere bebouwing en een skelet gevonden zijn 
op deze plek. 
Met name het skelet, met een lengte van ca. 
152 cm, was een verrassing, dat ontdekt werd 
door een contrast in de kleur van de grond. Toen 
ontdekte men ook de welvingen van de wervels 
en de botten van armen en benen. Het bot was 
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zeer broos en verkruimelde grotendeels tijdens de 
berging. Wat heel bleef, is in zakken geborgen en 
voor onderzoek meegenomen.
De man of vrouw was op de zij begraven en lag 
met de benen noord/west. Zeer waarschijnlijk gaat 
het om iemand die aan een besmettelijke ziekte is 
overleden, omdat het, gezien het smalle kuiltje, 
lijkt op een snelle begrafenis.
Onder voorbehoud worden de gevonden 
voorwerpen door de archeoloog Peter Hazen van 
het Archeologisch Diensten Centrum geschat uit 
de late Middeleeuwen tussen 1300-1500 na Chr., 
al zijn er nog enkele vraagtekens voor Peter die 
nader moeten worden onderzocht. 

O. a. muntjes en musketkogeltje gevonden
Een enthousiaste amateur met een ijzerdetector 

heeft zijn gevonden voorwerpen ook voor 
onderzoek ingeleverd. Daarbij zaten een 
musketkogeltje, een loodje om bij het vissen 
de lijn te verzwaren, muntjes, een gesp van een 
schoen etc. Ook restanten van koperen granaten 
uit de 2de Wereldoorlog.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen uit welke 
periode alle sporen zijn. Als heemkundekring zijn 
we zeer verheugd om dit mee te mogen maken. 
Het is een unieke ervaring om er zo met je neus 
bovenop te staan! Al is het in ‘weer en wind’, 
‘regen en hagelbuien trotserend’ ….toch vinden 
wij het geweldig!
Hopelijk komt er op korte termijn meer zekerheid 
zodat we dat in het volgende periodiek kunnen 
vermelden. We zijn zeer benieuwd naar de 
daadwerkelijke uitkomsten, u ook?

Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Hier wordt gewerkt

Op deze kaart, anno 1345, de plaats waar momenteel de werkzaamheden en de opgravingen plaatsvinden, ligt tussen 
de Kapelstraat en het 3e Gewat oftewel Zwarte Poel. (Zie dikke pijl)
Dit kaartje is een gedeelte is van de, door Wim van der Heijden († 2005) getekende grotere kaart, die op pagina 49 
van nr. 2-2003 staat.                                                                                                        Collectie heemkundekring De Plaets
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Reactie op een foto. Wij kregen door dat op de foto in het midden van nummer 3-2007, in de 2e rij op 
nummer 6 Diny Goverde zit en niet ? Snijders en in de 3e rij op nummer 6 Ria Goverde, niet ? Snijders. 
Daarmee hebben we 53 van de 55 namen op deze foto uit 1951-1952 achterhaald. Een hele prestatie van 
deze ruim 56 jaar oude foto. 
Bidprentjes. We kregen weer veel bidprentjes. Van de heemkundekringen van Rosmalen en Den Dungen 
en van Toon van Dijk weer een gebruikelijk stapeltje, maar van de erven van Marie van Boxtel-van de 
Veerdonk een schoendoos halfvol met bidprentjes en van Ria Hoezen zelfs een volle schoenendoos. Ook 
van Riet Carpay en Al-bert Penning kregen we veel aanvullingen op onze collectie. We zijn er erg blij mee, 
maar denkt u ook aan rouwkaarten, daarop zijn voor stamboomonderzoekers nog veel meer gegevens te 
vinden. Ook die worden keurig bewaard en de gegevens in de computer ingevoerd.
Ansichtkaarten, kwartetspel en diverse. Van Dien Vervoort-Geerlings kregen we 20 originele ansicht-
kaarten van Berlicum en Middelrode. Allemaal opnames die de kring nog niet in bezit had. Jan Bijnen 
schonk een kwartetspel dat BMC bijna 30 jaar geleden heeft laten maken om te verkopen ter versterking 
van hun kas. De heemkundekring heeft indertijd de foto’s aangeleverd, zoals bv 4 molens, 4 kerken, 4 her-
bergen, 4 kastelen enz. Natuurlijk allemaal foto’s in ons dorp. Het is een leuke serie maar de meeste bezit-
ters van het spel vonden ze te mooi om er daadwerkelijk mee te spelen. Van Nolda Verhagen-van den Braak 
kregen een zware koperen afbeelding van Lourdes op een marmeren plaat. Clara Janssen-van der Donk gaf 
een flink aantal originele foto’s. 
Wij danken iedereen voor hun reacties en de aanvullingen voor het archief. Geïnteresseerden kunnen er nu 
en later gebruik van maken. Elke dinsdagochtend kan iedereen vrij binnenlopen voor informatie 


