
71

75 JAAR RIJVERENIGING ‘DE COWBOYS’
Anny van der Heijden-Bijnen en Kees Loeve

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat in Berlicum - Middelrode rijvereniging De Cowboys werd opgericht. 
Heemkundekring De Plaets wil hier uiteraard aandacht aan besteden en heeft er een artikel over geschreven. 
Daarbij hebben wij geprobeerd het verhaal zodanig te schrijven dat het voor de ‘doorsnee lezer’ interes-
sant is. Dus niet expliciet voor de paardensportbeoefenaars, maar we hopen dat ook zij het lezenswaardig 
vinden. Om 75 jaar terug te gaan in de historie is vaak moeilijk omdat er vroeger slechts sporadisch notulen 
werden gemaakt en meestal vrijwel alle leden van ‘het eerste uur’, die alles weten uit die beginperiode, 
inmiddels overleden zijn. 

Johan van Boxtel een paardenliefhebber
In dit geval hebben wij echter geluk omdat Johan 
van Boxtel († 1998) in het boekje “DE COWBOYS” 
VAN KOLVERT TOT SCHUTSKOOI de eerste 55 
jaar van die vereniging uitvoerig en gedetailleerd 
heeft beschreven.
Johan was een boerenzoon en een paard was in die 
tijd onmisbaar voor het vele werk op de boerderij. 
Hij is er dus mee opgegroeid en zijn hart lag bij 
paarden en de paardensport. Vanzelfsprekend dan 
ook dat hij al vanaf de oprichting van De Cow-
boys een trouw en betrokken lid was.
Bij de viering van hun 50-jarig jubileum kreeg 
Johan, medeoprichter en jarenlang voorzitter en 
commandant, een pen met inscriptie en het ver-
zoek om daarmee zijn herinneringen van de eerste 
50 jaar op papier te zetten. Vijf jaar later is het, 
zeer lezenswaardige, boekje uitgegeven. Alle fa-
cetten van die vereniging worden erin beschreven. 
We willen het lezen van zijn boekje bij deze dan 

ook zeker aanbevelen.
Indertijd kwam Johan zelf een exemplaar bij heem-
kundekring ‘De Plaets’ brengen en zei dat wij er 
naar eigen inzicht gebruik van konden maken. We 
hebben er voor het schrijven van dit verhaal dan 
ook dankbaar gebruik van gemaakt. Doordat het 
nu in Rondom de Plaets wordt gepubliceerd, zij 
het sterk ingekort, zullen ook velen buiten de rij-
vereniging kennis kunnen nemen van 75 jaar ‘wel 
en wee’ van deze vereniging. 

Rijverenigingen
Eind twintigerjaren werden er hier en daar al rij-
verenigingen opgericht. Dit was hoofdzakelijk 
afhankelijk van de geestelijke adviseur van de 
Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB), 
die er wel of geen toestemming voor gaf. Als de 
geestelijke adviseur er geen voorstander van was, 
konden ze het wel vergeten.
Ondanks dat er rond 1930 in Berlicum nog geen 
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rijvereniging was, werden bij bepaalde gelegen-
heden de zware werkpaarden toch gebruikt om 
feestelijkheden luister bij te zetten. Jonge boeren 
van de RKJB kleedden zich dan in speciaal voor 
hen gemaakte broeken, bloezen en een soort joc-
keypet. Zelf zorgden ze voor beenkappen.
In 1933 zou de commissaris van de koningin het 
tuinbouwvoorbeeldbedrijf in de Groenstraat offi-
cieel komen openen. Een hele belevenis in die tijd 
wat veel publiek trok. Twaalf tot vijftien hoofdza-
kelijk jonge boeren gaven zich op om mee te rij-
den in de stoet om de commissaris in te halen. Ze 
kwamen een paar keer bij elkaar onder leiding van 
een oud-cavalerist of iemand van de bereden poli-
tie om te kijken wie het beste bij elkaar zou passen 
om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ze 
waren de koning te rijk en trots dat ze de auto of 
landauer, waarin de hooggeplaatste personen za-
ten, mochten begeleiden als ‘Garde d’honneur’, 
want zo werden die ruiters genoemd.

Een neutrale rijvereniging!
De jonge boeren lieten die dag zien waartoe ze in 
staat waren. Desondanks was kapelaan Wouters, 
de geestelijke adviseur van de RKJB, nog steeds 
niet enthousiast genoeg om toestemming te geven 
voor het oprichten van een rijvereniging.
Hij kon echter niet voorkomen dat enkele jon-
gens van de RKJB, maar ook anderen zoals: Frans 
Schoenmakers, Harrie Godschalx en Jaap van 
de Pol gezamenlijk gingen oefenen op een stuk 
bouwland van Mina ‘Gurtjes’ (=Swanenberg) op 

de Loofaert. Daarbij gaf Van de Pol al wat lessen.
Johan van Boxtel reed niet mee omdat het te ver 
rijden was van de Kwikvonder, waar hij woonde, 
naar de Loofaert. Daarbij was het een neutrale 
vereniging, dus niet door katholieken opgezet en 
dat kon echt niet in die tijd!

Oprichting van de Cowboys
Uiteindelijk kon kapelaan Wouters niet anders 
dan er mee instemmen, dat er een rijvereniging 
opgericht zou worden. Natuurlijk wel op katholie-
ke basis! Er werd contact opgenomen met het be-
stuur van de NCB (Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond) afd. Berlicum en met de RKJB.
Op zondag 15 oktober 1933 was het zover. Na de 
hoogmis van 10 uur zat het bestuur van de NCB 
en natuurlijk kapelaan Wouters, de geestelijke ad-
viseur, in de grote zaal van het parochiehuis achter 
een tafel om nieuwe leden in te schrijven. Omdat 
de op te richten landelijke rijvereniging gebaseerd 
zou zijn op katholieke grondslag, moest men, wil-
de men lid worden, tevens lid zijn van de NCB of 
de RKJB. Als men lid was van een bij hen pas-
sende standsorganisatie, zoals de Katholieke Ar-
beidersvereniging of de Katholieke Middenstand, 
kon men ook lid worden.
Staande die bijeenkomst gaven zich al direct vijf-
tien leden op. Men was zeer voortvarend want 
er werd meteen een bestuur gevormd. Heintje 
van Santvoort (Werstkant) werd voorzitter, Hen-
drik Pennings (Sluis II) secretaris, en Jos Danen 
(Loofaert) penningmeester. Hiermee was de op-
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Deze zeer slechte foto vonden wij toch de moeite waard om te plaatsen. Het laat zien met welke paarden men, op 21 
juni 1933, reed bij de opening van het Tuinbouwvoorbeeldbedrijf (Groenstraat 29). Ze zijn totaal niet te vergelijk met 
de paarden waarmee nu wordt gereden. 
Al was het toen nog met echte werkpaarden, men was toch vereerd als men, als lid van de Rooms Katholieke Jonge 
Boerenstand, werd uitgekozen om de commissaris van de koningin in te halen voor die opening. Die ruiters werden 
toen Garde d’honneur genoemd. 
De jonge boeren hadden al eerder voor bijzondere gelegenheden, zoals het inhalen van een pastoor of burgemeester, 
speciale broeken, bloezen en een soort jockeypet laten maken. Zelf zorgden ze voor beenkappen. 
Hier zien we van links naar rechts: Bert van Doorn, Christ van der Doelen en Jos Schouten. 
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richting van een landelijke rijvereniging in ons 
dorp een feit.

Oefenterrein en een instructeur
Kapelaan Wouters de geestelijke adviseur, die 
eerst heel erg afwachtend was geweest, werd nu 
in korte tijd bijzonder enthousiast. Hij stimuleerde 
waar hij kon in woord en daad en zorgde zelfs af 
en toe voor een vaatje bier. 
Heel belangrijk was een geschikt terrein te vin-
den, liefst centraal in het dorp. Janus Strik was 
genegen een stukje grond vooraan op De Kolvert 
te verhuren. Het is de plaats waar nu de manege 
De Schutskooi staat.
Natuurlijk moest er een instructeur of comman-
dant benoemd worden. Omdat Jaap van de Pol 
al enige tijd als zodanig had gefungeerd en men 
vol lof was over hem, was hij de aangewezen per-
soon. Maar helaas; Van de Pol was niet katholiek 
en mocht daarom geen commandant worden! Ge-
lukkig wel instructeur en werd dan ook als zoda-
nig benoemd.
Elke zondagmiddag werd er van 1 tot 3 uur ge-
oefend waarvoor Van de Pol ƒ 0,65 tot een ƒ 1,- 
kreeg. 

Nu nog een commandant en een naam
Christ van den Boom (Werststeeg) was in zijn 
militaire diensttijd bij ‘het paardenvolk’ inge-
deeld geweest. Hij was er sergeant en daardoor de 
aangewezen persoon om op concoursen het com-
mando te voeren. Hij en Jaap van de Pol hebben 

de eerste leden zodanig de rijkunst bijgebracht dat 
andere verenigingen al gauw jaloers waren op hun 
prestaties. 
Piet Broos kwam met het idee om ‘De Cowboys’ 
als naam te gaan gebruiken. Iedereen was er en-
thousiast over. De contributie werd op 10 cent (€ 
0,05) per maand gesteld. Dat lijkt weinig, toch 
was het in die crisistijd nog bijna te veel. Als er 
al eens gesuggereerd werd om een kwartje per 
maand te vragen, vond men dat altijd te veel, zo-
dat het de verhoging niet doorging. Pas in 1945 
werd de contributie geleidelijk verhoogd tot ƒ 1,- 
per maand.

Het eerste optreden
Er werd die eerste winter al volop geoefend, want 
bisschop Diepen zou, op 30 april 1934, de sterk 
uitgebreide kerk komen consacreren en De Cow-
boys zouden de bisschop mee mogen inhalen. 
Voor een dergelijk gelegenheid moesten ze na-
tuurlijk wel in uniform zijn. Omdat ze zelf onmo-
gelijk geld daarvoor beschikbaar hadden, klopten 
ze aan bij de plaatselijke NCB, die een renteloze 
lening gaf. Dat geld hebben ze echter nooit terug 
hoeven te betalen.
Ze kregen een zwarte rijbroek met witte bies over 
de naad, witte bloes met zwarte manchetten en een 
zwarte das. Het geheel werd gecompleteerd met 
een zwarte cowboyhoed, waar ze reuze trots op 
waren. Het gehele uniform kostte nog geen ƒ 10,-. 
Zelf zorgden ze voor laarzen, die er nog bijna niet 
waren, maar bij gebrek daaraan droegen ze zwarte 
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Op 21 juni 1936, drie jaar na de oprichting, organiseerden De Cowboys hun eerste concours, dat gehouden werd 
op het toenmalige kermisterrein (thans omgeving Apollostraat –Neptunusstraat). Er was een grote deelname van 
ruiters, maar ook veel belangstellenden. De dag verliep succesvol, maar toen Adriaan van Uden zijn parcours moest 
afleggen, vielen hij en zijn paard bij hindernis 4. Adriaan had een schedelbasisfractuur en overleed zes dagen later. 
Na het ongeluk is het concours stilgelegd en hebben ze zes weken rouw in acht genomen. Er zijn in die tijd geen con-
coursen bezocht, maar wel Nicolaas Smulders begeleid naar de kerk voor het opdragen van zijn eerste plechtige H. 
Mis in onze parochiekerk. Om de arm droegen ze een rouwband.
Hier zien we in september 1936, dus na de rouwperiode, op het concours tijdens een land- en tuinbouwtentoonstel-
ling in Vught vlnr: Grard van der Doelen, Christ van den Boom, Theo Schouten, Harry van Empel, Christ van der 
Doelen, Piet van Doorn, Toon van den Boom, Jan van Haaren (Rosmalen) en Johan van Boxtel, die het paard van 
Adriaan van Uden berijdt. 
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schoenen met zwarte beenkappen. Bij het afhalen 
van de bisschop, bij het oude raadhuis, droegen ze 
voor het eerst vol trots hun prachtige uniformen.

Luxe of zware werkpaarden
Jos Smulders en Grard van der Doelen hadden al 
snel een luxe paard en beproefden hun geluk op 
een concours in Schijndel. De anderen hebben 
nog lang gereden met zware werkpaarden of Bel-
gische trekpaarden. De ene Cowboy kwam pas tot 
hindernis 1, de andere tot hindernis 4. 
Slechts een enkele had een hoofdstel en een rijza-
del. Een hoofdstel kostte al gauw vier à vijf gul-
den en een zadel (voornamelijk 2e hands) vijftien 
à twintig gulden. Men kocht die bij stalhouder 
Putters in Den Bosch. Velen hebben lange tijd op 
een dek met singel en beugels gereden waarmee 
ze toch goed hebben leren paardrijden en dat niet 
van invloed was bij een plaatsing. 

Jaarlijks ƒ 100,- van de beschermheer!
Iedereen stimuleerde elkaar om tot goede presta-
ties te komen en om een goede sfeer te houden. 
Een- of tweemaal per jaar werd er een bieravond 
gehouden waarbij kapelaan Wouters of het bestuur 
van de NCB een vaatje bier beschikbaar stelde. 
Kapelaan Wouters stond er op dat ze een goed 
voorkomen en gedrag toonde en Jaap van de Pol 
zorgde dat hen een perfecte zit werd aangeleerd. 
Het bestuur vond in jonkheer mr. R. van Rijcke-
vorsel een beschermheer, die indien nodig finan-

ciële hulp bood. Toen hij in 1935 burgemeester 
werd, was dat voor hem het einde als bescherm-
heer. Hij wilde geen precedenten scheppen. Later 
is dokter Haase dat geworden. Jaarlijks gaf hij ƒ 
100,- aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk 
had gemaakt voor de vereniging. Toen de econo-
mie beter ging, verdubbelde hij zelfs dat bedrag.

Een ongeluk met dodelijke afloop
Op 21 juni 1936 organiseerden De Cowboys op het 
toenmalige kermisterrein (thans omgeving Apol-
lostraat - Neptunusstraat) hun eerste concours. Ze 
hadden al een goede naam opgebouwd waardoor 
er een grote deelname was van ruiters en belang-
stellenden. Nadat enkele het parcours met suc-
ces hadden afgesloten was Adriaan van Uden aan 
de beurt waarvan men hoge verwachtingen had. 
Maar tijdens zijn rit viel hindernis vier naar bene-
den. Paard en ruiter schatten de tripelbar verkeerd 
in en vielen er midden in. Adriaan bleef liggen, de 
EHBO en een dokter waren direct aanwezig, maar 
konden niets doen. Met een schedelbasisfractuur 
werd Adriaan naar het ziekenhuis gebracht waar 
hij zes dagen later is overleden. 
Een zwarte dag voor zijn familie en zijn vrien-
din, maar ook voor De Cowboys, die zes weken 
rouw in acht namen en in die tijd geen concoursen 
bezochten. Alleen toen Nicolaas Smulders zijn 
Eerste Plechtige H. Mis opdroeg in ons dorp, heb-
ben ze hem ingehaald. Ze droegen toen allen een 
zwarte rouwband om de arm.
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Het Nederlandse leger was in de dertigerjaren nog maar weinig gemechaniseerd en maakte daarom veel gebruik van 
paarden. Toen in 1939 ons land gemobiliseerd werd, werden er paarden voor het leger gevorderd. De boeren uit ons 
dorp moesten zich, op 31 augustus 1939, met hun paard op het Raadhuisplein melden voor de keuring. Ook de leden 
van De Cowboys moesten hun, tot grote hoogte afgerichte, paarden laten keuren, vele moesten ingeleverd worden. 
Een harde klap voor de rijvereniging. Nadat ze weer jonge paarden hadden gekocht en afgericht, moesten zij, na de 
inval van de Duitsers ook deze paarden weer inleveren. 
Op deze opname zien we van links naar rechts: Theo Schouten  (Werststeeg), Hendrik Pennings (Sluis II) en Johan 
van Boxtel (Kwikvonder). Hendrik Pennings mag zijn paard houden, de twee andere moeten met pijn in ’t hart hun 
paard inleveren.
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Inleveren van paarden tbv het leger
Het was een periode van grote successen voor De 
Cowboys, de ene prijs volgde op de andere. Maar 
eind augustus 1939 werd de mobilisatie uitgeroe-
pen en werden door het Nederlandse leger de bes-
te paarden gevorderd. Een boer kon toen niet wer-
ken zonder paard, dus werden er jonge paarden 
gekocht, maar later in de oorlog werden die door 
de Duitsers ook gevorderd. De rijzadels, gewon-
nen bekers en medailles moesten ook ingeleverd 
worden, maar zijn echter door de meeste verstopt 
en na de oorlog, tenzij ze met have en goed ver-
brand waren, weer tevoorschijn gehaald.
Na de bevrijding kwam men op 2e kerstdag 1944 
na de hoogmis weer bij elkaar, omdat men met 
de enkele paarden die nog over waren, door wilde 
gaan. Omdat Christ van den Boom het te druk 
had, werd Johan van Boxtel gevraagd om com-
mandant te worden. Hij is dit uiteindelijk 27 jaar 
gebleven. Bert van Doorn is enkele jaren instruc-
teur geweest, maar moest, wegens drukke werk-
zaamheden, ook afhaken.

Allerlei activiteiten
Het was een gezellige tijd met vele hoogtepunten. 
Op concoursen werden regelmatig prijzen in de 
wacht gesleept. In de wintermaanden nam men 
gezamenlijk deel aan andere activiteiten zoals: 
crosscountry’s, oriëntatieritten, fotozoekwedstrij-
den en gewoon gezamenlijke ritten door de natuur 
met 20 tot 30 ruiters en amazones. Volgens Johan 
van Boxtel bij een dergelijke rit: ‘zelfs mevrouw 

Haase in ‘gezegende omstandigheden’, maar ja 
de dokter was er zelf ook bij!’
In 1936 is er op verzoek meegereden in de Bos-
sche carnavalsoptocht. Carnaval, zeker in Den 
Bosch, was in die tijd iets godlasterend. Daarom 
hadden ze tevoren kapelaan Wouters daarover 
maar niets verteld. Volgens Johan heeft Wouters 
hen daarna flink gewaarschuwd, dat zoiets zeker 
niet meer mocht gebeuren. Johan schrijft ‘flink 
gewaarschuwd’, dan moeten we wel aannemen 
dat kapelaan Wouters flink te keer is gegaan. Hij 
stond er om bekend dat hij zich soms zo kwaad 
kon maken, ook tijdens een preek in de kerk, dat 
hij ‘rood aanliep’!
Na de oorlog hebben ze nog vaak in de carnavals-
optocht in Berlicum gereden, maar toen was dat 
geen enkel bezwaar meer.
De Cowboys hebben ook jarenlang meegelopen 
in de Plechtige Omgang in Den Bosch, als het 
beeld van Maria, de Zoete Moeder, werd rondge-
dragen door de straten. Ze moesten dan, verkleed, 
groepen uitbeelden zoals, ridders of de Drie Ko-
ningen.
Ook gingen ze soms zingend en biddend te paard 
in alle vroegte te bedevaart naar Bokhoven, Els-
hout of Den Bosch.

Kampioenschappen
Er zijn door de loop van de jaren vele kampioen-
schappen en concoursen verreden en heel vaak 
vielen ze in de prijzen. We zullen ons echter be-
perken tot de eerste jaren na de oprichting. De lijst 
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Jo Westelaken met zijn legendarische merrie Olga, in 1953, op het Bondsconcours in Oirschot. Elke hindernis heeft 
zijn eigen naam en moeilijkheidsgraad. De hindernis, die we hier zien, heet een Oxer. Met Olga behaalde niet alleen 
Jo, maar ook Albert van Gaal, vele successen in het springen en 8-tal dressuur. 
Ook de nakomelingen van Olga deden het zeer goed in de paardensport zoals: Jan Smulders, springen klasse zwaar, 
met ‘Sjanny’ onder het zadel, Rien Wollaerts, springen klasse zwaar, met ‘Wodka’, Henk van Veghel, springen klasse 
middel, met ‘Mavric’, Sjef van de Ven, military met ‘Rocco’ en Martien Westelaken (een zoon van Jo), springen klasse 
zwaar met ‘Esther’ onder het zadel. Zij reden mee in de hogere klasse van Nederland.
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zou te lang worden met toch nog een grote kans 
dat er iemand wordt overgeslagen.
Vijf jaar na de oprichting, in 1938, was het in Hil-
varenbeek de eerste keer dat De Cowboys meede-
den aan een kampioenschap en werden ze reser-
vekampioen. Waarmee meteen de toon werd gezet 
voor latere overwinningen. 
In de Tweede Wereldoorlog zijn er geen wedstrij-
den gehouden. Maar in 1947, bij de 1e kampioen-
schappen na de oorlog, werden ze weer eerste. Ze 
werden in Berlicum ingehaald door de harmonie 
en met bloemen en lovende woorden op het raad-
huis gefêteerd. 
In 1948, op de 2-daagse kampioenschappen in 
Gilze, doken ze op de eerste dag ’s avonds al vroeg 
het hooi in, nadat ze eerst een rozenhoedje had-
den gebeden voor de goede afloop. En ja hoor, het 
was weer raak; de 1e prijs en het kampioenschap. 
Bij de individuele dressuur werd Bert van Doorn 
kampioen. Postduiven (daar hebben we nu onze 
mobieltjes voor!!) brachten het goede nieuws naar 
Berlicum, waar ze wederom met veel luister wer-
den ingehaald. 
Driemaal is scheepsrecht, want in 1949 werden 
ze, in Deurne, weer kampioen. Aan de top komen 
was ze gelukt, maar aan de top blijven, lukte toch 
niet. Wel hadden andere rijverenigingen ontdekt 
dat men in alle disciplines rekening moest houden 
met De Cowboys.
Het waren in die tijd nog hoofdzakelijk werkpaar-
den, die de dag daarna op de boerderij weer aan 
het werk gezet werden.

Afscheid van de cowboyhoed
Toen de uniformen, die in 1934 waren aangeschaft, 
na zo’n twintig jaar slijtage begonnen te vertonen, 
werd er na vele gesprekken gekozen voor een 
prachtig grijs uniform met een witte bloes en ook 
weer een cowboyhoed. Maar de rijjassen kwamen 
steeds meer in zwang en op een gegeven moment 
was men verplicht tijdens het springen een cap te 
dragen. Daarom besloten De Cowboys, in 1965 
na veel wikken en wegen, om een rijjas en een 
cap aan te schaffen. Met pijn in het hart deden ze 
afstand van de cowboyhoed. 
De laatste jaren worden de uniformen niet meer 
aangeschaft door de vereniging, maar in overleg 
met het bestuur, door de ruiter zelf. 

Het vervoer van de paarden
In het begin gingen ze met één paard ingespannen 
voor een karretje of rijtuigje en een paar paarden 
los er achter naar bv Oirschot, Son, Oisterwijk of 
Boekel. Voor de paarden namen ze haver en zelfs 
hooi of gras mee en voor zichzelf een boterham 
en koffie of thee. Onderweg werd er gezongen en 
plezier gemaakt. Als ze verder weg moesten reed 
Grard van Grinsven met een grote oplegger of 
Christ van Lith met een kleine wagen voor vier 
paarden.
Toen ze voor het eerst met vier paarden naar Lier-
op moesten, wisten ze niet hoe ze die paarden het 
beste konden vervoeren. Dus werden twee paar-
den met hun achterwerk naar de cabine gezet en 
twee tegen de achterklep. De hoofden naar elkaar 



81

Het was altijd een groot feest in het dorp als een priester zijn eerste plechtige H. Mis opdroeg in de parochiekerk 
van zijn ouders. Bij Toon Wijgergangs, zoon van Wilhelmus en Mechelina Wijgergangs- van Uden (hoek Nederhof 
– Veedijk), was dat op 8 augustus 1954. Onder begeleiding van harmonie TOG, het St.-Jorisgilde, rijvereniging De 
Cowboys en bruidjes trokken ze naar de kerk, die ook uitbundig versierd was.
Op deze foto zien we van links naar rechts: 1. Piet van de Veerdonk, 2. de vaandeldrager van het gilde Wim van Zog-
gel, 3. Nico Zwanenberg, 4. Jan Wijgergangs, Op de voorgrond Bert van Boxtel en Toon Smulders.
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met de ruiters er tussen in. Maar in de bochten 
konden de paarden bijna niet ‘op de been’ blij-
ven. Daarom zetten ze op de terugweg de paarden 
overdwars en dat ging beter. Zo’n reis kostte hen 
ƒ 10,-. 

Amazones
Voor de oorlog reden de dames in amazonezit, 
dit wil zeggen: met beide benen aan een kant. 
Het paard had dan een speciaal zadel en de da-
mes droegen, heel zedig, een extra lange rok. Een 
spreidzit zou niet goed zijn voor de bouw en ont-
wikkeling van de vrouw. Toch kwam die spreid-
zit steeds meer in trek zonder nadelige gevolgen, 
zodat in 1954 de dames van rector Bekkers (later 
bisschop) toestemming kregen om met spreidzit 
mee te rijden met de mannen.
De dames zijn nu niet meer weg te denken en 
‘staan hun mannetje’. Zelfs op zeer hoog niveau 
hebben ze succes, zoals we de laatste jaren hebben 
gezien bij de wereldkampioenenschappen en de 
Olympische Spelen. De dames hebben kennelijk 
hun succes te danken aan een goed gevoel voor 
het paard, veel geduld, maar ook veel doorzet-
tingsvermogen. 

Ponyclub
In 1968 is er een ponyclub opgericht, die ook 
‘De Cowboys’ werden genoemd. Pony’s zijn een 
prachtige recreatie voor kinderen en zijn gemak-
kelijk te houden. De leden van die club kwamen 
uit alle geledingen van de bevolking, zoals trou-

wens ook bij de rijvereniging voor volwassenen 
steeds meer het geval was. Vroeger waren het al-
lemaal boerenzonen, die bij De Cowboys waren, 
maar dat is door de jaren heen aardig veranderd. 
Nu heeft het merendeel van de leden een ander 
beroep.
De ponyclub is een actieve en hechte groep, waar 
vooral de ouders, samen met het bestuur, veel tijd 
insteken.

De oefenhal - manege
In de zestigerjaren heeft Piet van de Veerdonk een 
manege laten bouwen waar elke beoefenaar van 
de paardensport terecht kon om te oefenen en men 
kon er ook lessen krijgen. De volwassenen van de 
Cowboys mochten er oefenen, maar leden van de 
ponyclub helaas niet. Omdat ook zij graag binnen 
wilden oefenen, werd er uitgekeken naar een ge-
schikte locatie om een manege te bouwen. 
Er is toen een stichtingbestuur in het leven geroe-
pen bestaande uit twee leden van de rijvereniging 
en twee leden van de ponyclub. Servé Janssen 
werd gevraagd als voorzitter. De Cowboys had-
den in het verleden slechts sporadisch een beroep 
gedaan op de gemeente, maar gingen nu in ge-
sprek met het college van B. en W., die wel me-
dewerking wilde geven, maar er toch moeite mee 
hadden om een geschikt terrein te vinden. 
Toen dat uiteindelijk geregeld was, moest men 
voldoende geld bij elkaar zien te krijgen. Men be-
reikte dit door obligaties vrij op naam uit te geven 
met een rente van 3% en jaarlijkse uitloting. Het 
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Vroeger bereden de dames de paarden in amazonezit, dit wil zeggen op een speciaal zadel met beide benen aan een 
kant van het paard. Meestal met een extra lange rok. Spreidzit zou niet goed zijn voor de bouw en ontwikkeling van 
de vrouw. Ook was de geestelijkheid er tegen, maar in 1954 gaf rector Bekkers (later bisschop) zijn fiat. De dames 
halen nu op hoog niveau successen en zijn niet meer weg te denken uit de ruitersport. 
Hier, in 1955, de eerste vier amazones van De Cowboys van links naar rechts: Mien van Liempt, Christien van de 
Veerdonk, Cis Steenbergen en Sjaan Smulders. Toen Mien van Liempt trouwde, hield zij er mee op, daarna stopten 
ook de andere. 
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streven was ƒ 60.000,- (€ 27.227,-) tot ƒ 70.000,- 
(€ 31.765,-), dan zou de Rabobank de rest lenen 
en konden ze een gemeentegarantie krijgen.
In 1985 had men het gewenste bedrag aan obli-
gaties bij elkaar en kon men starten. Er is daarna, 
in goede samenwerking en geheel Pro Deo, heel 
hard gewerkt.
Op 1 november 1986 is de manege officieel ge-
opend. Burgemeester J. van Homelen onthulde, 
onder begeleiding van de leden van het stichtings-
bestuur en de grote bouwmeester Jos Smulders, de 
naam van de manege: DE SCHUTSKOOI. In een 
schutskooi werd vroeger loslopend vee geplaatst 
tot de eigenaar kwam.

Na vijfenvijftig jaar
De geestelijk adviseur
Tot zover gegevens die gehaald zijn uit het boekje 
“DE COWBOYS” VAN KOLVERT TOT SCHUTS-
KOOI., dat door Johan van Boxtel is geschreven. 
Rest ons om een overzicht te geven van de laatste 
twintig jaar. 
We zagen dat vroeger elke vereniging een gees-
telijk adviseur had, die veel zeggingschap had. 
Kapelaan Wouters gaf in die hoedanigheid, rond 
1930, geen toestemming voor de oprichting van 
een rijvereniging in ons dorp en als een geestelijk 
adviseur er tegen was dan gebeurde het ook niet. 
Maar nadat hij, in 1933, uiteindelijk ‘overstag was 
gegaan’ bleek hij een enthousiast promotor. 
Verenigingen hebben nog jarenlang een geestelijk 
adviseur gehad met behoorlijk wat invloed. In de 

tijd dat kapelaan Hoek en later kapelaan/pastoor 
Pulles geestelijk adviseur waren, werden de verga-
deringen altijd geopend met een christelijke groet. 
Evenzo in de algemene ledenvergaderingen, maar 
dan werd er ook nog een stichtelijk woordje, zeg 
maar een preek gehouden. Daarbij werden wel de 
sportactiviteiten betrokken en overwinningen ge-
prezen. 

Wedstrijden 
Midden jaren tachtig werden De Cowboys re-
servekampioen van Nederland in de dressuur-
wedstrijden voor 8-tallen klasse M. Dat houdt in, 
dat ze al acht keer eerste waren geworden in die 
klasse, dus ging men vol optimisme naar het eind-
concours en dachten de overwinning al ‘op zak te 
hebben’. De harmonie was ‘bij wijze van spreke’ 
al gewaarschuwd.
Tot hun grote schrik werden ze echter verslagen 
en dat nog wel door dames,een 8-tal uit Malden. 
Een domper van jewelste. Hoe de stemming na 
afloop was, laat zich raden!!! 

Organiseren van grote evenementen
In 2007 is de rijvereniging voor volwassenen een 
fusie aangegaan met de ponyclub en kreeg de 
naam ‘RV de Cowboys Berlicum’. 
In het begin waren er wat aanloopproblemen, maar 
nu verloopt alles in goede harmonie. Met één ver-
eniging kan men nu eenmaal efficiënter werken en 
de kwaliteit beter handhaven.
Door het samengaan van de twee verenigingen is 
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De ponyclub heeft ook altijd de naam ‘De Cowboys’ gehad, maar vorig jaar zijn ze een fusie aangegaan met ‘De 
Cowboys’ voor volwassenen en werd de naam veranderd in ‘RV de Cowboys Berlicum’.
Deze opname is in 1974, tijdens een ponylamp in de buurt van de Bedafse bergen, gemaakt.
Antoon Bosch staat als leider klaar om met een groepje in de omgeving te gaan rijden. Van links naar rechts zien 
we: Antoon Bosch, Winnie Westelaken, Henk van Lokven en Anita van Lokven. Geheel rechts, met zijn pony aan de 
leidsel, staat Martien Westelaken.
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men nu in staat om zelfs op nationaal niveau grote 
evenementen voor de ruitersport te organiseren. 
Er zijn dan veel vrijwilligers nodig om alles in 
goede banen te leiden. Voor een dressuurwedstrijd 
zo’n 30 personen, voor een springconcours zelfs 
60. Ook de ouders van leden van de voormalige 
ponyclub, voelen zich nu betrokken bij het hele 
gebeuren en helpen mee.

Uitbreiding manege
Er is een stichting die de manege beheert. Bij een 
grote wedstrijd gaan 400 à 500 paarden door de 
piste, hierbij moet gezorgd worden dat de kwali-
teit van de bodem van de piste optimaal is. Daar-
om is er een speciale bodembeheerder, die zorgt 
dat er ook bij intensief gebruik geen stof opwaait. 
De stichting heeft vergevorderde plannen voor een 
flinke uitbreiding van het manegecomplex. Dit is 
nodig om nationaal mee te kunnen.

Slotwoord
Ondanks dat de paardensport een individuele 

sport is en men niet meer zoals vroeger, toen vrij-
wel alle leden de hele dag meegingen naar alle 
concoursen, voelt men zich toch betrokken met 
elkaar. De paardensport wordt door de huidige 
Cowboys nog steeds beoefend in de geest van de 
mensen van ‘het eerste uur’.
Evenals in het verleden probeert men elkaar te 
stimuleren en wordt er ook nu gezorgd, dat bij 
het bedrijven van de ruitersport de sportprestaties 
hoog zijn. Hierbij wordt de gezelligheid zeker niet 
vergeten. 
Het beleid van het huidige bestuur is gericht om 
het hoge niveau, dat in het verleden door hun voor-
gangers is neergezet, te handhaven en verder uit te 
bouwen. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij: 
de uitstekende kwaliteit van de piste en zorgen 
voor voldoende (neven)inkomsten o.a. door mid-
del van aanvullende activiteiten.
We constateren dat ‘De Cowboys’ bij concoursen 
en toernooien vanaf het begin tot op heden altijd 
hebben meegedraaid in de top van Nederland. Zo-
wel in verenigingsverband als individueel. 

Met dank aan voorzitter Willy Wijnen voor zijn gegevens.
Er is uitgebreid gebruik gemaakt van het zeer lezenswaardig boekje 
“DE COWBOYS” VAN KOLVERT TOT SCHUTSKOOI. (1988),
geschreven door Johan van Boxtel († 1998).
Wij bedanken iedereen voor het beschikbaar stellen van de foto’s voor dit artikel. 

Een hele prestatie en dat al 75 jaar lang!!
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Johan van Boxtel heeft veel betekend voor De Cow-
boys. Hij was een van de eerste leden van deze rijver-
eniging en was er jarenlang voorzitter, commandant 
en jurylid. Vanwege zijn vele verdiensten kreeg hij in 
1973, tijdens de viering van het 40-jarig bestaan, een 
koninklijke onderscheiding en bij de viering van de 50-
jarige viering ontving hij een pen met inscriptie en het 
verzoek om daarmee zijn herinneringen van de eerste 
50 jaar op papier te zetten. Vijf jaar later is deze ge-
schiedenis in een boekje uitgegeven. 

Een oude traditie
Onder zien we het lievelingspaard van Johan van 
Boxtel, merrie Barina. Ze liep tijdens zijn begrafenis 
mee met de lijkstoet. Barina was compleet opgezadeld 
waarbij aan een kant aan het zadel aan de stijgbeugels 
een laars was bevestigd. Een en ander volgens een oud 
gebruik, wat ook in het leger gebruikelijk was. Bij de 
begrafenis van president Kennedy liep zijn paard ook 
zo mee. 
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DE GOUDEN LEEUW TE BERLICUM (4)
Geschreven door Wim van der Heijden († 2005) en Anny van der Heijden-Bijnen

Inleiding. Dit is alweer het vierde en laatste gedeelte van ‘de geschiedenis’ van De Gouden Leeuw. De wetens-
waardigheden in de vorige afleveringen zijn geschreven door Wim van der Heijden en ook het eerste gedeelte 
in dit periodiek, maar aangezien het artikel al vele jaren klaarlag, is het ‘wel en wee’ van De Gouden Leeuw 
gewoon doorgegaan, maar kan Wim, die in 2005 overleed, dit artikel niet meer afmaken. Zijn vrouw, Anny van 
der Heijden-Bijnen, heeft het artikel aangevuld met de recente informatie.
We waren daarvoor aangewezen op verschillende personen die ons zeer welwillend en spontaan informatie en 
foto’s hebben verstrekt.                 De redactie
Uitbater Hans Steenbergen
In 1945 koopt Jan Mulder, pachter van ‘De Gou-
den Leeuw’, de voormalige notariswoning met uit-
gestrekte tuin op Hoogstraat 24. Hij laat het grote 
herenhuis ombouwen tot hotel-restaurant, dat de 
naam Weltevreden krijgt. De onderwijzeressen Cor 
Mercx en Toos Cooijmans, vaste pensiongasten van 
De Gouden Leeuw, nemen daar ook hun intrek.
Johannes de Wit, de eigenaar van De Gouden Leeuw, 
gaat op zoek naar een nieuwe pachter en vindt die in 
de Berlicumse bierbrouwer Hein Godschalx. Het is 
echter niet zijn bedoeling zelf uitbater van De Gou-
den Leeuw te worden, maar hij wil er bier, limona-
des en sterke dranken leveren. Godschalx vindt een 
onderverhuurder in de 32-jarige Berlicumse Hans 
Steenbergen, gehuwd met de in Loosduinen gebo-
ren Tina van Dam. Zij is in 1927 in Berlicum komen 
wonen toen haar vader tuinbaas op Veebeek werd. 
Later werd hij dit op Seldensate.
Steenbergen weigert echter het contract te tekenen 
als hij verplicht is alle dranken bij Godschalx af te 
nemen. Uiteindelijk worden ze het eens, Godschalx 

zal bier en limonades leveren, maar de gedistilleerde 
dranken gaat Hans betrekken van zijn zwager Jan 
Verhoeven, die vertegenwoordiger is bij distilleer-
derij ‘De Papegaai’ in Delft.
In 1945, kort na de Tweede Wereldoorlog, komt 
Steenbergen met zijn gezin in De Gouden Leeuw 
wonen.
Als Piet van ‘Sjefkes’ (=Van de Veerdonk), in 1945, 
trouwt, betrekt hij met zijn vrouw, Marietje van 
Doorn, ook een gedeelte van het pand. De voorma-
lige garage van de ‘jongens’ Van Herpen gebruikt 
Piet als zijn werkplaats om er fietsen te repareren. 
Ook verkoopt hij er benzine. Een foto van Piet bij 
die pomp is te zien op pagina 49 van het vorige peri-
odiek. Piet laat kort daarna een nieuwe woning met 
winkel, pomp en werkplaats bouwen op Hoogstraat 
48. Zijn gezin blijft dus slecht enkele jaren in De 
Gouden Leeuw wonen.
 
Geplande uitbreidingen
De Gouden Leeuw had destijds de grootste zaal in 
de regio en dat geeft extra mogelijkheden. Steenber-
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In de loop der jaren hebben vele verenigingen hun clubhuis in De Gouden Leeuw gehad. In 1955 is er deze foto 
gemaakt van leden van de motorclub ‘De Favoriet’ ter gelegenheid van het winnen van de 1e prijs bij een ‘Veilig 
Verkeer Competitie’.
Vlnr zien we staande: Cor van Helvoirt Adrz., Piet van Lieshout, Frans Willems, Piet van Heeswijk, Adrie in ’t 
Ven (rijkspolitie), Henk Willems, Jan Gilles, Nol van der Heijden en Ad Smekens. Zittend: Piet van Boven, Jan van 
Lokven, Piet van ‘Sjefkes’ (= van de Veerdonk), Theo van ‘Sjefkes’ (= van de Veerdonk), George Steenbergen en Jo 
Frunt. 
Het is duidelijk te zien dat De Gouden Leeuw toen bepaald nog geen luxe uitstraling had. Telkens als er een nieuwe 
eigenaar of pachter kwam, begon die met een grote opknapbeurt. 
Op de kleine foto zien we, rond 1950, Hans en Tina Steenbergen-van Dam, die van 1945 tot 1968 de pachters van De 
Gouden Leeuw waren.
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gen, de uitbater van De Gouden Leeuw, organiseert 
dansavonden en er worden toneeluitvoeringen en 
filmvoorstellingen gegeven. In die tijd vrijwel de 
enige uitgaansmogelijkheden voor de jeugd. Na de 
oorlog is het leven voor iedereen wat gemakkelijker 
geworden, ook financieel, waardoor Steenbergen 
een goede tijd heeft.
In april 1947 wordt er door architect Tibosch een te-
kening gemaakt voor een hotelaanvrage ten bate van 
Hans Steenbergen. Op de verdieping worden acht 
slaapkamertjes met dunne bordkartonnen wandjes 
en een toilet gemaakt. Er blijft nog een klein stukje 
zolder over. De kamertjes zijn zo gehorig, dat tussen 
de slaapkamertjes van de vijf kinderen en de pensi-
ongasten altijd één slaapkamertje vrij moet blijven.
In die tijd verblijven er geregeld hotelgasten; o.a. 
vakantiegangers, zelfs uit het buitenland. Als er lei-
dingen voor aardgas worden aangelegd, logeren er 
steeds 5 à 6 werklui. Ook verblijven er achtereen-
volgens diverse ‘KNIL’-gezinnen.
Kennelijk is er al eerder achter aan de herberg 
een grote (dans)zaal gebouwd. Want eind 1947 
wordt er een tekening gemaakt waarop die zaal 
als bestaand staat aangegeven. Zo te zien wil men 
op het einde van die zaal een stuk laten bouwen 
met twee verdiepingen. Waarschijnlijk met de 
bedoeling daar een verhoogd toneel te realiseren. 
Op diezelfde tekening staat dat in de toekomst de 
grote aangebouwde zaal ook twee verdiepingen 
moet krijgen. Beide laatste uitbreidingen zijn echter 
nooit gerealiseerd. 
Wel wordt er in de grote zaal een stuk verhoogd om 
als toneel te dienen.

Clandestiene onderverhuur
In de zestigerjaren brandt de foundationfabriek LE-
CORA af. Deze fabriek was gevestigd in de voor-
malige jongensschool in Middelrode, Kapelstraat 2. 
De directie zoekt een plaats om verder te kunnen 
werken en vindt die in de grote zaal van De Gou-
den Leeuw, die dan gaat fungeren als fabriekshal. 
De meisjes werken er aan de naaimachines en in een 
hoek liggen de B.H.’s, korsetten en step-ins opge-
stapeld.
Huurder Hans Steenbergen doet hiermee iets wat 
niet mag, namelijk onderverhuren zonder de toe-
stemming van de hoofdhuurder van De Gouden 
Leeuw, bierbrouwer Godschalx. Begrijpelijk dat 
de verhuurder het hier niet mee eens is, aangezien 
men ‘aan B.H.’s en korsetten geen bier of limonade 
kan verkopen’ en bierverkopen toch de opzet is van 
Godschalx!
Deze handelswijze geeft echter wel aan dat het met 
De Gouden Leeuw niet zo goed meer gaat. Mede 
doordat Hans Steenbergen regelmatig te diep in het 
glaasje kijkt, loopt de klandizie terug en wordt in 
1968 het huurcontract opgezegd. Hein Godschalx 
vraagt aan diens oudste zoon, Jan, of hij interesse 
heeft om uitbater van de herberg te worden. Maar 
Jan, die dan al bijna 10 jaar op het architectenkan-
toor van Tibosch-Van der Heijden werkt, heeft er 
geen interesse in.
Inmiddels heeft Maria Godschalx-van Poppel, de 
echtgenote van bierbrouwer Hein Godschalx, in 
1963, het hotel - café - restaurant met tuin en bijge-
bouwen gekocht van Johan de Wit, die het 22 jaar 
eerder kocht van Arnoldus van Herpen. De brouwe-
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Op zondag na de mis kwam er altijd een 
clubje ‘katten’. Katten is een kaartspel, 
dat hoofdzakelijk in cafés wordt gespeeld. 
Het wordt met vier personen gespeeld, 
steeds met een vaste maat. Op een leitje 
worden de scores bijgehouden. Na elke 
ronde moeten de verliezers ‘een rondje’ 
geven. In de Gouden Leeuw is het lei-
tje vast in de stamtafel aangebracht. Op 
de foto zien we, in 1981, van links naar 
rechts: Adriaan Strik, Johan van Nuenen, 
Toon van Houtum en geheel rechts Dorus 
van de Ven. Soms waren er teveel rondjes 
gespeeld en vroeg men een ‘Kwatta’ om 
als een goedmakertje mee naar huis te ne-
men, want het werd wel eens erg laat.

De grote zaal van de Gouden Leeuw 
wordt niet alleen gebruikt voor feesten 
en partijen, maar er wordt ook gekaart. 
Geen ‘katten’ meer zoals vroeger, maar 
bridgen. Een puntenspel waarbij geen 
geld aan te pas komt, bij verlies hoeft 
men geen ‘rondjes’ te geven en een 
‘Kwatta’ kan men er ook al niet mee ver-
dienen. Toch wordt er geconcentreerd 
gespeeld om goed te kunnen scoren.
Op deze opname, van augustus 2008, 
zien we vier leden van de Berlicumse 
Bridge Club (BBC). Van links naar 
rechts: Magda Gradus, Antoon van der 
Doelen, Piet Steenbergen en Frans van 
Pinksteren. Op de achtergrond, in de 
spiegel, zien we Theo van de Walle toe-
kijken. 
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rij, dus feitelijk de eigenaar Hein Godschalx, huurt 
het pand formeel van zijn vrouw, met de conditie dat 
de brouwerij zorg zal dragen voor het zogenaamd 
eigenaaronderhoud. Voor welk huurbedrag Maria 
Godschalx het pand aan de brouwerij verhuurt, is 
niet bekend. Zoon Jan, die veel brouwerijzaken be-
hartigde, heeft er nooit een contract van gezien. Hij 
denkt dat het wellicht mondeling tussen zijn moeder 
en vader is geregeld.

Piet van Nuland
In 1968 wordt Piet van Nuland de nieuwe uitbater 
en verhuist de familie Steenbergen naar de Venus-
straat. Nadat Steenbergen het pand verlaten heeft, 
wordt er direct begonnen met het renoveren van het 
pand. Het cafégedeelte wordt volledig opgeknapt en 
opnieuw ingericht. Gedurende een half jaar wordt 
het café en de zaal in de weekenden en tijdens de 
kermisdagen met succes uitgebaat door Jos Brou-
wers, meesterknecht bij bierbrouwer Godschalx. 
Nadat Piet van Nuland uitbater is geworden, wordt 
de kap geheel vernieuwd. Op de verdieping worden 
de acht primitieve slaapkamertjes verwijderd. Daar-
voor in de plaats komen er twee ruime slaapkamers 
en een grote zolder. 
Men heeft in het algemeen wat meer geld te besteden, 
zodat er regelmatig ‘buiten de deur’ gefeest wordt. 
Van Nuland legt zich daarom hoofdzakelijk toe op 
feesten en partijen. In 1970 krijgt de achterzaal, de 
feestzaal, een flinke uitbreiding en wordt daardoor 
over een groot gedeelte eens zo breed. Er komt een 
garderoberuimte, extra ruimte voor bieropslag en de 
toiletruimtes worden vernieuwd.

In verband met de te hoge onderhoudskosten wordt 
de, in de tuin staande, muziekkiosk gesloopt evenals 
de veranda aan de straatzijde van het pand.

De Pullenclub
Van Nuland is, in het begin van de zestiger jaren, 
ook de oprichter van ’De Pullenclub.’ Het is een 
vriendenclub van ongeveer 30 personen, die elke 
vrijdagavond in De Gouden Leeuw bij elkaar komt. 
Ieder heeft een bierpul met daarop hun eigen naam 
waaruit ze dan bier drinken. De pullen hangen aan 
haken boven de bar, de meeste zijn daar nog lang 
blijven hangen. Enkele van die pullen zijn in De 
Gouden Leeuw bewaard gebleven. De pullen zijn 
met tussenkomst van Jan Godschalx, die van 1962 
-1966 in Gent studeerde voor brouwerij-ingenieur, 
in België gemaakt en gekocht.
Van Nuland was een vrijgevochten figuur. Hij heeft 
het zelfs een keer gepresteerd om een paard in de 
cafézaal te halen en een blad met bier aan te bieden. 
Tot grote hilariteit van de cafébezoekers dronk dat 
paard het bier ook op. Een tijdlang heeft Pietje van 
Nuland bij Godschalx in de brouwerij gewerkt. Hij 
versliep zich echter nogal eens. Ze maakten hem dan 
wakker door steentjes tegen het slaapkamerraam te 
gooien. 
Leden van verenigingen waren altijd welkom bij 
Van Nuland, ook als ze niets verteerden en zaalhuur 
betalen hoefde ook al niet. Zelf lustte hij graag een 
borrel. 
Dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat hij het niet kon 
‘bolwerken’ en Godschalx weer op zoek moest naar 
een nieuwe uitbater.
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In de zestigerjaren kregen de 
mensen steeds meer te besteden 
en werd er veel ‘buiten de deur’ 
gefeest. Piet en Anny van Nuland-
van der Leest hebben daar volop 
van geprofiteerd. Direct nadat ze 
als pachters (van 1968 – 1977) 
in De Gouden Leeuw kwamen, 
werd de grote feestzaal flink uit-
gebreid en zijn ze zich gaan toe-
leggen op feesten en partijen. 
Hier zien we, augustus 1972, 
dat Willem en Toos Bijnen-van 
den Berg door Anny en Piet van 
Nuland met bloemen worden 
ontvangen. Het echtpaar Bijnen 
komt, met familie en vrienden, in 
de Gouden Leeuw hun Gouden 
Bruiloft vieren.

Op de onderste foto ziet u enkele 
bierpullen op naam van leden van 
‘De Pullenclub’. Die club met on-
geveer 30 leden is, eind zestigerja-
ren, op initiatief van Jan Godschalx 
opgericht. Ze kwamen op vrijdag-
avond in De Gouden Leeuw bij el-
kaar en dronken dan bier uit hun 
eigen bierpul. 
Hiernaast de, in De Gouden Leeuw 
bewaarde, bierpullen van Ben Ger-
rits, Jan Godschalx en Jo van de 
Mosselaar. 
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Grondaankoop tbv parkeerplaats
Doordat steeds meer mensen een auto bezitten, is 
er dringend behoefte aan parkeerruimte. Omdat de 
kiosk gesloopt is, is daarvoor achter het pand ruim 
voldoende plaats. Godschalx probeert daarom de 
grond aan de rechterzijde van De Gouden Leeuw te 
kopen. Auto’s kunnen dan aan die zijde achter de 
herberg komen om te parkeren en kunnen aan de an-
dere zijde van het pand de parkeerplaats weer ver-
laten. In 1976 is hierover een intensieve briefwisse-
ling tussen de gemeente en Hein Godschalx. 
Godschalx vindt de door de gemeente gevraagde 
ƒ 50,- (€ 22,70) per m2 veel te veel en vindt ƒ 25,- 
per m2 goed betaald. Zijn argument is, dat het geen 
bouwterrein is en de gemeente er ook bij gebaat is 
omdat het een bijdrage levert aan de verkeersveilig-
heid in dit drukke gedeelte van het dorp. De gemeen-
te merkt op dat:’ een toegangsweg de mogelijkheid 
geeft om achter de lokaliteit parkeergelegenheid te 
realiseren. Daardoor wordt de bezoekers extra ser-
vice geboden, wat zeker van invloed zal zijn op het 
bezoekersaantal. De Gouden Leeuw zal ten zeerste 
in waarde vermeerderen’. 
Ze zijn er toen kennelijk niet uitgekomen, want zes 
jaar later koopt Godschalx de grond uiteindelijk 
voor de inmiddels sterk opgelopen prijs van ƒ 75,- 
(€ 34,-) per m2. Dus niet de helft van de eerder door 
de gemeente gevraagde prijs, maar 50% meer.

Henk en Lies Ackermans-van de Ven
April 1977 worden Lies en Henk Ackermans bena-
derd door Hein Godschalx of zij interesse hebben 
om uitbaters te worden van De Gouden Leeuw. 

Henk en Lies hebben dan al een speciale band met 
De Gouden Leeuw, omdat ze daar, in 1969, op het 
hoekske van de bar elkaar hebben leren kennen. In 
1979 is door ‘De Koalstampers’ op die plaats een 
tegel ingemetseld met de tekst ‘Hier begos ‘t’. 
Want op die plaats is ook het idee geopperd om een 
carnavalsvereniging op te richten, wat de start is ge-
worden van ‘De Koalstampers’. 
Henk en Lies hebben elkaar niet alleen leren kennen 
in De Gouden Leeuw, maar vierden er, in 1971, ook 
hun huwelijksfeest. Er was bij hen dus al een grote 
betrokkenheid met ‘De Gouwe’, zoals die toen vaak 
genoemd werd.
Henk is opgegroeid in hotel - restaurant Weltevre-
den (Hoogstraat 24), dat zijn ouders rond 1953 over-
namen van Jan Mulder en zijn vrouw. Hij heeft dus 
van huis uit al een basiskennis van het horecavak en 
heeft intussen al bij verschillende gerenommeerde 
horecazaken ervaring opgedaan. Het exploiteren 
van ‘De Gouwe’ is voor hen dan ook een uitdaging 
om deze toch wel verouderde zaak op te knappen en 
‘nieuw leven in te blazen’. 

Lies begint aan het avontuur
September 1977 krijgt Lies er, als een groentje in 
de horeca (ze was eerder kraamverzorgster), de lei-
ding. Gelukkig krijgt ze veel steun van Sjaantje van 
‘de Gouwe’ (=van der Heijden), die er al jarenlang 
werkt. Henk heeft nog elders verplichtingen, maar is 
ieder vrij moment in De Gouden Leeuw te vinden.
Vanaf 1 januari 1978 runnen Henk en Lies samen 
fulltime de zaak. Ruim 3 maanden later wordt na 
een forse verbouwing, er is dikwijls tot in de late 
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Links zien we Henk en Lies Ackermans. Zij waren van 1978 
tot 1996 de uitbaters van de Gouden Leeuw. Daaronder 
het bord dat bij de officiële opening van De Spyskamer, in 
1978, werd opgehangen aan de voorgevel. Het is door Rien 
van Uden gemaakt en door Henk van Hintum geschilderd. 
In 1979 is door leden van De Koalstampers in de vloer van 
het café een tegel gelegd. In 1963 hebben Jo en Toon van 
de Mosselaar en Frans van Pinksteren op die plek het idee 
geopperd om een carnavalsvereniging op te richten. Een 
jaar later is, als 1e van een reeks, carnavalsvereniging De 
Koalstampers opgericht en in 1967 de overkoepelende or-
ganisatie ‘Dun Blaouwun Beer’ opgericht. Omdat de oude 
tegel was versleten, is in 2004, bij het 40-jarig bestaan van 
de Koalstampers, de hier afgebeelde tegel aangeboden 
door Jetje Carpay, Frans van Pinksteren, Jan Godschalx, 
Hans van Gemert, Henk Ackermans, Nico van Doorn, Ton 
van Houtum en Jo van de Mosselaar.
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uurtjes gewerkt, op 15 april Rotisserie ‘De Spijska-
mer’ met 40 zitplaatsen geopend.
In het periodiek ‘Balkumbrij’, dat in die tijd elke 
twee maanden in Berlicum en Middelrode huis-aan-
huis verspreid wordt, lezen we, dat de redactieleden 
met aanhang zijn uitgenodigd om eens te komen 
‘proefeten’. In ‘Balkumbrij’ prijzen ze de exclusie-
ve overheerlijke gerechten zoals o.a. kikkerbilletjes, 
vissoep, forel en ananas met kirsch. Dit alles vindt 
plaats in een gezellige entourage met Lies als gast-
vrouw en Henk als kok.
Later komt Thomas Brouwers ook als kok in De 
Gouden Leeuw werken en blijft dit uiteindelijk 27 
jaar. De laatste paar jaren als één van de drie huur-
ders van De Gouden Leeuw. 

Een glorietijd van De Gouwe
Later wordt door Henk en Lies het bovenzaaltje op-
geknapt. Ze noemen het ‘De Zolder’. Daarna krijgt 
‘Het Opstapje’, een tussenzaaltje, een beurt en wordt 
de toiletgelegenheid uitgebreid en gemoderniseerd. 
Het café en de grote zaal krijgen een grondige op-
knapbeurt en in 1984 wordt die zaal aan de achter-
zijde uitgebreid met een serre. Er komen dan ook 
nieuwe toiletruimtes en een fustenopslag. Als laat-
ste grote opknapbeurt, maar dan zitten we intussen 
in 1986, komt de keuken aan bod. Hun verdiensten 
worden steeds weer in de zaak geïnvesteerd om de 
exploitatie van het bedrijf te verbeteren. 
In 1988 geven ze het eerste nummer uit van het 
kwartaalblad ‘HERBERG DE GOUDEN LEEUW; ELE-
MENTAIRE’. Negentien verenigingen hebben er dan 
hun clubhuis en in de bovenkamer ‘De Zolder’ kan 

men steengrillen, dan nog een nieuwigheidje. 
Het menu ‘Doe-Mar-Wa’ heeft inmiddels tot in de 
verre omtrek een grote bekendheid gekregen. Het is 
duidelijk dat het door Lies en Henk ‘nieuw leven 
inblazen in De Gouwe’ geslaagd is.
In 1996 trekken Lies en Henk zich terug uit De 
Gouden Leeuw en gaan verder in Liza’s Restaurant 
(Kerkwijk 19), dat ze al enige jaren exploiteren, 
maar tot 1996 alleen door Lies is geleid. Henk wordt 
nu ook daar de kok.

Nieuwe uitbaters
September 1996 verhuurt firma J.M.C. Godschalx 
te Berlicum aan Walterus Dresscher en Jurgen van 
Emmerik voor tien achtereenvolgende jaren café-
pand, woonhuis, erf en tuin. ‘Huurder aanvaardt 
het gehuurde, dat hij heeft bezichtigd ín goede staat 
van onderhoud. Huurder zal het gehuurde als een 
goed huisvader gebruiken door daarin persoonlijk 
en voor eigen rekening het horecabedrijf uit te oefe-
nen, uitsluitend overeenkomstig de bij deze overeen-
komst aan deze horecabedrijfsruimte specifiek gege-
ven bestemming. Het gebruik als, of ten dienste van 
een casino, speelclub/gelegenheid, bordeel, sexclub 
of andere gelijkende bedrijven is zonder meer met 
deze bestemming in strijd’. 
De bedrijfsvoering gaat echter niet naar wens, zo-
dat onder leiding van Dresscher en Emmerik de be-
drijfsvoering van De Gouden Leeuw formeel failliet 
wordt verklaard. 
In 2001 wordt De Gouden Leeuw verkocht aan bier-
brouwerij Bavaria. Het pand is inmiddels door God-
schalx verhuurd aan Bart de Groot, Thomas Brou-
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De familie Godschalx heeft, als bierbrouwer, tientallen jaren op een uitstekende en zeer prettige wijze samengewerkt 
met bierbrouwerij Bavaria, vooral met de heren Anton, Tijn en Jan Swinkels. Deze foto is gemaakt in 1995, tijdens de 
afscheidsreceptie van Anton Swinkels als lid van de Raad van Bestuur van Bavaria.
Van links naar rechts zien we: Jan Godschalx, Anton Swinkels, Hein Godschalx en de vrouw van Anton, Ineke Swin-
kels-de Greef. 
Op de kleine foto Marie Godschalx-van Poppel, die van 1963 tot 1973 eigenaresse van De Gouden Leeuw was. Zij is 
in 1974 overleden.                
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wers en Bart Hillenaar, die vooral de zaalaccommo-
datie met naastgelegen toiletten volledig renoveren. 
Het klikt echter niet tussen hen drieën, zodat Bart de 
Groot in 2001 de samenwerking beëindigt, Thomas 
in 2006 en als laatste stapt, in 2007, ook Bart Hil-
lenaar op.

Vele malen gerenoveerd
In het laatstgenoemde jaar huren Peter van den 
Bosch en Arjen (Pep) Swelheim het pand. Arjen 
wordt meestal Pep genoemd. Het is een bijnaam 
omdat hij zijn medewerkers bij vermoeidheid goed 
weet ‘op te peppen’. De nieuwe uitbaters geven het 
pand weer een grote opknapbeurt en achter het pand 
wordt een mooi groot terras ingericht. 
We zagen dat in de 19e eeuw De Gouden Leeuw 
2x gesloopt is en dat er een nieuw pand voor in de 
plaats kwam. In 1831, of kort daarna, door de toen-
malige eigenaar Ludovicus Wollaert. Veertig jaar la-
ter laat zijn zoon Marinus, die inmiddels eigenaar is, 
het door zijn vader gebouwde pand weer slopen en 
bouwt er de huidige hoofdbouw. De laatste 140 jaar 
zien we dat het gebouw in zijn geheel intact blijft, 
maar er wordt wel constant gerenoveerd en opnieuw 
ingericht met slechts betrekkelijk kleine uitbreidin-
gen van het pand zelf. Het is inmiddels 83 jaar ge-
leden, dat de eigenaar de herberg zelf ook uitbaatte. 
Dat was Toon van de Veerdonk, van 1918 tot 1925.. 
Nadien hebben de eigenaren de herberg steeds door 

een ander laten runnen.
In 1901 beschrijft de gemeente De Gouden Leeuw 
als: ‘De voornaamste herberg van de gemeente. De 
Doelen (=handboogschutterij, red.) ‘De Vriend-
schap’ en harmonie T.O.G. zijn er gevestigd en het 
is de aanlegplaats voor het nette reizende publiek 
(opstapplaats voor de tram, red.). Het is de enige 
uitspanning, tevens logement, in de kom van de ge-
meente’ 
Anno 2008 is er veel veranderd ten opzichte van die 
tijd. De tram is er niet meer. Velen hebben nu zelf 
vervoer of gaan met de bus. De Gouden Leeuw is 
geen logement meer en er zijn meer uitspanningen 
in de kom van ons dorp. Verder is boogschutterver-
eniging ‘De Vriendschap’ al ruim 70 jaar geleden 
opgeheven en harmonie TOG heeft elders onderdak. 
Maar De Gouden Leeuw biedt momenteel niet aan 
twee verenigingen onderdak, zoals in het begin van 
de vorige eeuw. Het zijn nu negentien verenigingen 
die er hun clubhuis hebben. Er is een mooie eetzaal 
waar men kan dineren en er worden veel feesten 
en partijen gehouden. Zo zien we dat De Gouden 
Leeuw een totaal andere uitstraling heeft dan 100 
jaar geleden.

Met dank aan Jan Godschalx, Jan Steenbergen, Henk en 
Lies Ackermans-van de Ven, Bierbrouwerij Bavaria, Tho-
mas Brouwers, Mieke van de Walle, Peter van den Bosch en 
Arjen (Pep) Swelheim  voor de door hun geleverde gegevens 
en/of foto’s.

Wij wensen Peter en Arjen (Pep) heel veel succes met de exploitatie 
van dit prachtige pand, dat zo’n lange geschiedenis heeft.
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Arjen (Pep) Swelheim en Peter van den Bosch hebben in 2007 De Gouden Leeuw gehuurd en het pand daarna gron-
dig opgeknapt. Ook is er achter het pand een mooi ruim terras ingericht. 
Op deze foto, die dit jaar in augustus is gemaakt, staan Arjen (links) en Peter uitnodigend bij de hoofdingang. Op de 
foto zien we in de diepte van de entree een deur met een leeuw erin geëtst. Verschillende deuren in het pand hebben 
een dergelijke afbeelding, wat een luxe uitstraling geeft. 
Arjen en Peter willen het pand weer nieuw leven inblazen, zoals zo’n 30 jaar geleden Lies en Henk Ackermans dat 
ook deden. Wij wensen hen hiermede heel veel succes.           
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LIJST VAN EIGENAREN VAN DE GOUDEN LEEUW TE BERLICUM
Wim van der Heijden († 2005) en Theo Cooijmans

Tussen 1733 en 1760 is er op het huidige adres Hoogstraat 64, de plaats waar nu herberg ‘De Gouden Leeuw 
staat, al een huisje gebouwd. Het heeft achtereenvolgend diverse eigenaren gehad, maar er wordt dan nog niet 
geschreven over een herberg. Dat zien we pas nadat Piet Daniel van Uden het, in 1797, koopt. Na 1870 krijgt 
die herberg de naam ‘De Gouden Leeuw’.
Vanaf 1973 zijn de nadere gegevens bewust niet beschreven. 

1797  Daniel (soms Marte genoemd) van Uden, * ?, † 1810 Berlicum.
Huwt op een ons onbekende datum Maria Ellemans, * ?, † 1820 Berlicum.

± 1822 Peter Daniel van Uden,* circa 1757, † 1831 Berlicum. 
Huwt in 1788 Wilhelmina Snelders, * ?, † ?.

1824 Stephanus Olijslagers, * ?, † 1828, huwt Anna Verstralen, data zijn ons onbekend.
1828 Anna Verstralen, wed. van Stephanus Olijslagers. Zie gegevens bij jaartal 1824.
1831 Ludovicus Wollaert ,* 1803 Oisterwijk, † 1876 Berlicum.

Huwt in 1831 te Berlicum Maria Teulings, * 1797 Berlicum, † 1870 Berlicum. 
1866 Martinus Wollaert, * 1838 Berlicum, † 1897 Schijndel.

Huwt in 1861 te Berlicum Hendrika Schouten, * 1830 Berlicum, † 1908 Schijndel.
1874 Johannes Peperkamp, * 1837 Strijp, † 1912 te ’s-Hertogenbosch.

Huwt in 1862 te ’s-Hertogenbosch Catharina Hartogs, * 1846 Oss, †1901 Berlicum.
1877 Wilhelmus Lamers, * 1850 Maarheeze, † ?, 

Huwt in 1871 te Maarheeze Ida van Oppen, * 1846 Geldrop, † ?.  
1882 Johannes Peperkamp x Catharina Hartogs. Zie gegevens bij jaartal 1874. 
1884 Adolf Hage, * 1858 Bergharen, † 1901 Berlicum.

Huwt in 1884 te Kloosterburen Jacoba Reukema, *, 1856 Kloosterburen, † 1909 Berlicum.
1901 Jacoba Reukema, weduwe van Adolf Hage. Zie gegevens bij jaartal 1884.
1907 Johannes van Gaalen,* 1868 Loenen aan de Vecht. † 1933 ’s-Hertogenbosch.

Huwt in 1899 te Apeldoorn Elisabeth Verkleij, *1867 te Loenen aan de Vecht, 
† 1959 te ’s-Hertogenbosch.

1910 Kornelia Reukema, * 1863 te Kloosterburen, ze blijft ongehuwd, † ?.
1918 Petrus Antonius van de Veerdonk, * 1887 Berlicum, † 1951 Berlicum.

Huwt in 1918 te Berlicum Catharina van de Veerdonk, * 1891 Berlicum, † 1947 ’s-Hertogen-  
  bosch.

1925 Arnoldus van Herpen. Ook eigenaar van ‘De Meierijsche Kar’ te ‘s-Hertogenbosch.



101

Links zien we, rond 1921, Toon van de Veerdonk en zijn 
vrouw Cato van de Veerdonk met hun dochter Mien. De 
moeder van Cato, ook Cato genoemd, was van 1910 tot 
1918 pachteres van De Gouden Leeuw. In 1918 trouwt 
Toon met Cato jr. en koopt dan de herberg en gaat die exploiteren. In 1925 verkoopt hij het pand echter weer en be-
gint in de Hoogstraat, nabij de toenmalige dorpskern, een Edahwinkel. 
Rechts zien we, rond 1915, Johan van Herpen voor de veranda van Seldensate. Hij is dan als chauffeur in dienst bij 
jonker Laman Trip en zijn vrouw jonkvrouw Constantia Bosch, die in 1912 op Seldensate zijn komen wonen. Omdat 
er toen nog weinig auto’s waren, was chauffeur in die tijd een beroep dat nog heel weinig voorkwam. In 1895 kwam 
pas de eerste auto in Nederland. In 1925 wordt Van Herpen uitbater van De Gouden Leeuw. Zijn oudste zoon begint 
er met het repareren van auto’s. Het is het begin van de huidige garage Van Herpen.
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1941 Johannes de Wit. Caféhouder, winkelier en houder touringarbedrijf te Gemert-Handel.
1963 Maria Godschalx-van Poppel, * 1912 Gilze, † 1974 ’s-Hertogenbosch.

Huwt in 1943 te Gilze Hendrikus Godschalx, * 1903 Berlicum, † 2000 Berlicum. 
1973 Firma J.M.C. Godschalx te Berlicum.
2001 Bierbrouwerij Bavaria te Lieshout. 

In Rondom de Plaets, nummer 4-2007, staat op pagina 124 rechtsboven dat Martinus Wollaert (eigenaar 
1866-1874) in 1878 huwt met Hendrika Schouten. Hij huwt echter niet in 1878, maar in 1861. 
De naam van Willem Lamers (eigenaar 1877-1882) wordt soms met ‚aa‘ geschreven. 

* * * * * * * *

LIJST VAN PACHTERS VAN DE GOUDEN LEEUW TE BERLICUM
Wim van der Heijden († 2005) en Theo Cooijmans

Vanaf 1968 zijn de nadere gegevens bewust niet beschreven.

1822 - 1831 Calleman van Vlijmen, * ca 1794 Vlijmen.
Huwt in 1821 te Roosendaal Elisabeth Moerel, * 1800 Reusel, † ?.

1869 - 1874 Johannes Peperkamp x Catharina Hartogs. In 1874 wordt hij eigenaar. 
Zie voor de gegevens op de lijst eigenaren jaartal 1874. 

1910 - 1918 Wilhelmina Catharina van de Veerdonk-de Leeuw, * 1855 Vught, † 1928 Berlicum. weduwe 
van Johannes van de Veerdonk, * 1844, † 1892. Zij was in 1883 te Vught met hem gehuwd. 
Voor beiden was het hun 2e huwelijk.

1925 - 1935 Johannes van Herpen, * 1873 Rossum, † 1958 Berlicum. 
Huwt in 1902 te Arnhem, Lamberta Willemsen, * ca 1881 Arnhem, † ?.

1935 – 1945 Jan Mulder, * 1890 Weerselo, † ?  huwt Maria van der Sanden, * 1893 ’s-Hertogenbosch, † ?.
1945 – 1968 Johannes Steenbergen, * 1913 Berlicum, † 1980 Berlicum.

Huwt in 1939 te ‘s-Hertogenbosch Martina van Dam, * 1914 Loosduinen, † 1998 Berlicum. 
1968 – 1977 Piet en Annie van Nuland-van der Leest.
1978 – 1996 Henk en Lies Ackermans-van de Ven.
1996 - 1999 Walterus Dresscher en Jurgen van Emmerik.
1999 – tot respectievelijk 2001 Bart de Groot, 2006 Thomas Brouwers en 2007 Bart Hillenaar. 

2007 Peter van den Bosch en Arjen (Pep) Swelheim.
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Op deze opname, uit 1967, een kleuterklasje van de Marijkeschool in Middelrode..
Op de achtergrond van links naar rechts: Diana van Dijk, Jacqueline van den Berg, Jos Heerkens, Anita Heerkens, 
Maarten van de Veerdonk en Anja Vissers.
Op de rij in het midden: Adri van Pinxteren, Gerrie Oonk, Gijs Bosch, Hein van Doorn, Francien Peters en Pieter 
van Veen. 
Zittens op[de voorgrond: Henk Verhagen, Lambert Smulders en Ingrid Schouten, die het bord vasthoudt.
                          Foto: Collectie heemkundekring De Plaets

Om te bekijken
   fotogroep
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Huub van Bavel, o. praem., is 1 juni jl. overleden. Hij was al vanaf 1962 de ar-
chivaris van de abdij van Berne. Zijn diploma als archivaris behaalde hij vijf jaar 
later, in 1967, het oprichtingsjaar van heemkundekring De Plaets. 
Er werden daarna door kringleden diverse bezoeken gebracht aan het uitgebreide 
en goed bewaarde archief van de abdij van Berne om gegevens van Berlicum, 
Middelrode en Kaathoven op te zoeken.
De norbertijnen van de abdij van Berne kregen vanaf 1240 het beheer over de kerk 
in ons dorp en mochten er vanaf die tijd de parochiepriesters benoemen. Daardoor 
is er in hun archief veel over ons dorp te vinden, waar dankbaar gebruik van is 
gemaakt.

Bidprentjes
Huub van Bavel was altijd heel bereidwillig om archiefstukken betreffende ons 

dorp ter inzage te geven. We mochten die kopiëren, evenals de foto’s en ansichtkaarten die Petrus Breugelmans 
van 1926 tot 1932, de tijd dat hij kapelaan in Berlicum was, verzamelde en in het archief van de abdij bewaard 
worden. 
Ook gaf Huub van Bavel, in 1996, onze kring alle bidprentjes van Berlicum, Middelrode en Kaathoven, die door 
enkele kapelaans in onze parochie verzameld waren en tot 1996 in de abdij van Berne bewaard zijn gebleven. 
Deze unieke verzameling, van ongeveer 1000 stuks, zijn toen toegevoegd aan de bidprentjescollectie van heem-
kundekring De Plaets. 
Veel van die bidprentjes zijn van overledenen die geboren zijn tussen 1750 en 1800. Zij leefden in de tijd dat Na-
poleon zijn grote veroveringen deed en ook ons land met zijn legers bezette. Deze overledenen hebben ook mee-
gemaakt dat Nederland voor het eerst een koninkrijk werd. Er ligt een artikel klaar over die collectie, dat te zijner 
tijd geplaatst zal worden. 

Het laatste contact
Dit voorjaar had de redactie nog contact met Huub van Bavel. Hij had het artikel ‘Herkenningspunt voormalige 
schuurkerk’ in het eerste nummer van dit jaar van Rondom de Plaets gelezen en vroeg zich af waar die schuurkerk 
precies gestaan had. Hij stuurde ons een situatiekaart met het verzoek de juiste plaats aan te geven. Uiteraard heb-
ben we zijn verzoek gehonoreerd. Het was helaas ons laatste contact met hem.
De kringleden van heemkundekring ‘De Plaets’ hebben veel aan hem te danken en zullen deze aimabele persoon 
dan ook erg missen.

In Memoriam Floribertus Hubertus (Huub) van Bavel, o. praem.
Bestuur en redactie



105

Een prachtige opname van een stukje van de rivier de Aa, dat men dit voorjaar weer heeft laten meanderen. Tijdens 
die werkzaamheden was archeoloog Peter Hazen steeds aanwezig om te kijken of er wat te vinden zou zijn. We had-
den geluk, want er is het een en ander gevonden, maar dat moet nog nader onderzocht worden. Dan pas wordt er een 
definitief rapport van opgesteld waarvan heemkundekring De Plaets ook een exemplaar zal krijgen We zullen er in 
een volgend periodiek zeker op terugkomen. 
De eerste scan van het gevonden aardewerk laat zien dat bijna al het materiaal uit de late middeleeuwen komt, zo 
rond de 14e en ook nog 15e eeuw. Dat betekent dat het boerenerf op de plaats van de poel, bestaande uit een schuur/
spieker, mogelijk een boerderij, greppels en een omheining in die periode gedateerd kan worden.
Het westelijk deel, tegen de Kapelstraat, heeft geen sporen van een huisplattegrond of iets dergelijks. Mogelijk wel 
iets van hopteelt maar daar is Peter nog niet over uit. Het zijn allemaal nog voorlopige conclusies. Ook zijn de ge-
vonden munten en het skelet nog niet onderzocht.           Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Reactie op foto’s. Francien en Karel van Lamoen lieten beiden weten dat het Mien van der Donk is, die rechts op de 
foto van de voorpagina van nr. 2-2008 staat. Mien is later gehuwd met Piet van Lamoen uit Den Dungen. Ze staat nu 
in de namenlijst bij de foto als onbekend. Mien is overleden, maar Piet woont momenteel in verzorginghuis Berlerode 
in Berlicum. Op de klassenfoto van 100 jaar geleden, op pagina 59 in voornoemd periodiek, kregen we een reactie 
van Hans Loeffen. Hij herkende er zijn oom Marinus Swanenberg, een broer van zijn moeder. Hij zit in de 3e rij van 
achter, op de 4e plaats vanaf links. Marinus heeft op deze schoolfoto hetzelfde pakje aan als op een familiefoto, zodat 
Hans zeker weet dat het zijn oom Marinus is. Op de 6e plaats in diezelfde rij vermoedt hij dat het zijn oom Grard 
Swanenberg is, die meestal ‘Lange’ Grard werd genoemd. 
Ook in datzelfde periodiek, op pagina 51, is een gedeelte van de laatste zin weggevallen. Er had moeten staan: In ons 
dorp werd ze Toos van Hest genoemd.
Bidprentjes blijven komen. Opvallend dat we pas een doos met bidprentjes van Toon van Dijk kregen, die van oor-
sprong uit Berlicum kwam. Een familielid in Dinther had ze na het overlijden van zijn Berlicumse tante gekregen en 
via Toon kwamen ze toch bij onze heemkunde terecht. Wij zijn er heel blij mee.
De Godschalx-kroniek in een dikke ordner, kregen we van Hilde Pennings-Follmer. Als uitgangspunt heeft ze 
gebruik gemaakt van de door pater Van den Elsen (Den Boerenapostel) opgestelde stamboom van de Godschalxen. 
Deze stamboom kwam in 1891 in boekvorm klaar. Hilde heeft de ‘Godschalxen’ van na die tijd uitgezocht en on-
dergebracht in een ordner met voorin de door pater Van den Elsen uitgezochte stamboom. De Godschalxen hebben 
in Middelrode én in Berlicum een brouwerij gehad. Ook heeft deze familie ruim honderd jaar de Berlicumse bur-
gemeesters ‘geleverd’. Hilde heeft van alle Godschalx nakomelingen uit Middelrode, Berlicum en Empel een korte 
stamboom gemaakt met daarbij vele foto’s en bidprentjes geplaatst. Er zijn in deze families al eind 19e eeuw, maar 
ook in de 20e eeuw veel foto’s van de verschillende familieleden gemaakt. Zij heeft daarvan veelvuldig gebruikge-
maakt om het geheel te verlevendigen. Zo is de kroniek, ondanks dat deze niet in boekvorm is uitgegeven, toch een 
prachtig geheel geworden.
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 in de archiefruimte van de 
kring in Den Durpsherd.


