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MOLEN IN DE KERKWIJK; ‘DE MEULE VAN VINK’
Geschreven door Wim van der Heijden († 2005), aangevuld door Kees Loeve

Inleiding. In 1986 wordt in opdracht van het gemeentebestuur van Berlicum in de Kerkwijk de romp van 
de vroegere windmolen met de bijbehorende bebouwing gesloopt. Hiermede verdwijnt de laatste molen uit 
het Berlicumse dorpsbeeld. De molen moet plaatsmaken voor woningbouw (nu Muldershof), die volgens de 
gemeente beter past in het dorpscentrum dan de uit haar voegen gegroeide maalderij.
Zoals u in dit artikel kunt lezen heeft deze molen er nog geen anderhalve eeuw gestaan. Toch weten weinige 
van onze dorpsbewoners iets te vertellen over het verleden van deze molen, die algemeen bekend stond als 
‘De Meule van Vink’. 

Aanvraag voor een 2e windmolen in Berlicum
Vanaf 1798, na de Franse revolutieperiode, worden 
bijna alle oude privileges opgeheven en er worden 
nadien minder strenge eisen gesteld aan het 
oprichten en onderhouden van een windmolen. 
Ook is een molen niet meer gebiedsgebonden.
Maar voor het oprichten van een water- of 
windmolen heeft men, ook in de negentiende eeuw, 
nog wel steeds toestemming van de landsregering 
nodig. In 1852 komt deze bepaling met vele andere 
wetswijzigingen te vervallen, zodat er dan voor het 
oprichten van een molen geen speciale voorschriften 
meer zijn. Jan Caspar van Heeswijk, landbouwer en 
olieslager te Vught maakt al in hetzelfde jaar gebruik 
van deze nieuwe mogelijkheid. Hij is gehuwd 
met de Berlicumse brouwersdochter, Anna Maria 
Godschalx. Haar broer Lambertus is burgemeester 
in Berlicum (1833-1879). Het echtpaar is dus goed 
op de hoogte van de mogelijkheden in Berlicum. 
Jan Caspar in zijn schrijven aan de Berlicumse 
raad een vergunning aan voor het bouwen van een 
windmolen, dienende voor het pletten en pellen van 

graan. Als bouwplaats geeft hij op het perceel land 
Sectie H nr. 431, het terrein waar nu de Muldershof 
ligt. 

Nieuwe molen dient geen dorpsbelang
Deze bouwplannen dringen al snel door tot de 
dorpsbewoners. Weduwe Petronella de Jong-van 
Kessel, eigenaresse van de in 1819 door Peter 
Zwijsen opgerichte standerdmolen, staande op het 
huidige adres Milrooijseweg nr. 2-4, neemt direct 
maatregelen om de vestiging van een concurrent 
te voorkomen. Zij verzoekt de gemeenteraad 
om de aanvraag van de hand te wijzen omdat 
er geen dorpsbelangen mee gediend zijn. Maar 
mochten de raadsleden van mening zijn dat 
een tweede maalinrichting in het belang van de 
dorpsgemeenschap is, wil zij op een geschikte 
plaats wel een tweede windmolen plaatsen. De 
raad weet, gezien de grote wetswijzigingen, niet 
wat ze met deze verzoeken moet doen en zendt, 
in mei, alle bescheiden door naar de koning en de 
betreffende minister.
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Toch vergunning nieuwe molen
Reeds op 11 juni 1852 komt er antwoord. De 
minister laat weten dat hij namens de koning, 
gelet op de adviezen van Gedeputeerde Staten 
en de directeur der directe belastingen, aan J. C. 
(Jan Caspar) van Heeswijk vergunning verleent 
om binnen een jaar in Berlicum een windmolen 
te plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden wordt 
granenpellen toegestaan.
Het bezwaar tegen de bouw van een tweede molen, 
ingediend door de weduwe C. de Jong, wijst hij af. 
Wel wordt, indien gewenst, toegestaan dat zij een 
derde windmolen bouwt.
In 1853 wordt de nieuwe windmolen aan de 
Kerkwijk in gebruik genomen. Volgens het  besluit 
van 7 april 1853 van de commissaris des Konings 
van de provincie Noord-Brabant, staat Lambertus 
Godschalx, burgemeester van Berlicum, borg tot 
het nakomen van belastingverplichtingen voor 
een bedrag van ƒ 400,-. de pachter Anthonius van 
Heeswijk, een zoon van eigenaar Jan Caspar van 
Heeswijk, kreeg deze verplichting opgelegd ten 
behoeve van de administratie van de accijnzen.
Anthonius die hiervoor korenmolenaar in Vught 
was, wordt in 1853 aankomend korenmolenaar op 
de stenen molen aan de Kerkwijk te Berlicum. Dat 
burgemeester Godschalx borg staat voor pachter 
Anthonius van Heeswijk valt te verklaren omdat 
de burgemeester een broer is van zijn moeder.
Zijn vader, Jan Caspar van Heeswijk, komt in 1855 
te overlijden. Hij heeft als eigenaar dus maar kort 
plezier van zijn nieuwe molen. 

Eigenaresse van twee molens
Zijn weduwe Anna Maria van Heeswijk-Godschalx, 
laat het molenaarsbedrijf in de stenen molen aan de 
Kerkwijk voortzetten door haar zoon Anthonius. 
Hij overlijdt echter in 1863, pas 33 jaar oud.
In 1857 koopt Anna Maria van Heeswijk de 
standerdmolen, staande aan de Milrooijseweg 2-4, 
van de erfgenamen van de, ook in 1855 overleden, 
weduwe C. de Jong. Na aankoop vestigt zij 
zich met haar gezin in het bij de standerdmolen 
behorende woonhuis (huidige adressen Kerkwijk 
96-98). Willem Mathijs van Beek, Thijs genoemd, 
werkt als molenaarsknecht op de standerdmolen en 
woont als kostganger in bij het gezin Van Heeswijk-
Godschalx.
Thijs ‘steelt kennelijk het hart’ van Anna Maria 
van Heeswijk, Mieke genoemd, de dochter van de 
toenmalige eigenaresse. Thijs en Mieke huwen in 
1868 en vestigen zich in het molenaarshuis nabij de 
oude houten standerdmolen. Haar moeder vertrekt 
naar elders.
Na het overlijden van Anna Maria van Heeswijk-
Godschalx, in 1875, komt de molen aan de 
Kerkwijk én de molen aan de Milrooijseweg bij 
erfdeling toe aan haar dochter Mieke, de vrouw 
van Thijs van Beek.
Thijs blijft werken op de standerdmolen. Het werk 
aan de stenen windkorenmolen aan de Kerkwijk 
(thans locatie Muldershof) wordt door een 
molenaarsknecht verricht.
In 1881 wordt er naast de stenen molen aan de 
Kerkwijk een woonhuis gebouwd, waarin de 
Udense molenaarsknecht Philippus van Dijk en 
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De bovenste foto is rond 1920 gemaakt. De mo-
len heeft nog wieken. Links de grote toren van de 
Petruskerk. In het midden het molenaarshuis. De 
foto links is uit 1949. De wieken zijn inmiddels 
verdwenen. De witte streep op de achtergrond is 
de Sassenheimseweg. Het is dan nog een bijna on-
bebouwd gebied en momenteel niet meer terug te 
kennen. Op de plaats van de molen is nu de Mul-
dershof. Op de achtergrond een veld met koren-
schoven.
            Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’



114

zijn Dintherse vrouw Hendrika Kuypers hun intrek 
nemen.

Derde molen in het dorp
In 1888 komt er nog meer concurrentie. Koopman 
J. van Oorschot uit St.-Michielsgestel heeft in 
de Zaanstreek de afgedankte achtkantige houten 
houtzaagmolen ‘De Blauwe Kuiper’ gekocht en 
overgeplaatst naar een perceel in Middelrode. 
Kort daarna wordt de molen verkocht aan Hendrik 
Jacobs uit Oostelbeers, gehuwd met Henrica 
Pijnappels uit Den Dungen. Deze molen staat later 
algemeen bekend als ‘Heintjes meule’, dit naar de 
latere eigenaar Heintje Jacobs. De geschiedenis 
van deze molen kunt u lezen in Rondom de Plaets, 
nr.4-2001.

Stoommachine in de molen
Thijs van Beek heeft echter een zakelijk antwoord 
klaar. Een jaar later installeert hij een stoommachine 
in de molen aan de Kerkwijk. Hierdoor kan hij bij 
aanhoudende windstilte toch malen. Voor de opslag 
van graan komt daar ook een nieuw pakhuis. 
In de aangevraagde hinderwetvergunning wordt 
de maalinstallatie aan de Kerkwijk een stoom- 
graan- en schorsmolen genoemd. Nadat hij 16 
jaar als molenaarsknecht op de stenen molen in de 
Kerkwijk heeft gewerkt, houdt Philippus van Dijk 
het voor gezien en vertrekt in 1897 met zijn vrouw 
en kinderen naar Dongen.

Janus van Himbergen nieuwe eigenaar
In 1896 is Petrus Adrianus (Janus) van Himbergen, 

molenaar wonende te Ginneken, naar ons dorp 
gekomen om de molen in de Kerkwijk over te 
nemen. In de akte wordt deze molen genoemd als: 
‘wind- stoomkorenmolen, huis, schuur, erf, sectie 
H 1319 tot 1321, groot 49 are 90 ca, met machines, 
losse en vaste voorwerpen, gereedschap, zeilen, 
slijpstenen, basculen, kraan met toebehoren, 
steenreep, blokken, repen, oude en nieuwe kammen 
en vuisthamers’.
Hij koopt de twee molens met gebouwen, machines 
en gereedschap voor ƒ 10.000,- van Mieke van 
Heeswijk, de vrouw van Thijs van Beek.
Petrus van Himbergen huwt de Baardwijkse Anna 
Maria Manders. Uit dit huwelijk worden acht 
kinderen geboren.
In 1898 komt ook zijn broer Wouter naar 
Berlicum. Deze maalt op de standerdmolen aan 
de Milrooijseweg, terwijl Janus de molen aan 
de Kerkwijk voor zijn rekening neemt en in het 
daarbijbehorende huis trekt. In 1914 wordt zijn 
vijfjarig dochtertje Cunera, in een onbewaakt 
ogenblik door een molenwiek getroffen en 
gedood.

Cornelis Roozen en Victor Asselbergs 
In 1921 krijgt Berlicum de eerste elektriciteits
aansluitingen. Janus van Himbergen voelt zich 
sterk tot deze nieuwe vinding aangetrokken en 
besluit zijn molenaarsbestaan op te geven en gaat 
elektrische installaties installeren. Hij verkoopt 
de beltkorenmolen aan de Kerkwijk aan Cornelis 
Petrus Roozen uit Moergestel, die in 1921 met 
zijn vrouw Johanna Heijs en hun kinderen naar 
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Een mooi  stukje Kerkwijk uit 1930, dat er momenteel totaal anders uitziet. Het is ongeveer de plaats waar nu de 
bibliotheek is, die op korte termijn ook weer zal verdwijnen. 
Links het huis voor het hoofd van de school. In het midden de Norbertusschool, die toen alleen door jongens werd 
bezocht. In de overdekte aanbouw waren o.a. de toiletten aangebracht, die in de winter regelmatig bevroren. Daar-
naast een mooi doorkijkje naar de molen met wieken. Rechts het woonhuis met winkel en smederij van Eugenius van 
Thiel en een daarbij aangebouwd huurpand. 
Tussen de school en de straat een grote verharde speelplaats.
         Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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ons dorp komt. Zijn vader en moeder Cornelis en 
Maria Roozen- Vekemans gaan bij hem inwonen.
Cornelius jr. laat zuidoostelijk van de reeds 
aanwezige molenaarswoning een nieuw huis 
bouwen (Kerkwijk 18), dat hij in 1923 betrekt. In 
1925 vertrekt hij echter naar Gemert om daar een 
graan- en kunstmesthandel te beginnen.
Hierna komt in 1926 vanuit Heeswijk, de te 
Nistelrode geboren, Victor Asselbergs als nieuwe 
eigenaar/molenaar naar de Kerkwijk en betrekt 
de woning naast de molen. Victor blijkt echter 
niet over het juiste molenaarsbloed te beschikken. 
Zijn broer Frans Asselbergs komt met zijn vrouw, 
Hendrika Kaal, bij hem inwonen waarna Frans als 
knecht het molenaarswerk doet. Op 13 maart 1930 
vertrekt Victor en begint elders een café. De molen 
wordt weer te koop aangeboden.

Nieuwe eigenaar Gerrit Vink
Koper is ditmaal Gerardus Vink, afkomstig uit Well 
(Limburg) en molenaar te Sambeek. Hij is kort 
daarvoor gehuwd met Adriana van den Dungen. 
Zij vestigen zich in het huis naast de molen. 
Gerrit’s vader zorgt voor de nodige financiën om 
de start voor zijn zoon mogelijk te maken. In het 
dorp wordt daarna over de molen in de Kerkwijk 
gesproken als ‘De meule van Vink’. 
Waarschijnlijk is in deze periode de molen 
opgeknapt. Foto’s uit deze periode geven aan 
dat er op de molenwieken stroomlijnneuzen zijn 
aangebracht. Dit is om het rendement van de 
windmolen te verhogen. Latere foto’s laten echter 
zien dat deze stroomlijnneuzen weer verwijderd 

zijn. De reden zou kunnen zijn dat de molen zeer 
onregelmatig is gaan lopen. Bij weinig wind loopt 
hij snel aan, maar bij wat toenemende wind gaat hij 
sterk versnellen. 
De windmolen gedraagt zich ‘hollerig’. Dit 
betekent dat er met een sterke onregelmatige gang 
moet worden gemalen en het lastig is om een goed 
product te krijgen.
In 1935 wordt er in de machinekamer een oude 
gloeikopmotor met een groot wiel geplaatst, die 
afkomstig is van de Nederlandse Spoorwegen. Bij 
de motor komt een tank voor 500 liter dieselolie. 
Vink is daarna niet meer afhankelijk van de wind. 
Die oude motor kostte. ƒ 250,- en is gekocht bij 
Jenneske in Oisterwijk, die voor de Nederlandse 
Spoorwegen het onderhoud van locomotieven 
verzorgde.
Het jonge gezin Vink heeft in de dertiger jaren 
figuurlijk gesproken ‘de wind niet mee’. De 
crisisperiode begint steeds meer in het dorp door te 
dringen en de jonge molenaar ervaart in zijn werk 
de financiële terugval in de landbouw.

De Boerenbond gaat malen
Een precaire situatie ontstaat in 1935, als de 
plaatselijke Boerenbond besluit om zelf een 
maalderij te beginnen. De landbouwers menen 
hierdoor op het maalloon te kunnen besparen. 
Onderhandelingen tussen molenaars en het bestuur 
lopen op niets uit. 
Zowel de geestelijk adviseur van de Boerenbond, 
kapelaan J. Wouters, als bisschop Mgr. Arn. Diepen 
in Den Bosch, worden in het conflict betrokken. 



117

Links zien we, rond 1935, molenaar Gerrit Vink. Hij is met Jos 
van Himbergen aan het werk. Jos was eerder molenaar op de 
standerdmolen aan de Milrooijseweg, maar kon het daar niet 
‘bolwerken’, zoals u kunt lezen in Rondom de Plaets, nummer 
1 en 2 van dit jaar. Links zien we een vrachtfiets, waarmee in 
die tijd vrachtjes vervoerd werden. 
Op de foto rechts zien we, in 1958, Gerrit Vink in het pakhuis 
naast de molen. Daar werd het graan te drogen gelegd. 
       Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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De molenaars Gerrit Vink en Heintje Jacobs gaan 
samen op de fiets naar de bisschop om te vragen 
of hij de op te richten maalderij kan tegenhouden. 
De bisschop zei: Vrienden ga gerust naar huis en 
ontvang van mij de bisschoppelijke zegen, er komt 
geen maalderij. Toch volgt in 1936 het definitieve 
besluit van de Boerenbond om een maalderij 
te starten in hun reeds aanwezige pakhuis. De 
Boerenbondsleden worden echter niet verplicht er 
hun graan te laten malen.
De eigenaar van de standerdmolen aan de 
Milrooijseweg staakt enige tijd hierna de strijd om 
het bestaan. Die molen wordt in 1941 afgebroken. 
Foto’s daarvan zijn te zien in het periodiek Rondom 
de Plaets, nr. 1-2008. Gerrit Vink en Heintje Jacobs 
gaan door met hun maalderij en kunnen gelukkig 
toch een klantenkring en daardoor een kostwinning 
behouden.

Scheploon
De betaling voor het malen geschiedt tot die tijd 
door middel van het z.g. scheploon. Uit iedere zak 
mag de molenaar met een geijkte schep meel nemen 
ter verrekening van de maalkosten. Gerrit Vink 
besluit, gezien het daarbij herhaaldelijke verwijt 
teveel geschept te hebben en de concurrentie van 
de Boerenbond, om te stoppen met het vragen van 
scheploon en vraagt voortaan een vergoeding van 
dertig cent per 100 kilo.
Intussen wordt er al jaren weer alleen op windkracht 
gemalen. Om steeds te kunnen malen, schaft Gerrit 
Vink een 35 pk voorgegloeide scheepsdieselmotor 
aan. Deze is voorzien van een groot vliegwiel.

Brand in de molen
In oktober 1941 raast er een orkaan over het dorp. 
De vangketting van de molen slaat los, waardoor 
de wieken te snel gaan draaien. De draaibare kop 
van de molen wordt door de middelpuntvliedende 
kracht opgetild, van de romp geslagen en komt 
ergens in de omgeving terecht. Door het nagloeien 

van het hout en de trek in het open molenhuis vliegt 
de molen na enkele dagen in brand. Het malen 
van graan met behulp van schone windenergie is 
daarmee voor Berlicum definitief voorbij.
Kort hierna wordt in de nabijgelegen houten schuur 
het malen met een mechanische aandrijving hervat. 
Vanaf 1942 wordt elektrisch gemalen en staan 
negen silo’s ter beschikking.
Pas begin 1944 voorziet men de open molenromp 
van een rieten dak. In 1953 wordt de noodkap van 
de molen vervangen door een geheel nieuwe kap, 
voorzien van mastiek. Hierop wordt een mooie 
windvaan geplaatst.
In 1945 worden er plannen gemaakt om 
eventueel de windmolen te gaan herbouwen. De 
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Beide foto zijn genomen vanuit de Doorn-
hoek. De bovenste foto is van rond 1910. 
De weg is dan nog onverhard, maar de 
molen staat er nog in volle glorie. De wie-
ken zijn er in 1941, tijdens een storm, af-
gewaaid. Op de pagina hiernaast kunt er 

meer over lezen. De daar geplaatste kran-
tenfoto laat zien hoe de kop van de molen er 
na de storm uitzag. De tekst in de krant ver-
meldt hierbij o.a.: ‘Wat er van den kloeken 
molen overbleef’. 
De onderste foto is van rond 1960. De romp 
van de molen is in 1944 voorzien van een 
rieten kap, die in 1953 is vervangen door 
een geheel nieuwe kap met een mooie wind-
vaan.
Links zien we op de foto hiernaast het woon-
huis (Kerkwijk 18) dat molenaar Cornelis 
Roozen in 1924 liet bouwen, waarna hij er 
met zijn gezin en zijn ouders ging wonen. 
Rechts zien we het huis dat Jan van Doorn in 
1909 liet bouwen. Op die plaats staat nu de 
vrijetijdskledingzaak ‘Shoeby Fashion Jilly 
en Mitch’. Links zien nog een stukje van café 
Van Herpen-Sallaerts, op die plaats is nu de 
parkeerplaats van Liza’s Restaurant. 
   Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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ontwerptekeningen zijn bewaard gebleven en zijn 
in bezit van heemkundekring De Plaets. De bouw 
gaat helaas niet door, maar de maalderij wordt 
voorzien van zwaardere machines met een hogere 
capaciteit.

Clandestien malen 
De oorlog brengt ook voor molenaar Vink de nodige 
problemen. Er mag alleen gemalen worden als de 
bezorger van het graan over de nodige bonnen 
beschikt. Een gedeelte van het graan is bedoeld 
als veevoer. Dat graan laten de bezetters door verf 
ongeschikt maken voor consumptie. Maar in ons 
dorp zitten veel onderduikers, die geen bonnen 
krijgen, maar wel moeten eten. 
Gerrit Vink zit tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in het ‘Natura Fonds’ samen met enkele andere 
verzetsmensen, zoals: Martien der Kinderen, Jan 
Gevers, dokter Tonino en De Lange Grad (=Grad 
Swanenberg) uit Berlicum en Jan Heijmans uit 
Rosmalen.
Vink maalt ’s nachts graan en draait olie uit koolzaad 
dat boeren beschikbaar stellen. Mede daardoor kan 
de illegaliteit de onderduikers van eten voorzien. 
Ook voor de gevangenen in kamp Vught en kamp 
Amersfoort wordt illegaal gemalen, evenals voor 
particulieren in ons dorp. Gerrit Vink kan hiervoor 
door de Duitsers gevangengenomen worden; toch 
waagt hij het erop. 
Sjef Vink kan zich nog goed herinneren dat hijzelf 
verschillende keren naar Veebeek is geweest. Daar 
had de familie Venrooij, een gezin van drie personen, 
zes joodse onderduikers in huis. Het gezin Venrooij 

kreeg dus voor drie personen bonnen, maar moest 
wel zorgen dat er negen magen gevuld werden. 
(Zie: Rondom de Plaets’ nr.4-1993.)

Zoon Sjef als molenaar, maar…
molen moet verdwijnen
In 1968 huurt Sjef Vink de molen van zijn vader 
en sticht ‘Vink’s Veevoeders B.V.’. Twee jaar later 
neemt Sjef het gehele bedrijf over. Hierna komen 
in een snel tempo nieuwe bedrijfsgebouwen tot 
stand. Het molenhuis wordt nog alleen voor opslag 
gebruikt. 
Vanaf 1972 ontstaan er uitbreidingsproblemen. Met 
de gemeente wordt onderhandeld over de overname 
van de ‘melkfabriek’ die leeg komt te staan (huidige 
plaats De Romme). Deze overname loopt echter op 
niets uit. Na hernieuwde onderhandelingen komt 
men in 1980 tot een vergelijk. De gemeente, die 
de veel te grote, milieuonvriendelijke maalderij 
graag uit het centrum ziet verdwijnen, koopt de 
molen met woonhuis, pakhuis, bijgelegen gronden 
evenals 2,95 ha land op Beekveld voor de somma 
van ƒ 1.050.000,-.
Na verlening van een bouw- en hinderwetvergunning 
voor een nieuwe maalderij op het industrieterrein 
moet Vink's Veevoeders B.V. het terrein in het 
midden van het dorp binnen anderhalf jaar verlaten. 
Sjef Vink beperkt zich na verkoop van de molen 
met bijbehorende gebouwen tot het exploiteren 
van een filiaal voor speciaal voeders.

Maalderij naar Middelrode
Sjef verkoopt, 1 januari 1981, de zaak aan Ad van 
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Op 1 januari 1981 verkoopt Sjef Vink zijn bedrijf aan Ad van den Berg. De molen met bijbehorende gebouwen zijn 
in 1980 al verkocht aan de gemeente en Ad weet dat hij na vijf jaar zijn bedrijf elders voort zal moeten zetten. Hein 
Roozen, die in Middelrode een maalderij heeft, voelt er wel iets voor om samen met Ad een geheel nieuw bedrijf op 
het bedrijventerrein op Beekveld op te zetten. Als dat niet door kan gaan, verkoopt Hein zijn bedrijf met gebouwen 
aan Ad, die daarna de maalderij voortzet in Middelrode. Hier zien we rond 1970 Ad, dan nog als knechtje van Sjef 
Vink, met een zware zak meel, van 50 kilo, op zijn schouder. Zo’n gewicht tillen is momenteel niet meer toegestaan 
van de Arbo-wet. Op de achtergrond zien we Rien Wollaerts aan het werk bij de zakkenvuller (aftapper).
         Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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den Berg. Ad weet dat hij na vijf jaar weg moet 
zijn uit het centrum en zal elders zijn bedrijf voort 
moeten zetten. Het blijkt dat collega en concurrent 
Hein Roozen, die in 1960 de maalderij in 
Middelrode van Heintje Jacobs gekocht heeft, ook 
aan iets nieuws toe is. Hein is een ver familielid 
van de eerder genoemde molenaar Roozen, (1921-
1925). 
Ad en Hein proberen samen om een geheel nieuw 
bedrijf op het bedrijvenplan Beekveld te realiseren. 
Die plannen kunnen echter niet doorgaan en er 
moet een nieuw bouwperceel gezocht worden. Als 
ook die plannen stranden, koopt Ad van den Berg 
het bedrijf van Hein Roozen. Het is jammer dat, 
gezien de financiële consequenties, het voor het 
gemeentebestuur niet mogelijk was de, uitwendig 
zwaar gehavende en inwendig geheel ontmantelde, 
molen te herstellen en te behouden voor het 
nageslacht. Zodat ook de laatste molen in Berlicum 
en Middelrode is verdwenen.

Sloop van de molen aan de Kerkwijk
Op 1 januari 1986 vindt de overdracht naar de 
gemeente plaats. Hierna wordt de molenromp 
met de bijbehorende bebouwing gesloopt. 
Hiermede verdwijnt het laatste molenrestant uit 
het dorpsbeeld van Berlicum en Middelrode. Op 
de plaats van de voormalige molen en maalderij 
worden 18 woningen gebouwd aan een straatje dat 
de naam Muldershof krijgt.
Het enige wat nog is overbleven van de ‘Meule 
van Vink’, is een beeldje van Gerardus Majella, 
dat eerder boven de inrijpoort van de molen was 
ingemetseld. 
De moeder van Sjef, mevrouw Vink-van den 
Dungen, heeft het, op 24 november 1988, in de 
Muldershof in een nis van een huis geplaatst. Het is 
nu te vinden aan de straatzijde van de Muldershof 
boven het trappenhuis, dat daar naar de 1e etage 
van de woningen gaat.

Met dank aan Sjef Vink voor zijn gegevens.

Einde artikelenreeks molens
Redactie

Met de beschrijving van ‘De meule van Vink’ is er een einde gekomen aan de artikelenreeks van de molens 
in Berlicum en Middelrode. Omdat het vorig jaar het ‘Jaar van de molen’ was, zijn we reeds in het laatste 
nummer van 2006 begonnen met een algemeen artikel over ‘Molens en maalderijen in Berlicum en Mid-
delrode’. Om in het 1e nummer van 2007 te starten met ‘De Watermolen ter Steen in Middelrode’, gevolgd 
met ‘Lofzang op de standerdmolen’, De rosoliemolen in Middelrode’ en ‘De rosoliemolen in Berlicum.. In 
het 1e nummer van 2008 zijn we doorgegaan met ‘De standerdmolen in Berlicum’. In het 2e nummer van 
2008 beschreven we het ‘Exterieur van de standerdmolen’ en vertelde Toon van Osch zijn ‘Herinneringen 
aan de standerdmolen’. In deze aflevering dus als slot ‘Molen in de Kerkwijk; De meule van Vink’. In 2001 
stond er al een artikel over ‘De Mirrooise windmolen; ook wel ‘Heintjes meule’ genoemd’. We hopen met 
deze artikelenreeks een goed overzicht te hebben gegeven van de molens in Berlicum en Middelrode. 
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Sjef Vink verkoopt in 1980 aan de gemeente, voor ƒ 1.050.000,- (€ 476.470,-), de molen met alle bijgebouwen, 
woonhuis en bijgelegen grond in het centrum van ons dorp, evenals 2,95 ha land op Beekveld. Na verlening van een 
bouw- en hinderwetvergunning voor een nieuwe maalderij op het industrieterrein zou het terrein in het centrum bin-
nen anderhalf jaar verlaten moeten zijn 
Omdat niet alles volgens wens verloopt, is uiteindelijk pas in november 1986 de molen met bijgebouwen gesloopt. 
Sjef wilde er geen getuigen van zijn en is twee weken op vakantie gegaan. 
Er zijn in die omgeving 18 woningen gebouwd aan een straatje, dat als herinnering aan de verdwenen molen, de 
naam Muldershof kreeg. ‘Mulder’ staat voor molenaar. De foto laat vanuit de Doornhoek de sloop zien. Op de ach-
tergrond het huis dat Sjef in 1958 voor hem en zijn vrouw liet bouwen. 
         Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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MOLENAAR EN/OF EIGENAAR OP DE MOLEN IN DE KERKWIJK
Theo Cooijmans

Familie Van Heeswijk-Godschalx
Jan Casper van Heeswijk, * 1799 te Vught, † 
1855 te Vught.
Huwt in 1827 in Berlicum Johanna Maria 
Godschalx, 
* 1798 in Berlicum, † 1875 in Berlicum.
Anthonius van Heeswijk, * 1829 te Vught, † 
1863 in Berlicum. 
Hij is een zoon van Jan Casper van Heeswijk en 
Johanna Maria Godschalx.

Familie Van Beek-Van Heeswijk
Willem Mathijs van Beek, * 1843 in Rosmalen, 
† 1912 in Waalre.
Huwt in 1868  te Berlicum met Anna Maria van 
Heeswijk, 
* 1840 in Vught, † 1899 in Berlicum. 
Dochter van voornoemde Jan Casper van 
Heeswijk en Johanna Maria Godschalx,

Philippus van Dijk 
Philippus van Dijk *  circa 1855, † ?. 
Huwt  in 1878 in Dinther met  Hendrika Kuypers, 
* te Dinther, † ?.

Familie Van Himbergen
Petrus Adrianus (Janus) van Himbergen, * 
1870 in Netersel en Bladel, † 1949 in Berlicum. 
Zoon van Adriaan Himbergen  en Petronella van 
Hoof.

Huwt in 1896 in Drunen met Anna Maria 
Manders, * 1871 in Baardwijk, † ? .

Cornelis Roozen
Cornelis Roozen, * 1882 in Moergestel,  † ? 
Zoon van Cornelis Roozen en Maria Vekemans 
Huwt in 1911 in Beugen en Rijkevoort  met  Johanna 
Anna Heijs, * 1882 te Beugen en Rijkevoort, † ? .

Familie Asselberg
Victor Asselberg, * 1901 te Nistelrode, † ? .
Huwt Maria van Lamoen, * 1900, † ? . 
Frans Asselbergs * 1902 te Nistelrode, † ? .
Huwt Hendrika Kaal, * 1901 te ?, † ? .

Familie Vink
Gerrit Vink, * 1903 te Vortum, † 1980 in ’s-
Hertogenbosch.
Huwt in 1930 te Lobith met Sjaan van den 
Dungen * 1903 in Lobith, † 1992 in ’s-
Hertogenbosch.
Sjef Vink, * 1931 in Berlicum.
Huwt in 1958 te Berlicum met Lieneke van 
Boxtel, * 1931 in Berlicum. 

Ad van den Berg, * 1948 te Berlicum
Huwt in 1972 te Berlicum met Anette 
Steenbergen, * 1951 te Berlicum.
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Gerrit Vink kwam in 1930, kort na zijn huwelijk met Sjaan van den Dungen, als molenaar naar Berlicum. Zijn vader 
had hem financieel geholpen om die grote stap te maken. Een molen kopen is een kostbare zaak. Het zit het jonge 
molenaar echter niet mee, want juist in die periode begint er een jarenlange crisis. Toch heeft Gerrit, ondanks dat de 
plaatselijke NCB met een maalderij in de Kerkwijk begint, er een goede kostwinning. 
Hier zien we in 1941 het kinderrijke gezin. Van links naar rechts: Gerda, Harrie, Sjef, Annie, vader, moeder met 
Gerard op schoot en Ria. Op de voorgrond Matthieu. Gerard is op 5-jarige leeftijd, voor de molen, door een klant 
aangereden en daarna overleden. Later wordt er nog een jongen geboren die ook de naam Gerard krijgt.
         Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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REACTIE OP 75 JAAR RIJVERENIGING ‘DE COWBOYS’
Theo Danen

In september ben ik naar Canada geweest en kwam daar te praten met Wim Smulders (opgegroeid op 
Beekveld) over het artikel van Rijvereniging De Cowboys dat in ons vorig periodiek staat.
Wim vertelde me het volgende:
Hij was vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog lid van het eerste achttal en weet daarvan nog wel het een 
en ander te vertellen. Ze gingen eens met het achttal, de commandant en een reservepaard met de vrachtauto 
van Van Grinsven naar een concours in Groesbeek. In de vrachtauto gingen niet alleen alle benodigdheden 
mee, maar ook 25 tot 30 personen. De ruiters kregen voor zo’n dag één gulden vergoeding.
Op een ruiterfeest in Den Dungen deden ‘De Cowboys’ ook mee met ringsteken.
Bakker Jan van Uden had het paard van Wim Smulders na lang aandringen gekregen en gezegd dat hij dat 
paard binnen 14 dagen kunstjes zou leren en warempel op het ruiterfeest in Schijndel lukte het hem om dat 
paard op een ton te laten staan.

Terughalen van gevorderde paarden
Direct na de oorlog moest Wim samen met Jan van Uden en Johan van Boxtel in Groningen aan de Duitse 
grens paarden, die tijdens de oorlog door de Duitsers gevorderd waren, terug gaan halen.
Ze gingen met een truckje naar Groningen waar, voor de Brabanders, het verzamelpunt was om de paarden 
op te halen. Met een grote groep werd aan de terugtocht begonnen. Twee paarden werden voor een wagen 
gespannen en twee erachter. Zo ging de stoet op weg naar Brabant. De truck bleef erbij om de paarden van 
voer te voorzien. Onderweg werd er bij de boeren overnacht.
Op een keer hebben ze ’s morgens voor ze vertrokken de koeien gemolken. De verse melk smaakte goed 
en ze zorgden ervoor dat ze nog een voorraadje voor onderweg meenamen. De meeste boeren hadden in 
die tijd maar een paar koeien, dus zoveel melk was het niet, zodat hun groep die melk wel kon gebruiken 
maar … de boer had die morgen ‘droge’ koeien. Of hij blij is geweest met die kwajongensstreek valt te 
betwijfelen.
In Gelderland was er een boer, die zijn paard herkende. Toch werd dat paard meegenomen naar St.-Oedenrode 
(waar ze verzameld werden) en moest hij zich daar melden om zijn paard terug te krijgen.
De mannen hebben heel veel schik gehad met die tocht, die een week heeft geduurd.
Wim Smulders is ook bijgebleven, dat kapelaan Wouters op een bijeenkomst had ‘gebriest’ dat de jonge 
boeren geen ruggengraat hadden.
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Toen Theo Danen een paar maanden geleden in Canada was, kwam 
hij te praten met Wim Smulders over rijvereniging ‘De Cowboys’ 
waarover in het vorige periodiek een uitgebreid artikel geplaatst is. 
Wim wist er nog het een en ander van te vertellen, onder andere 
dat Jan van Uden het paard van Wim binnen 14 dagen kunstjes had 
geleerd. Het paard kon met vier poten op een ton staan en het paard 
laten knielen. Het toeval wilde dat juist in die periode de heemkun-
dekring zo’n 200 originele foto’s geschonken kreeg met daarbij ook 
deze foto’s, zodat wij die kunstjes kunnen laten zien. Op de achter-
grond de, inmiddels verdwenen, slagerij van Van Boxtel, later slage-
rij Oremans aan de huidige Apollostraat. 
     Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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REACTIE OP: DAT HEIJENROT, NU HERSEND
Albert Pennings

Op de bijdrage van Wim van der Heijden ‘Dat Heijenrot, nu Hersend’ in nr.2-2008 van ‘Rondom de Plaets’ 
kregen we een reactie van Joost Kocken over de betekenis van deze namen. Zijn uitgebreide reactie kunt u 
hierna lezen. Naar aanleiding van deze reactie hebben we onze voelhorens uitgestoken om te achterhalen of 
we meer bijzonderheden over deze namen te weten konden komen.

DE HERKOMST VAN DE NAAM HERSEND
(bijdrage van Joost Kocken)
Er bestaan hypotheses over de herkomst van de 
naam van het buurtschap Hersend. Men gaat er 
hierbij steeds vanuit dat de oude naam Heijenroth/
Heijdensroth op een rot (wijk) betrekking heeft. 
Gaat men er echter van uit dat aan roth de betekenis 
rode toegekend moet worden, dan kan een andere 
hypothese worden gemaakt. 
In eerste instantie valt de gelijkenis met het 
Limburgse gehucht Heijenrath op. 
Op de webpagina http://www.vvvzuidlimburg.
nl/uploads/i/plaatsen/pdf/49.pdf.  kan men het 
volgende lezen: Heijenrath (Heieret). 
Oudere schrijfwijzen: Heijenrade, Heienroth, 1371 
de Hedenrot, ca. 1685 Heyenrot, 1840 Heijenroth. 
Samenstelling van heide, ‘onbebouwde, met 
heide begroeide zandgrond’ en rode, ‘rooiing, 
ontginning’. Gelegen rond de Heijenratherweg, 
NO van Slenaken. 
Wij krijgen dan: -rode, -rooij, -roth naast -rade, 
-raaij, -rath, alle met dezelfde betekenis.
In het lijstje van Wim van der Heijden komen we 
trouwens ook de naam Heijenrode tegen. 

Kennelijk bestonden er meerdere rooiingen in 
het vroegere Woud aan de Dungense kant van 
de oude loop van de Aa (Heijenrode, Bauenrode, 
Middelrode!).
Zoals bekend bestaan er theorieën dat de betekenis 
van Middelrode ‘middelste rode’ is (o.m. 
Aachterum 2003 nr. 2: Karel Leenders). Als dat zo 
is, moeten er twee andere roden hebben bestaan. 
Eén daarvan kan Heijenrode zijn, ook aan de oude 
loop van de Aa gelegen.
De afstand tussen Hersend (Heijenrode) en het 
oude Middelrode is circa 1700 meter hemelsbreed. 
Daar vandaan ook op ongeveer hemelsbreed 1700 
meter stroomopwaarts komen we uit bij kasteel 
Heeswijk. In Wojstap 2002 nr 2 staat een bijdrage 
van Martien van Asseldonk over Dinther en 
Heeswijk in de late middeleeuwen. Daarin schrijft 
hij o.m. over een goed van Jan van Benthem, heer 
van Heeswijk en half-Dinther, Rhode geheten, 
vermoedelijk gelegen op de 
plaats van het latere kasteel Heeswijk.
Zo bekeken ligt Middelrode inderdaad midden 
tussen twee ‘roden’ (zie afbeelding 1). (einde 
bijdrage Joost Kocken). 
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Kaart van Joost Kocken met de locaties van de door 
hem genoemde rooiingen.

Op de topografische kaarten van 1870 – 1929 wordt 
het bedoelde gebied aangeduid als ‘Heidensch Rot’. 
Op de topografische kaarten van daarvoor is deze hoek 
naamloos. In de eerste helft van de 20e eeuw staat bij 
het straatje in dit gebied ‘straatje van het Heidensch 
Rot’. Dit kaartje is van 1895.

De omvangrijke rooiing in het Woud is duidelijk te 
zien, en ook dat het Heijens Rot er maar een minimaal 
stukje, in het noorden, van was. Er zijn wel rooiingen 
te zien die iets verder van Middelrode verwijderd lig-
gen. Dit kaartje uit: Leenders, K.A.H.W.: Het Schijndelse 
cultuurlandschap. Een detailstudie. Schijndel, 1994 (Ge-
meentebestuur). (8+108 blz., kaarten, tabellen, lit.) ISBN 
90-801543-2-6. 
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Hersend
De redactie heeft na het lezen van de reactie van 
Joost Kocken bij enkele bekende naamkundigen 
geïnformeerd naar de betekenis van deze namen. 
Via het Meertensinstituut is onze vraag ook 
terecht gekomen bij hun aangesloten deskundigen, 
waarvan er een aantal heeft gereageerd.
De naam ‘Hersend’ wordt voor het eerst vermeld 
rond 1839 als ‘Hersent’. Oudere vermeldingen 
zijn ons niet bekend. Echter op de kadasterkaarten 
en de topografische kaarten tot ca 1929 wordt 
voor hetzelfde gebied nog steeds ‘Heijdens Rot’ 
vermeld (zie afbeelding 2). 
De vermelding ‘Hersend’ op kaarten komt pas 
naar voren in de tweede helft van de 20e eeuw. 
Bij de keuze van de straatnamen in 1949 is het 
gebruik van deze naam officieel geworden. 
Over de herkomst en betekenis van de naam 
‘Hersend’ tasten we nog in het duister. Etymologisch 
en fonetisch lijkt het niet aannemelijk dat het 
afkomstig is van Heijdens Rot, al zien sommige 
deskundigen de mogelijkheid dat er sprake zou 
kunnen zijn van verregaande ‘slijtage’. Andere 
werpen die mogelijkheid ver weg. Karel Leenders 
doet de suggestie dat die naam wellicht het 
geesteskind is van een ijverige pastoor die moeite 
had met de onwelgevallige naam ‘Heijdens’ en 
deze naam, in samenspraak met de gemeenteraad, 
wilde kerstenen. Dat moet dus in de eerste helft 
van de 19e eeuw gebeurd zijn. Dit zijn dan ‘de 
verdachten’:

Nicolaas Hogers     
1804-1835
Lambertus Antonius Josephus Thionville 
1835-1837
Gerardus Wilhelmus Neefs   
1837-1856
We houden ons aanbevolen voor oudere 
vermeldingen van de naam Hersend en de 
verklaringen daarvan. 

Heijenrot 
In oude bronnen vinden we de volgende namen:

1376/1383  dat Heyen Rot
1382  Heijnrot
1382/1388 ten Heyend
1419/1424 ’s Heijenrot
1428  Heijnroede, Heijenrode
1429  dat Heijden Rot
1435  Heijenrode
1438/1446 Heijenrot
1456  Heijenrot
1467  Heijnrot
1501  Heijenrot
1506  Heijenrot, Heijen Rode
1510  Heijenrot
1511  Heije Roth
1523  Aent Heijen Roth
1527  Heijen Rijt, Heijen Rot
1530  Heijen Rot
1533  Heijen Rot
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Deze foto’s zijn, op 30 sep-
tember 1964, gemaakt ten be-
hoeve van de ruilverkaveling. 
Dit ter verbetering van de ont-
sluiting en kavelinrichting te 
Berlicum. 
Op de foto hierboven kijken 
we vanuit het Hersend richting 
centrum van het dorp (Petrus-
kerk). Rechts staan huizen, die 
hier niet te zien zijn. 
In het midden zien we een 

smal zandpad, dat vooral in de winter 
vol modder stond. Toch moesten de 
postbodes ook in dit afgelegen gebied 
de post bezorgen wat vaak een heel 
karwei was om door die blubber te 
fietsen.

In het midden van deze foto zien we 
het huis van Bert Raaijmakers op het 
Hersend. De witte streep, bijna voor-
aan, is een gedeelte van de aftakking 
van de ‘smalle’ Ouw Ao, die men ook 
weer wil laten meanderen. 
Rechts op de achtergrond de dijk van 
de Aa. 
Fotocollectie heemkundekring ‘De 
Plaets’
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1537  Dat Heijen Rot
1544  ’t Heijen Roth
1548   Heijen Rot
1563  Heijen Roth
1572  In Heijenrot
1586  Heijen Rot
1592  Het Heijens Rot
1595  Op ’t Heijen Rot
1604  Het Heijen Rot
1651  Heijen Rot
1654  Heijenrode
1660  Heijen Roth
1668  Heijenrot
1717  Hijnroth, ’t Heijnrot
1806  Hijnrot
1839   Hersent
1889  Herzent
1896  Hersent

Bronvermeldingen:
Kohieren 1792: D 23, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51.
+ 2987, 2990, 3000, 3001, 3002 (=hooikamp)
Verpondingsboek 1806: C 2987, 3000.
Kadaster 1832: G 19 (1889), G19 + 19a (1896)

Conclusies uit de diverse aangeleverde sug-
gesties:

Opvallend is dat de –d- in ‘Heijdens’, op een 
enkele uitzondering na, niet in het eerste gedeelte 
van de naam voorkomt. Er moet dus een verklaring 
gevonden worden voor Heijenrot of Heijenrode, 
en niet voor ‘Heijden’. ‘Rooiing aan de heide’ 
lijkt dus onwaarschijnlijk omdat het gebied als 
onderdeel van het ‘Woud’ meer op een bosgebied 
duidt. De persoonsnaam Van der Heide of Hein 
zou ook een oorsprong kunnen zijn, maar wel een 
heel kleine mogelijkheid. Dit blijft dus nog even 
gissen.
Het element ‘rot’ of ‘rode’ van de naam levert 
minder problemen op. Rot als gebied of 
wijk (landbouwgebied) is een aanvaardbare 
mogelijkheid, net als Rode (rooien of ontginnen) 
dat staat voor een bosrooiing. Deze laatste 
mogelijkheid sluit aan bij de verklaring van Joost 
Kocken en ook bij ons artikel ‘Verklaring van de 
naam Middelrode’ in ‘Rondom De Plaets’ van 
2005 blz. 71. Daarin is Middelrode de middelste 
van een aantal rooigebieden, waarvan het Heijdens 
Rot er dus een kan zijn. Echter het ‘Heijens Rot’ als 
rooigebied is eigenlijk te klein om als zodanig te 
worden aangeduid en vergeleken te worden met de 
buurontginningen. Het is slechts het noordelijkste 
puntje van het omvangrijke rooigebied dat ‘het 
Woud’ wordt genoemd (zie afbeelding 3).

Met dank aan: Henk Beijers, Magda Devos, Luuk Keunen, Joost Kocken, Karel Leenders, Ton Spamer, Jos Swanenberg, 
Lauran Toorians.
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Om te bekijken

In 1955 wordt in de Pastoor Van der Lindenstraat een 4-klassige jongensschool in gebruik genomen, die in 1967 
wordt samengevoegd met de, in 1953, ook daar gebouwde, meisjesschool. 
Hier zien we in 1982, een gemengde klas in de Herman Jozefschool, zoals deze school inmiddels genoemd is.
In de rij geheel links van voor naar achter: Bas Verhoeven, Hans Wonders en Frank Timmermans. 
In de 2e rij van voor naar achter: Benny van de Sangen, Dennis van Schijndel, Jolanda Smulders en Rob van Esch. 
In de rechtse rij: Coen Spanjers, Jos van Empel, Edwin van Doremalen, Jochem Heijmans en Anette van Geel.   
         Fotocollectie heemkundekring ‘De Plaets’
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