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GESCHONKEN BIDPRENTJES
Wim van der Heijden († 2005)

Bijgewerkt door Cor Schalken en Albert Pennings

Rond 1995 ontvingen wij van H. van Bavel, o. praem. († 2008) een prachtige en unieke verzameling bidprent-
jes. Van Bavel was norbertijn en archivaris van de Abdij van Berne te Heeswijk. De geschonken collectie be-
staat uit ongeveer 1.000 stuks en betreffen alleen overledenen uit Berlicum, Middelrode of Kaathoven. Tien-
tallen van hen zijn geboren tussen 1750 en 1800 en leefden in de tijd, toen Napoleon zijn grote veroveringen 
deed en ook ons land met zijn legers bezette. Deze overledenen hebben ook meegemaakt dat Nederland voor 
het eerst een koninkrijk werd. De prentjes zijn verzameld door enkele Berlicumse parochiegeestelijken. 
In het begin van de negentiende eeuw komen in ons gebied de eerste bidprentjes in omloop. In eerste opzet 
zijn ze zeer eenvoudig van vorm en met korte tekst. Later ontstaan er meerdere variaties en typen. 

Prentjes met foto 
Aan het begin van de vorige eeuw komen er zelfs 
prentjes met een foto van de overledene in omloop. 
De oudste op dit gebied uit de verzameling zijn van 
Harry Glaudemans * 1889, † 1908 en van de mo-
lenaarsdochter Cunera van Himbergen * 1909, † 
1914. 

Drukkers en kosters 
De oudste prentjes werden veelal gedrukt bij het 
Doofstommen Instituut te St.-Michielsgestel, C. 
Teulings te ‘s-Hertogenbosch, A. Mosmans, de fir-
ma Stokvis of bij J. Coppens te ‘s-Hertogenbosch.
Vanaf de periode, dat er een vaste koster voor de r.-
k. kerk werd aangesteld, regelt deze meestal de uit-
gifte en staat er zijn naam op. We kunnen op deze 
wijze alle kosters behoorlijk nauwkeurig traceren. 
De eerste was A. Kroon, van 1887 tot 1915, daarna 
W. van den Boom, 1916-1919, vervolgens G. de 
Mol, 1920-1951, gevolgd door A. van de Veerdonk 
en daarna, vanaf 1961, Mies Bosch als laatste.

Kerkelijke organisaties
Bij overlijden is gebruikelijk dat er vermeld wordt 
van welke kerkelijke organisatie of instelling men 
lid was. Naast de bekendste instellingen zoals voor 
de mannen ‘de Aartsbroederschap van de Heilige 
Familie van J.M.J.’, meestal ‘de Heilige Familie’ 
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genoemd, en voor de vrouwen ‘de Congregatie 
van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis’, 
kortweg aangeduid als ‘de Congregatie’. Verder 
vinden we vermeld: lid van ‘het kerkbestuur’, lid 
van ‘de r.-.k. E.H.B.O.’, het ‘zangkoor’, de ‘retrai-
tepenning’, de ‘r.-k.-boerenstand’, het ‘parochieel 
armbestuur’, het ‘r.-k. ziekenapostolaat’, ‘pro-
cessiemeester’, de  ‘bedevaart Kevelaar’, de ‘H. 
Aloysius’, de ‘Derde Orde van St.-Norbertus’, de 
‘Derde Orde van St.-Franciscus’, de ‘H. Joseph’, 
enz.

Burgerlijk bestuur
Ook het plaatselijk bestuur wordt ruimschoots ver-
meld. Zo vinden we er het eenvoudige bidprentje 
van onze eerste burgemeester Jacobus Criellaerts * 
1755, †1831 en van zijn vrouw Maria Boogaerts * 
1757, †1832. Maar ook van zijn opvolgers Lamber-
tus Godschalx †1879, Henricus Godschalx †1905 
en Corstiaan Godschalx †1940 zijn er bidprentjes. 
Alleen Antony Godschalx †1849 ontbreekt. Hier-
van bezit de kring wel een kopie. Verder is er na-

tuurlijk ook een aantal gemeentesecretarissen en 
wethouders te vinden. Wat te denken van Henricus 
van den Braak * 1781, die in 1862 overlijdt, na 44 
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jaar raadslid geweest te zijn, waarvan 30 jaar wet-
houder. Hij wordt voor die tijd erg oud n.l. 80 jaar.
 
Onderwijs
Ook het onderwijs komt ruimschoots aan bod. Zo 
is er een prentje van Willem van Maaren * 1790, 
†1838, de eerste katholieke onderwijzer van Mid-
delrode na meer dan 150 jaar reformatie en her-
vormde schoolmeesters. Zelfs de laatste Kaatho-
vense schoolmeester treffen we aan in de persoon 
van Adrianus de Louw, * 1829 te Gemert †1885 te 
Kaathoven. In 1863 overlijdt Geertruida Gooijaarts 

uit Schijndel, de huisvrouw van Willem Brekel-
mans, die hoofd was van de school in Middelrode, 
†1901. Brekelmans gaf zo’n goed onderwijs zodat 
de gemeente leerlingen uit Berlicum, Heeswijk en 
Schijndel verbood zijn school te bezoeken. Het zou 
anders in Middelrode te druk worden en de andere 
scholen zouden met leegloop te maken krijgen. Hij 
werkte voor álle leerjaren in één klas, die bestond 
uit meer dan 100 leerlingen. Wie doet dit hem nu 
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nog na? Ook van de eerste katholieke Berlicumse 
schoolmeester Henricus van der Kamp, †1845 is in 
de verkregen collectie een bidprentje aanwezig.

Oude bidprentjes
In de verzameling treffen we meerdere bidprentjes 
aan van verre voorouders van bekende Berlicumse 
families, zoals Johannes Boselie *1812, †1888, 
Leonardus van Boxtel *1815, †1885, Henricus van 
den Akker *1808, †1878, de schrijfster Egidia Ma-
ria Gijsen, *1865 Gouda, †1936 te Berlicum in het 
St.-Vincentiusgesticht en nog vele bekende Berli-
cummers.

De gift
Zoals blijkt, waren er bij de door archivaris Van 
Bavel geschonken bidprentjes tientallen van zeer 
oude datum. Het is een zeer waardevolle aanvul-
ling op de toenmalige, nog bescheiden bidprentjes-
collectie van Berlicum, Middelrode en Kaathoven. 
De heemkundekring is archivaris H. van Bavel o. 
praem. († 2008) dan ook zeer dankbaar voor zijn 
waardevolle schenking. De kringleden dragen 
zorg, dat ze goed bewaard blijven zodat ze zo-
als gebruikelijk ten dienste van geïnteresseerden, 
meestal zijn dat stamboomonderzoekers, gebruikt 
kunnen worden.

Naschrift redactie
Collectie bidprentjes blijft groeien
Inmiddels zijn we ongeveer 14 jaar verder na-
dat deze bidprentjescollectie is geschonken en 
Wim van der Heijden er bovenstaand artikel over 

schreef. De collectie is inmiddels flink uitgebreid. 
We hebben nu ruim 6.000 bidprentjes van Berli-
cum, Middelrode en Kaathoven. Bij het verzame-
len beperken we ons tot deze kernen, omdat zij 
van oorsprong tot de gemeente Berlicum behoor-
den. Alle andere bidprentjes schenken wij aan de 
heemkundekring waar ze thuishoren. We heb-
ben daar al veel kringen blij mee kunnen maken. 
Vooral in de ons geschonken collectie van Frans 
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Immens zaten er veel van elders. De werkgroep 
bidprentjes heeft zich veel moeite getroost om die 
bidprentjes op de juiste plaats te krijgen. Door ze 
te schenken kunnen stamboomonderzoekers nu 
daar de gegevens vinden. 
Alle bij heemkundekring aanwezige bidprentjes 
zitten in 35 prachtige gemêleerde donkerrode al-
bums. Ze hebben allemaal een nummer en zijn in 
de computer ingevoerd, zodat ze makkelijk zijn te-
rug te vinden.
Andere gedachtenisprentjes, zoals devotieprentjes, 
heiligenprentjes, herdenkingsprentjes van pries-
terjubilea, priesterwijdingen, prentjes van missie-
weken of prentjes gewoon met gebeden, eigenlijk 

te veel om op te noemen, hebben ook een plaats 
gekregen in verzamelmappen. Ook rouwbrieven, 
rouwadvertenties en foto’s van graven maken deel 
uit van onze uitgebreide verzameling.
Hebt u nog bidprentjes of andere gedachtenis- of 
devotieprentjes. Wij houden ons van harte aanbe-
volen. Ook kunt u ze door ons laten kopiëren, want 
gegevens zijn voor stamboomonderzoekers be-
langrijk en er wordt bij ons veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Op de dinsdagochtend kunt u, van 9 tot 
12 uur, altijd onaangekondigd binnenlopen in de 
archiefruimte van de kring in Den Durpsherd om 
iets te schenken, te laten kopiëren en/of gegevens 
te vragen.

Uitleg van het kaartje op de achterzijde
Op de plattegrond op de achterzijde staat afgebeeld het dorpscentrum van Berlicum rond 1650, met in het mid-
den bij nummer 9 het centrale, hoger gelegen, driehoekig plein, ‘de Plaets genoemd. De belangrijkste gebouwen 
zijn de volgende:
1. De grote abdijhoeve,
2. Een brouwhuis,
3. Herberg ‘’t Klein Molentje’,
4. Brouwhuis met herberg ‘de Drije Zwaentjes’,
5. Herberg ‘in de Roijen Leeuw’, 
6. De notariswoning van mr. Thomas de Jeger,
7. Een smederij,
8. Een huis met smidse,
9. De in 1648 onteigende R.-K. Sint-Petruskerk met kerkhof en rechts de dorpslinde,
10. Herberg, met brouwhuis aan de Run, genaamd ‘’t Pannenhuis’, 
11. Herberg ‘de Witte Swaen’, 
12. De voormalige herberg ‘St.-Joris’,
13. De poorthoeve naar kasteel ‘Vredendaal’, met stenen kamer,
14. Herberg ‘de Gouden Leeuw’, 
15. Kasteel ‘ter Aa’.
Opvallend in het dorpscentrum zijn de vele herbergen en bierbrouwerijen. In die tijd hadden de herbergen 
meestal een eigen brouwerij. Vrijwel onveranderd zijn de wegen, links de Hasselt en afslaand de Onderstal, nu 
Bleijendaalseweg. Verder het huidige Raadhuisplein en het begin van de Hoogstraat.
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BERLICUMSE ONTGINNINGSGEBIEDEN 
Wim van der Heijden, (†2005)

Het bestuderen van de licht golvende bodem van Berlicum vanuit het verre verleden geeft ons veel steun bij 
het nagaan van de ontwikkeling van het dorp in het kortere verleden. Deze bodem van het dorp loopt van 
zuidoost naar noordwest enkele meters af. We kunnen dit o.a. waarnemen aan de stroomrichting van de ri-
vier ‘de Aa’ en haar zijstroompjes de Wambergsebeek’, de Run, de Wetering, de Kwalbeek en de Leijgraaf. 
Maar het is geen vlak aflopende plaat. Er zijn onderling beduidende hoogte verschillen. Noordoostelijk van 
de Aa liepen enkele hoge zandruggen, zoals bij de Dreef en de Zandstraat, de Haasakkers, de Akkers en 
de Westakkers. Verder waren er de Droge Misse en de Hoge Akker tussen het Braakven en de Hoogstraat, 
de donk rond de huidige de “Samen op Weg”-kerk, de vroegere herhaaldelijk onderbroken zandrug langs 
Lofaert, Hooghei en Kaathoven en rond de straat Beekveld tot aan de donk de Enst. Sommige waren zo 
hoog, dat ze hier ‘bergen’ genoemd werden. Maar er waren ook vennen, zoals rond het huidige Mercuri-
usplein het Braak- of Loekseven, een groot ven bij Kaathoven, waarvan de familie Van de Ven haar naam 
kreeg en een vennengebied, lopende vanaf de Kwikvonder op het Laar tot aan de Aa, noordwestelijk van 
de Driezeeg. Ieder ven beschikte over zijn eigen natuurlijke afvoer, respectievelijk de Run, de gedeeltelijk 
gegraven Wetering, de Wambergsebeek en de Aa. Vele laaggelegen delen van het dorp zijn in de loop der 
jaren dichtgeslibd met zand, struikgewas, riet, waterplanten, e.d. waardoor moerassen ontstonden, waarvan 
later, vanaf 1300 tot rond 1800, turf gestoken is. Vanuit deze beknopte gegevens kunnen we de ontginnin-
gen in het dorp beter begrijpen.

Vanuit vier hoofdgebieden vinden in Berlicum ontginningen plaats. De oudste blijvende ontginning vindt 
rond 550-600 plaats rond het huidige Raadhuisplein, vroeger ‘de Plaetse’ of ‘de Plaets’ genoemd. Rond 
1280 begint men ook met ontginningen in Middelrode, in die tijd zuidwestelijk van de huidige Aabrug ge-
legen. Ongeveer tegelijkertijd ontstaat een ontwikkelingskern in de Mirrooise Onderstal, nabij het huidige 
Kruisbeeld, terwijl ver weg, midden in een uitgestrekt heidegebied Kaathoven tot ontwikkeling komt. Bijna 
alle ontwikkelingsgebiedjes, die we hierna zullen behandelen, vormen eeuwenlang op velerlei gebied een 
enigszins zelfstandige eenheid. Ze bezitten meestal in het middengebied een wat hogere rug en zijn aan de 
randen het laagst gelegen. Het is erg belangrijk dat ze, middels een riviertje, een afvoer voor overtollig wa-
ter bezitten. We zullen nu overgaan met een beknopt overzicht van deze gebiedjes en hun ontwikkelingen. 
Hierbij beginnen we met de ontwikkeling van het gebied van en rond de eerste blijvende ontginning.
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HET GEBIED BERLICUM 
De Plaets (±600)
Tussen 550 en 600 vindt een groep trekkende ja-
gers, komende vanuit het warme zuiden, op een 
hoge witzanddonk, bij de huidige “Samen op 
Weg”-kerk, die men later ‘de Plaets(e)’ noemt, 
een vast verblijf. De donk wordt aan een zijde 
begrensd door het riviertje ‘de Run’. Geleidelijk 
verkennen deze jagers het omliggend gebied en 
ontdekken de vele mogelijkheden ervan. Het wat 
hoger gelegen gebied is zeer geschikt voor land-
bouw, het wat lagere voor weiland en het nog la-
gere voor hooiland. Het grootvee kan men hoeden 
in het omliggende heide- en bosgebied. Ongeveer 
600 jaar houdt deze kleine dorpsnederzetting 
stand, om hierna, na de stichting van de stad    
‘s-Hertogenbosch, een grote vlucht te nemen.

De Onderstal (±900)
Rond het jaar 900 wordt het gebied van ‘de On-
derstal’, nu het gebied gelegen aan weerszijde van 
de Bleijendaalseweg en Nederhof, betrokken bij 
de landbouw. Het heeft een eigen natuurlijke af-
watering naar de Wambergsebeek en ligt redelijk 
hoog en droog. Rond het jaar 1000 verschijnen 
er de eerste boerderijtjes, opgetrokken uit eiken 
spanten, strooien dak en wanden van fitselstek be-
smeerd met beekleem.

De Hasselt (±900)
Ergens tussen het jaar 900 en 1000 zoekt men 
ontwikkelingsmogelijkheden richting ‘Hasselt’, 

vooral op de hogere delen aan de noordoostzijde 
van de huidige Hasseltsedijk gelegen. Dit gebied 
watert zowel naar de Aa als naar de Wambergse-
beek af. Rond 1250 is het gehele gebied van de 
Hasselt ontgonnen. De eerste bebouwing moet 
ergens tussen 1100 en 1200 hebben plaatsgevon-
den.

Het Beekveld (±900)
Via de ‘Koeleitsesteeg’ trekken de bewoners van 
‘de Plaets’ rond 900, mogelijk reeds eerder, van-
uit de ‘Plaets’ richting het laaggelegen gebied van 
het huidige ‘Beekveld’. In het lage gebied laten 
ze in de zomer hun vee grazen. Veel later, tussen 
1100 en 1200 wordt ook het hoger gelegen deel 
van Beekveld, ongeveer de huidige Beekveldse-
straat, tot aan ‘de Enst’ ontgonnen. De eerste be-
bouwing op de hoger gelegen rug ontstaat rond 
1250-1300.

De Leedt (±1200)
Bij de huidige kruising Veedijk-Braakven-Ne-
derhof ontstaat rond 1200, op de daar aanwezige 
hoogzandrug, een klein gebiedje genaamd ‘die 
Leedt’ Later krijgt het gebied de naam Kruisstraat 
en wordt rond 1500 opgenomen bij Onderstal en 
Braakven. Er ontstaat daar direct bebouwing.

Het Braakven (±1200) 
Reeds direct na de stichting van de stad ‘s-Her-
togenbosch door de hertog van Brabant, rond 
1185, ontstaat er vraag naar landbouwproducten. 
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Een van de oudste ontginnings-
gebieden is de Berlicumse On-
derstal, nu omgeving Bleijen-
daalseweg-Nederhof. Op de 
foto boven de huidige Bleijen-
daalseweg gezien van de Has-
seltsedijk. Op de achtergrond de 
voormalige Pastoriehoeve, in 
de Middeleeuwen eigendom van 
de abdij van Berne. Op de foto 
hiernaast de boerderij die stond 
op de hoek van de huidige Ne-
derhof en de Veedijk, het laatst 
bewoond door de familie Wil-
helmus Wijgergangs-van Uden.

Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Om hierin te kunnen voorzien, wordt de hoog ge-
legen zandrug, gelegen tussen de huidige straten 
Braakven, Marsstraat, Vestaplaats, Hoogstraat en 
Veedijk, tot ontginning gebracht. Het gebied heeft 
via het aangrenzende Braak- en Loekseven een na-
tuurlijk afwatering via de Run en de wat verder 
afgelegen Wambergsebeek. Reeds rond 1250 ver-
schijnen er de eerste behuizingen.

De Loofaert (±1250)
Vanuit het gebied van Rosmalen wordt rond 1250 
tot 1400 de omgeving van de huidige ‘Loofaert’ 
tot ontginning gebracht. Het is een golvend land-
schap met enkele wat hogere donken. Op deze 
laatste verrijzen vanaf 1250, vanaf de richting hui-
dig Coudewater, meerdere pachtboerderijen. Het 
gebied heeft een natuurlijke afwatering naar de 
Wetering, die hier nog niet gegraven is, maar een 
rivier. Reeds vanaf rond 1350 is er aan de andere 
zijde middels de gegraven Loopgraaf een tweede 
afwateringsmogelijkheid. Het gebied heeft zich 
vanaf het begin op Berlicum gericht.

De Wamberg (±1300)
Het gebied de Wamberg bestaat uit een langgerek-
te, aan alle zijden aflopende zanddonk, gelegen 
tussen de Wambergsebeek en de Loopgraaf. Rond 
1300 wordt hier met ontginningen aangevangen. 
Er zijn enkele grote moergebieden in gelegen, 
waar honderden jaren turf gestoken wordt. Reeds 
rond 1360 verschijnt er de eerste bebouwing.

De Veedijk (±1300)
Vanaf de kruising Braakven-Veedijk-Onderstal 
ontstaat rond 1200 een pad voor de houders van 
vee door de heide. Rond 1300 wordt het gedeelte 
tot aan de Wambergsebeek in ontginning geno-
men, aan de Veedijk rond 1350. Het tweede deel 
over de Beek wordt geleidelijk ontgonnen tussen 
1400 en 1700, met eerste bebouwing rond 1600. 
Het is een laag weidegebied met hier er daar op 
wat hogere terreinen landbouw.

De Werststeeg (±1550)
Op eenzelfde wijze als de Veedijk ontwikkelt zich 
vanuit het einde van het Braakven, met een pad 
door de heide, de Werststeeg. Rond 1550 ontstaan 
er een aantal los van elkaar gelegen ontginningen, 
juist over de Beek gelegen, genaamd de Hoge 
Steeg. Later na 1600 worden de ontginningen 
uitgebreid tot aan het huidige kruispunt met de 
Werstkant en krijgt het ontgonnen gebied de naam 
Werststeeg. Pas in de vorige eeuw vindt verdere 
cultivering plaats, richting Hooghei. Het is een 
tamelijk drassig gebied met slechte en beperkte 
afwatering.

De Doornhoek (±1600)
Rond 1600-1650 komt ook een klein gebiedje, aan 
de rand van het inmiddels bijna geheel dichtge-
slibde ven tot ontwikkeling en krijgt in de volks-
mond de naam Doornhoek. Het ligt op de rand 
van de nader te behandelen Heikant. Het is een 
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De vijvers op het landgoed De Wamberg 
zijn ontstaan door turfwinning. Die vijvers 
zijn onderling verbonden door sloten. Op 
de foto een van de kleine vijvers.

Rechts:
Vanaf de Berlicumse Onderstal 
naar de Loofaert liep vroeger een 
smal weggetje, ongeveer parallel 
aan de huidige Hoefse Vonder. Dit 
paadje kon alleen gebruikt wor-
den door voetgangers en later ook 
fietsers en werd vroeger gebruikt 
als ‘kerkepad’ naar de voorma-
lige katholieke kerk op de Plaets. 
Over de Beek lag een smal brug-
getje dat vanwege de kleur bekend 
stond als ‘het wit brugske’. 

Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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laag gelegen weidegebiedje, waarop we de eerste 
hutjes rond 1650 vermeld vinden.

De Werstkant (±1650)
Het noordelijk deel van de Werstkant ontstaat rond 
1400 als einde van de Loofaert. Het maakt hon-
derden jaren deel uit van de Loofaert. Veel later, 
tussen 1650 en 1850, worden de overige gebieden 
van de Werstkant pas tot cultuur gebracht. Het be-
treft hoofdzakelijk laaggelegen bouw- en weiland 
en kent geen natuurlijke afwatering.

De Hooghei (±1750)
Dit is een van de weinige gebieden van Berlicum 
waar maar weinig tot cultuur gebracht is. Aan 
de noordwestzijde, genaamd de Voorhei, is men 
rond 1750-1800 begonnen met individuele kleine 
ontginningen, die echter dikwijls later weer op-
geheven werden. Het is momenteel nog voor het 
grootste gedeelte bosgebied. Rond 1800 verschij-
nen er de eerste, van hout en plaggen opgebouwde 
heihutjes. 

HET GEBIED MIDDELRODE
Terwijl Berlicum zich geleidelijk en langzaam in 
alle richtingen vanuit een centraal punt, genaamd 
‘de Plaets’ ontwikkelt, begint Middelrode op een 
geheel andere manier. Bijna in het gehele gebied 
verspreid, ontstaan tussen 1280 en 1370, dus zes 
tot zeven eeuwen later dan in Berlicum, een aantal 
ontginningshoeven, meest pachthoeven, die rond 

1440 een soort centrum krijgen bij de nieuwe ka-
pel (=nabij huidige Kapelstraat), zuidwestelijk 
van de Aabrug gelegen. Pas veel later, rond 1830, 
ontstaat een tweede centrum aan de Driezeeg. We 
zullen de ontwikkeling in delen van Middelrode 
eens nagaan.

Het Woud (±1230)
De eerste ontwikkelingen vinden plaats in het 
gebied van het huidige Woud, dat zich van oor-
sprong uitstrekt over gedeelten van Middelrode, 
Schijndel, St.-Michielsgestel en Den Dungen. Het 
is een laag gelegen gebied met bos, heide, moeras, 
vennen en veel waterplanten. Na ontginning voor-
namelijk geschikt als weidegebied. Er zijn enkele 
kleine donken in gelegen en de waterafvoer van 
het gebied door de Kwalbeek is slecht. De eerste 
ontginningen ontstaan rond 1230, de laatste rond 
1800. De eerste bebouwing tekent zich af rond 
1280.

Middelrode (over de Aabrug) (±1320)
Aan de rand van het Woud, gelegen tegen de rivier 
de Aa, komt rond 1320 nabij een van de doorwaad-
bare plaatsen op een kleine zandverhoging een 
kleine kern tot ontwikkeling. Dit gebeurt door de 
vestiging van enkele herbergen. Rond 1440 wordt 
deze centrumfunctie versterkt door de bouw van 
een kapel, terwijl de pleisterplaats is uitgebreid 
met een brug over de Aa. Het gebied kent bouw- 
en weiland.
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Links:
Het Woud was een woest gebied 
met heide, bos en moeras, zoals de 
naam al aangeeft. Vanaf ca 1230 
vinden hier de eerste ontgingen 
plaats, de naam is steeds blijven 
bestaan.

Rechts:
Vanaf ca 1300 breidden de ontgin-
ningen vanuit Middelrode zich ook 
uit richting de huidige Zandstraat. 
De hogere gebieden waren ge-
schikt voor landbouw en de lagere 
gebieden werden als weiland ge-
bruikt. De zandruggen in deze om-
geving zijn door ontgrondingen in 
de tweede helft van de vorige eeuw 
verdwenen.
Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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De Hondshurk (±1280)
Dit gebiedje is een onderdeel van het Woud. Te-
gen de rand van de Aa wordt zuidwestelijk van de 
brug, rond 1280, een ontginning aan de rand van 
een moeras opgezet. Op een kleine verhoging in 
het landschap ontstaat de grote hoeve de Hons-
hoernic. Het wordt een klein landbouw- en weide-
gebied, omsloten door moeras en de Aa.

De Haffert (±1280)
Zuidoostelijk van de zandrug, die doorloopt naar 
Zandstraat en Dreef, ligt noordoostelijk van de Aa 
een gebied dat wat hoger gelegen is en sterk af-
loopt naar de Aa. Het is door overstromingen een 
vruchtbaar gebied. Rond 1280 worden hier ont-
ginningen ter hand genomen, rond 1300 worden 
de eerste huizen gebouwd. Als omstreeks 1340 de 
watermolen ‘ter Steen’ door de hertog van Bra-
bant gesticht wordt, stijgt de belangrijkheid van 
deze hoek. Vanuit omliggende plaatsen ontstaan 
paden naar de watermolen.

De Zandstraat (±1300)
Na de Haffert volgt omstreeks 1300 de Zand-
straat. Hier kan men hoog en droog op een lange 
zandrug wonen, terwijl de randen geschikt zijn 
voor landbouw en de dalen voor wei- en hooiland. 
De noordwestzijde wordt begrensd door vennen 
en moerassen. Het gebied is reeds vóór Christus 
tijdelijk bewoond geweest. Er verschijnen, rond 
1350, twee grote pachthoeven. Pas ruim na 1400 
ontstaan er ook enkele hutjes.

De Spurkstraat (±1300)
Hoewel een deel van het Woud, komt dit gedeelte 
pas rond 1300 tot ontwikkeling. Door het gebied 
loopt de Kwalbeek, terwijl het aan een zijde tot te-
gen de Aa loopt. Het bestaat uit kleine lage zand-
donken en is geschikt voor bouw- en grasland. De 
bewoning wordt kort voor 1400 ter hand geno-
men.

Het Hersend (±1320)
Dit is een laag weidegebied, oorspronkelijk heide-
gebied, tussen de Kwalbeek en de Aa. Het vormt 
één geheel met het onder Den Dungen gelegen ‘de 
Hoek’. Daar wordt rond 1320 een grote pachthoe-
ve gesticht. Pas na 1820 komt op het Berlicumse 
deel bebouwing.

Het Gewat (±1340)
Dit is het gebied aan de zuidoostkant van de Aa, 
rond de huidige restanten van het kasteel Selden-
sate. Het vormt een onderdeel van het Woud. Er 
lag een doorwaadbare plaats, die de korste weg 
naar Berlicum was. Hierdoor ontstaat de naam, 
later ook aan de noordwestzijde van de Aa. Het 
is een weidegebied rond 1340 ontgonnen, waarin 
enkele kleine donken gelegen zijn. Rond 1370 
komt er de eerste bebouwing.

De Linde of Driezeeg (±1380)
Aan de rand van de langgerekte zandrug van de 
Zandstraat ontstaat nabij een haakse bocht in de 
handelsroute rond 1380 bebouwingsactiviteiten. 
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Links een foto van het einde van de Gewadsepad, 
daar waar hij  overgaat in het fietspad naar de brug 
over de rivier de Aa. Links en rechts liggen laag-
gelegen weilanden. Net over de brug de ruines van 
Seldensate.

Onder ziet u het direct aansluitende gebied  aan  de 
vorige foto, het zg Konijnenbosje, anno 1937.  

Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Meerdere bebouwing ontstaat, rond 1550, als er 
een herberg en een smid komen. Het gehele ge-
bied bestaat alleen uit een groepje gebouwen.

De Dreef (±1660)
Tot 1660 is dit een heidegebied. Kort hierna wordt 
de grond voor ontginning uitgegeven en wordt er 
een pachtboerderij met speelhuis en een rosolie-
molen gevestigd. De ontginning van het gebied 
is heden nog steeds niet voltooid. Op een hoge 
zandrug langs de Leijgraaf heeft in de tijd vóór 

Christus meermalen tijdelijke bewoning plaatsge-
vonden.

De Voorheide (±1750)
Aan het einde van de Zandstraat, juist voorbij de 
bocht naar de Dreef, begint ‘de Voorheide’. Het is 
een laag gelegen gebied met slechte afwatering. 
De eerste ontginningen vinden plaats rond 1750 
en lopen tot rond 1900. De eerste bebouwing ont-
staat rond 1800 en bestaat uit heihutjes. Meestal is 
men tot 1804 geen eigenaar van de grond.

Pas na ongeveer 1660 werd het gebied rond de huidige Dreef ontgonnen. Nog steeds is het hele gebied niet ontgon-
nen. Ook hier zijn vele stukken van de hogere zandruggen door ontgrondingen uit het landschap verdwenen. De 
hoogteverschillen zijn nog duidelijk in het gebied zichtbaar.   Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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Nog een stukje ongerepte natuur midden 
in het  dorp Berlicum, waar nu vele hui-
zen staan. We  praten dan over het gebied 
waar nu Kelwis, Haam en Roskam gelegen 
zijn.       Fotocollectie heemkundekring De Plaets

Eenzaam staart een landbou-
wer rond 1926 in de omge-
ving van de Heikantsehoeve 
naar het ondergelopen land. 
Hij  moest wachten totdat het 
water weer weggezakt was, 
alvorens hij zijn land weer 
verder kon gaan bewerken
.
Fotocollectie heemkundekring De 
Plaets
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HET GEBIED BELVEREN, BELVER OF 
BEILVER
Dit gebied, waarvan de naam al meer dan 100 jaar 
niet meer gebruikt wordt, was een groot, zo niet 
het grootste ontginningsgebied van Berlicum. Het 
ontstaan moeten we plaatsen rond 1270, terwijl 
de eerste bebouwing rond 1300 plaats heeft. Het 
betreft het gebied van de Brand, de Haasakkers, 
het Laar, de Westakkers, de Akkers, het Wester-
broek, de Groenstraat, de Heikamp en het Plein. 
De zuidwestzijde wordt grotendeels begrensd 
door een langgerekte zandrug en het Aa-dal. Naar 
de noordzijde loopt het gebied geleidelijk af. De 
zuidoost zijde is gevormd door een vennen- en 
moerasgebied. Aan de noordwestzijde sluit het 
aan bij het lage gebied van de Werst. 

Milrooise Onderstal (±1350)
Het centrum van Belveren, een groot driehoekig 
gemeenschappelijk plein is genaamd ‘Middel-
rooise Onderstal’, ligt bij het huidige kruisbeeld 
en wordt begrensd door de ‘Oude Ploeg’, de Ploeg 
en de Groenstraat. Het ontstaat rond 1350-1400 
en ligt in het overgangsgebied tussen hoog en laag 
en wordt aan de noordwestzijde begrensd door de 
Wambergsebeek. In tegenstelling tot Middelrode, 
die ontstaat uit pachthoeven, ontstaat Belveren 
rond het centrum, dat door kleine particulieren 
ontgonnen wordt. Waarschijnlijk zijn aan deze 
centrumvorming tientallen her en der verspreid 
liggende ontginningen vooraf gegaan. Deze ver-

spreid liggende hoeven en ontgonnen landerijen 
worden aangeduid als zijnde gelegen in ‘Lengs-
broek’, en in ‘Lengsveld’. 

Het Lengsveld (±1270)
In de gebieden oostelijk en westelijk van het latere 
centrum vinden na 1270 in het wilde weg kleine 
ontginningen plaats. Alles wat in deze langgerekte 
strook gelegen is wordt aangeduid als gelegen in 
‘Lengsveld’. Na 1300 verschijnt er de eerste pri-
mitieve bebouwing. Later wordt deze strook op-
gedeeld in enkele kleinere zelfstandige gebieden 
en verdwijnt de naam ‘Lengsveld’.

Het Lengsbroek (±1320)
In de iets lager, noordoostelijk van het ‘Lengs-
veld’ gelegen strook onontgonnen gebied vin-
den iets later, rond 1320, ook dergelijke wilde 
en plaatselijke ontginningen plaats. In dit gebied 
zullen ze later meestal weer overwoekerd wor-
den. Ook hier betreft het een lange smalle strook, 
lopende van de latere Werststeeg tot en met het 
Laar. Rond 1350-1400 verschijnen er hier ook en-
kele hutjes. Ook dit gebied wordt later in kleinere 
ontginnings¬gebieden opgenomen, waarna ook 
de naam ‘Lengsbroek’ in de vergetelheid raakt.

De Brand (±1350)
In oostelijke richting van het centrum ‘de Middel-
rooise Onderstal’ ligt een voor ontginning gunstig, 
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Het gebied het Hersend was een laag gebied tussen de Aa en 
de Kwalbeek met enkele donken. Op de foto boven een kijkje 
over het Hersend vanaf de zomerdijk en op de foto hiernaast 
een stukje van de voormalige en in de nabije toekomst weer 
meanderende Aa.
                      Fotocollectie heemkundekring De Plaets



22

niet te hoog of laag gebied. Het leent zich daarom 
zeer voor gerichte ontginning. Rond 1350 wordt 
het de eerste ontgonnen wijk naast het centrum. 
Uit dezelfde tijd dateert ook de eerste bebouwing. 
Het gebied wordt aan de zuidwestzijde begrensd 
door de hoge Akkers en Haasakkers, terwijl aan 
de zuidoostzijde vennen en moerassen gelegen 
zijn, waarop afgewaterd wordt.

De Haasakkers (±1380)
Het lager gelegen deel van ‘de Haasakkers’, dat 
noordoostelijk van de huidige hoofdweg door 
Middelrode ligt, is het volgende gebied, dat, rond 
1380, voor ontginning in aanmerking komt. Het is 
gelegen tussen het veel hogere deel van de huidige 
Haasakkers en heeft aan de noordoostzijde ven-
nen en moeras. De afwatering geschiedt via deze 
vennen. Rond 1400 komt er de eerste bebouwing. 
Het hogere gedeelte van de Haasakkers komt pas 
na 1800 tot ontginning.

Het Laar (±1300)
Vanuit het Lengsbroek vinden hier rond 1300 al 
ontginningen plaats. Bij de verdere ontwikke-
ling van het gebied rond 1400 krijgt het gebied 
de naam ‘het Laar’. Rond deze tijd worden ook 
de eerste huisjes gebouwd. Het is een vlak, vrij 
laag gelegen grasgebied en wordt aan twee zijden 
begrensd door de Beek, terwijl aan de derde zijde 
moerassen en vennen gelegen zijn.

De West(er)akkers (±1370)
Hoewel liggende tegen het centrum ‘de Middel-
rooise Onderstal’ wordt de eerste spade daar pas 
rond 1370 in de grond gestoken. Het is een lang-
gerekte zandbult, te hoog en droog voor land-
bouw. Rond 1500 komen er enkele hutjes die tel-
kens weer verdwijnen. Na 1800 komt het gebied 
pas goed tot ontwikkeling als landbouwgebied en 
voor bewoning. Het gebied is niet aan een rivier 
gelegen. 

De Akkers (±1370)
Dit is het richting Haasakkers doorlopend gebied 
van ‘de Wesakkers’. Het is op plaatsen nog hoger 
en droger dan de Westakkers. Ook hier worden 
vanaf 1370 plaatselijk stukjes ontgonnen. Op een 
enkele tijdelijke hut na vindt er geen bebouwing 
plaats. Pas na 1810 verschijnen er een aantal zeer 
eenvoudige hutjes. Ook is er geen directe eigen 
waterafvoer aanwezig.

Het Westerbroek (±1700)
Het lage Aa-dal aan de zuidwestzijde van de Ak-
kers en de Wesakkers gelegen heeft de naam Wes-
terbroek. Het is laag, drassig gelegen broekland 
wat veel onder water staat en grotendeels alleen 
geschikt is als hooiland. Er zijn moerassen en en-
kele vennen in gelegen. Rond 1850 verschijnt in 
dit gebied een woning.
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Links:
De Loofaert is niet ontgonnen vanuit Berlicum maar van-
uit Rosmalen. Het was een licht golvend gebied met hoog-
teverschillen, wat nog duidelijk op de foto te zien is.

Rechts: 
De Werstkant werd pas laat ontgon-
nen, vanaf ca 1600. Het was laag 
gelegen en had geen natuurlijke af-
watering. Op de foto is duidelijk te 
zien dat het er nat was. Een flink stuk 
hiervan is nu nog aanwezig, afwis-
selend sloten en begroeiing op de 
perceelsscheidingen. 
                 Fotocollectie heemkundekring De Plaets



24

De Groenstraat (±1400)
Voor de ontginning van dit gebied moet men over 
de Beek. Rond 1400 wordt begonnen met de eer-
ste ontginningen. Rond 1430 verschijnt er juist 
over de Beek de eerste boerderij. Op de Beek na 
is het dan nog aan alle zijden omringd door hei-
degebied. Het heeft een natuurlijke afvoer via de 
Beek.

De Heijkampen (±1400)
Dit is het gebied tussen huidige Kerkwijk en de 
Beek. Ook hier beginnen rond 1400 de eerste ont-
ginningen Het is een middelhoog landbouwge-
bied. Pas na 1830 begint hier de bebouwing. Het 
heeft een waterafvoer via de Beek.

Het Plein (±1500)
Aan het einde van de Groenstraat ontstaat rond 
1500, rond een gemeenschappelijk plein, een 
klein zelfstandig gebiedje rond een gemeenschap-
pelijke plaats, na 1600 het Plein genaamd. Bebou-
wing vindt er pas na 1650 plaats. Het is een vlak 
gebiedje zonder eigen waterafvoer en vormt één 
geheel met de Groenstraat.

De Koesteeg (±1600)
Vanuit het Plein komen na 1600 enkele stukjes 
langs de huidige Koesteeg tot ontginning. Deze 
werkzaamheden gaan door tot na 1850. De eer-
ste bebouwing is, rond 1680, de Elzenburg. Pas 
anderhalve eeuw later komt er meer bebouwing. 

Het is een vlak laag gebied, geschikt voor wei- en 
hooiland en heeft geen waterafvoer.

Het Nieuw Laar (±1800)
De gebieden, het Nieuw Laar en het Schellekens-
veld, worden pas na 1803 door de gemeente uit-
gegeven. Sommige stukjes zijn al wat eerder door 
arme dorpsbewoners in ontginning genomen. 
Rond 1850 is het gehele gebied ontgonnen. Het is 
een vlak, niet te hoog gelegen gebied zonder eigen 
waterafvoer.

HET GEBIED KAATHOVEN EN OMGE-
VING
Het betreft hier enkele gebieden, eeuwen gelegen 
rondom in het heidegebied, die zich niet verder in 
de omgeving uitgebreid hebben. Voor de dorpsbe-
woners waren het veraf gelegen uithoeken.

Kaathoven (±1250)
Kaathoven vindt zijn oorsprong in een uitgave van 
woeste grond, rond 1250, aan een zekere Monic, 
door de hertog van Brabant. Deze laat de Wetering 
vanaf de Loofaert doortrekken naar Kaathoven ter 
afwatering van het daar gelegen ven. Uiteindelijk 
ontwikkelt zich rond 1300 een grote hoeve op de 
slechte, meest arme, heidegrond. Tussen 1400 en 
1600 wordt de hoeve in meerdere landbouwbe-
drijven opgesplitst. Van hieruit hebben geen an-
dere ontginningen in de omtrek plaats. Het blijft 
eeuwen lang een klein zelfstandig ontginningsge-
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Op de foto zien we links de 
Koesteeg uitkomen op Kaat-
hoven/Milrooisedijk, in de 
volksmond ‘De Tip’ genoemd. 
Duidelijk zichtbaar is de toe-
stand van de wegen in de eer-
ste helft van de vorige eeuw. 
Vanaf het Plein werd dit ge-
bied vanaf ca 1600 stukje bij 
beetje ontgonnen.

Rechts:
Op deze afbeelding kijken we vanaf 
het Zeebroek in de richting van de 
Werststeeg. Vanaf ongeveer 1550 
waren er in dit gebied her en der wat 
losse ontginnen.  Pas in de 19e eeuw 
vonden er daar ontginningen plaats 
richting de Hooghei.
          Fotocollectie heemkundekring De Plaets
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bied. In de vijftiende eeuw komt er zelfs een eigen 
kapel. Het gebied er om heen blijft steeds bos en 
heide.

Heikantsehoeve (±1330)
Geheel losstaand van de ontwikkeling van het na-
bijgelegen ‘Kaathoven’ heeft, rond 1330, de uit-
gifte van een hoeve land plaats op een kilometer 
afstand zuidelijk van Kaathoven. Ook hier ver-
rijst wat later, rond 1360, een grote pachthoeve, 
ge¬naamd ‘de Hoeve ter Heijde’. Veel later, in de 
zeventiende eeuw, wordt de hoeve gesplitst in drie 
hoeven. Het is een gebied met slecht bouwland 
en bestaat daarom veelal uit weiland, gelegen tot 

bijna aan de grens met Heeswijk. Het is rondom in 
onontgonnen gebied gelegen en kent geen eigen 
afwatering.

Heibloem (±1800)
Dit gebied, beginnende bij ‘de Roode Sok’, loopt 
nog ver door onder Heeswijk. Het is tot 1800 een 
bos- en heidegebied, waarin, onder Heeswijk, 
eeuwenlang een molen stond. Tot op heden zijn 
slechts enkele delen van het gebied ontgonnen. 
Vanaf 1800 heeft de eerste bebouwing plaats. De 
gronden zijn het meest geschikt voor grasland. Het 
gebied heeft geen eigen afwatering en bestaat tot 
op heden voor het grootste deel uit bos en heide.

Op de kruising Laar, 
Milrooijsedijk en 
Heiblomsedijk ligt 
de Rode Sok, vroeger 
een bekende herberg. 
Pas na 1800 zijn hier 
ontginningen begon-
nen en die zijn in de 
richting Heeswijkse 
bossen nog niet vol-
tooid.
Fotocollectie heemkunde-
kring De Plaets
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Aanvulling op ‘Het was mijn roeping’
Albert Pennings

Na het verschijnen van ons boek ‘Het was mijn roeping’ in 2007, waarin alle religieuzen uit Berlicum, 
Middelrode en Kaathoven zijn besproken, kwamen we er nog enkele op het spoor die bij ons tot dan toe 
onbekend waren gebleven. Hoewel er oproepen hebben gestaan in diverse dag- en weekbladen is er niet op 
gereageerd. Ook zijn er enkele religieuzen al zo lang geleden overleden dat ze vergeten waren. Ook is een 
enkeling in België ingetreden, zodat die buiten ons gezichtsveld zijn gebleven. Toch willen we onze lezers 
ook deze religieuzen niet onthouden.
In genoemd boek worden ook de ordes en congregaties in het kort besproken. Van de ordes en congregaties 
die nieuw zijn, zullen we hier ook een korte beschrijving geven.

Maria van Beekveld, zuster Adriana
Lekezuster van het Norbertinessenklooster te 
Neerpelt, België.

Zij is geboren op 18 april 1873 in Berlicum en op 
20 mei 1895 ingetreden. Zij is ingekleed op 18 
mei 1896 en geprofest op 18 mei 1897. Ze is over-
leden op 22 februari 1942. Zij is begraven op het 
kloosterkerkhof. Maria was een dochter van Lam-
bertus van Beekveld en Christina van den Akker, 
zij waren landbouwers in Berlicum.
De familie weet zich vrijwel niets meer van haar 
te herinneren. Jan van Beekveld uit Schijndel her-
innert zich nog dat hij als dertienjarige jongen met 
zijn vader een keer op de fiets naar Neerpelt is ge-
weest om diens tante te bezoeken. Ze hebben haar 
daar nauwelijks gesproken en gezien, zij zat im-
mers in het ‘slot’. Slotzusters kwamen toen nooit 
buiten en bleven achter de tralies. Het eten werd 
hen zelfs door een loket aangereikt, dat was vrij-
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wel het hele contact.

Beschrijving klooster:
Even buiten het dorp Veerle staat het voormalige 
moderne klooster (1953-55) van de Norbertines-
sen, het enige klooster van de vrouwelijke tak van 
de Orde van Prémontré in België. Het werd in 
1858 in Neerpelt gesticht als afsplitsing van de 
Norbertinessen van Catharinadal in Oosterhout 
en in 1955 naar Veerle overgebracht. (zie verder 
‘Het was mijn roeping’ blz. 243).

Lambertus van de Graaf, broeder Sabinus Ma-
ria

Congregatie van de Broeders van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes, de broeders van Dongen. 
(De beschrijving van deze congregatie staat op 
blz. 110 van ‘Het was mijn roeping’).
Lambertus werd geboren op 27 september 1908 
in Veghel. Hij was een zoon van Henricus van de 
Graaf en Henrica van Pinxteren. Ze woonden in 
1898 aan de Milrooijseweg 72 en hebben daar ge-
woond tot 1905. Hendrik was leerlooier. Het ge-
zin had acht kinderen en twee ervan gingen in het 
klooster. Zijn zus Martina trad als zuster Alberica 
in bij de zusters van Schijndel en staat wel in het 
boek vermeld (blz. 194).
Hij werd juvenist in Dongen op 24 augustus 1922, 
hij trad in de congregatie op 17 mei 1924 en heeft 
de kloosternaam Sabinus Maria ontvangen. Zijn 
eerste professie was op 21 juni 1926 en hij deed 

zijn eeuwige professie op 21 juni 1932. Hij ging 
op 22 juni 1926 vanuit het noviciaat naar het Ge-
rardus Majellahuis, dat was de kweekschool van 
de broeders in Dongen. In 1929 slaagde hij voor 
onderwijzer. Hij was werkzaam op de St.-Aloysi-
usschool voor lager onderwijs, studeerde muziek 
en werd onderwijzer aan de ULO/voorbereidende 
klassen voor de kweekschool en was muziekle-
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raar aan de kweekschool.  Hij vertrok op 20 juni 
1935 naar Pangkalpinang, Banka in het toenma-
lige Nederlands Oost-Indië. Broeder Sabinus was 
daar werkzaam aan de Hollands-Chinese Broe-
derschool en in het jeugdwerk. Hij was plaatsver-
vangend overste van het huis in 1939. Op 10 april 
1942 werd hij door de Japanse bezetter overge-
bracht naar de gevangenis te Pangkalpinang en op 
30 mei 1944 naar het interneringskamp te Munt-
ok. Hij overleed daar na alle ontberingen te jong 
op 37-jarige op 24 oktober 1944.

Maria Johanna van den Heuvel, zuster Marie 
Cordule van het Heilig Aanschijn
Ursulinen van de Romeinse Unie (o.s.u.), zusters 
van de Romeinse Unie, lekezuster

Maria van den Heuvel is geboren in Berlicum op 
8 oktober 1868 als dochter van Johannes van den 
Heuvel en Johanna Maria Meulenbroek, toen wo-
nende wijk C in de buurt van het kruisbeeld. Va-
der was landbouwer en strodekker. Ze is ingetre-
den bij de Ursulinen te Bergeijk op 28 november 
1894, ingekleed op 31 mei 1895 en geprofest op 
27 juni 1898. Ze is daar ook overleden op 16 au-
gustus 1923.

Uit archiefmateriaal blijkt, dat deze zuster een 
hulpzuster/lekezuster was en dat ze werkzaam 
was op de boerderij. Er staat te lezen:
‘Deze zuster muntte uit door liefde tot de een-

zaamheid en de versterving. Onbekend en in stilte 
werkte zij en bij haar zwaar en moeilijk werk op 
het veld en in de stal, was haar hart steeds met 
Jezus en Maria verenigd. Gaarne bad ze de ro-
zenkrans. Ze beminde Maria als haar Moeder en 
daarom was ze op haar sterfbed tevreden en ge-
troost’.
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In het register van de dotten (=bruidsschatten) en 
uitzet vinden we het volgende:
‘Soeur Marie Cordule is in ons klooster geprofest 
den 27sten juni 1898. Zij heeft meegebracht voor 
haren uitzet 50 gulden. Later heeft ze nog ont-
vangen van Mr. Pastoor Bakers 50 gulden. Deze 
zijn nog gebruikt voor haren uitzet. Er is dus geen 
dot’.
In die tijd bestond er een aardig standsverschil tus-
sen de soeurs (lekezusters, werkzusters, hulpzus-
ters) en de mères (koorzusters). Dit had te maken 
met de aanzienlijke standsverschillen in die tijd en 
ook met de ‘bruidsschat’, het geld dat een zuster 
inbracht. Koorzusters besteedden veel tijd aan ge-
bed en koorzang en het vuile en eenvoudige werk 
werd gedaan door deze lekezusters, werkzusters! 
Ook in de kleding werd verschil gemaakt. In de 
vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw is dit 
verschil langzamerhand afgeschaft. Zuster Marie 
Cordule was lekezuster. 

Over de Ursulinen: 
Ursulinen zijn een katholieke vrouwelijke kloos-
terorde die in 1535 door Angela Merici (1474 - 
1540) te Brescia werd gesticht en onder bescher-
ming van de Heilige Ursula van Keulen gesteld. 
De stichting van de orde werd door Paus Clemens 
VII (1478-1534) bevestigd. In 1612 werden de 
Ursulinen tot orde verhevenDeze orde wijdt zich 
aan het opvoeden en onderwijzen van meisjes en 
stichtte scholen in o.m. België, Duitsland en Ne-

derland (o.a. Sittard en Boxtel) sinds 1645. Sinds 
de 17e eeuw zijn ze ook in Noord-Amerika actief.

Petronella van Pinxteren, zuster Maria Theop-
hila van het Allerheiligst Sacrament
Ingetreden bij de Penitente Recollectinen van de 
derde orde van de H. Franciscus, ook genoemd de 
Franciscanessen van Oirschot. 
(De beschrijving van deze orde staat op blz. 248 
van ‘Het was mijn roeping’).
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Zij is geboren in Berlicum op 15 december 1874 
als dochter van Lambertus van Pinxteren en Hen-
drika Tibosch. Nel was het tweede kind van zeven. 
Het gezin woonde C58, nu Milrooijseweg 105. In 
1887 zijn ze verhuisd naar Den Dungen. Als zus-
ter Theophila trad ze in het klooster ‘Nazareth’ te 
Oirschot. Zij is overleden in het Sint-Antonius-
gesticht in Zaltbommel op 19 augustus 1925 en 
aldaar op het R.-K. Kerkhof begraven

Johanna van Schijndel, zuster Maria Ida  
Kloosterling bij de congregatie van de Kleine 
Zusters van de H. Joseph, Sorores Minores Sancti 
Josephi (s.m.s.j.), de zusters van Heerlen. Johanna 
is geboren op zaterdag 17 augustus 1872 als doch-
ter van Martinus van Schijndel en Anna Maria van 
Berne. Op het bidprentje wordt 18 augustus als 
geboortedatum gegeven: dit is de doopdatum. De 
familie woonde ondermeer op Loofaert 30 (1870) 
en in 1890 op Werststeeg 9. Vader Martinus (1932 
– 1890) was eerder getrouwd met Martha van 
de Ven (1834 – 1870). Uit dit huwelijk waren al 
twee kinderen. Na het overlijden van vader Mar-
tinus verhuist moeder Anna Maria in 1892 met 
enkele kinderen naar Cuijk. Het verhaal in de 
familie luidt dat dit vertrek vooral werd ingege-
ven door het faillissement van een of meer leer-
looierijen, waar enkele zoons werkzaam waren. 
Zuster Ida trad op 1 mei 1901 in bij de Kleine 
Zusters van de H. Joseph in Heerlen, ze is gepro-
fest op 4 oktober 1902 en verbond zich definitief 

op 11 september 1905. Van 1908 tot 1923 werk-
te ze in het college te Weert in de keuken. Van 
1923 tot 1934 in Buggenum ook in de keuken. In 
1934 kwam zuster Ida terug naar het moederhuis 
in Heerlen om het rustiger aan te doen, maar ze 
maakte zich toch nog nuttig met allerlei kleine 
diensten. Ze overleed er op woensdag 22 novem-
ber 1950.

Moeder van zuster Ida, Anna Maria van 
Berne
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Hier volgt het overlijdensbericht dat aan alle hui-
zen van de congregatie werd verstuurd: 

J.M.J.F.     
Heerlen, moederhuis, 23 november 1950

Goede Moeder en Zusters,

Hiermede bericht ik u namens Eerwaarde Moeder 
die op visitatiereis is, dat gisterenavond onze goede 
zuster Ida overleden is. Zuster Ida kwam in 1934 
in ons moederhuis, nadat zij elf jaar in Buggenum 
in de keuken werkzaam was geweest en daarvoor 
15 jaar de zware taak in de keuken te Weert had 
verricht. Nu waren haar krachten zo verminderd, 
dat zij tot dit werk niet meer in staat was. In het 
moederhuis heeft zij zich toch nog vele jaren nuttig 
weten te maken met lichte huiselijke bezigheden.  
Onze goede overleden medezuster was een voor-
beeld van eenvoud en tevredenheid. Stil en be-
scheiden heeft zij haar leven in het klooster ge-
sleten. Tot voor enkele weken zag men haarsteeds 
aanwezig in de kapel en haar grote verdriet was 
dat zij dat de laatste dagen niet meer kon. Moge O. 
L. Heer haar spoedig het heerlijk loon geven voor 
haar werkzaam en voorbeeldig religieuze leven. 
Zuster Ida, Johanna van Schijndel was in haar 
79ste levensjaar en het 49ste van haar H. Professie. 
Goede Moeder en Zusters, u wilt wel gaarne haar 
ziel in de voorgeschreven gebeden gedenken. Ont-
vangt u de hartelijke groeten van uwe u in Jezus 
H. Hart liefhebbende Moeder Oda

Omdat deze zustercongregatie niet besproken is 
in ons boek ‘Het was mijn roeping’ laten we hier 
een korte beschrijving volgen: De Kleine Zusters 
van de Heilige Joseph is een zustercongregatie 
uit Heerlen in Nederland. De congregatie is in 
1872 opgericht door de Heerlense priester Petrus 
Joseph Savelberg. In de tweede helft van de 19e 
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eeuw stonden de sociale verbanden van die tijd 
onder druk vanwege de heersende landbouwcrisis 
en de opkomende industrialisatie. Adequate zorg 
en verzorgende voorzieningen waren er bijna niet. 
De onderkant van de samenleving had het in die 
tijd niet gemakkelijk. Savelberg was een onderne-
mend geestelijke en probeerde voor deze mensen 

op te komen. Hij verenigde zes vrouwen uit Heer-
len en omstreken tot een congregatie. Het moest 
een sobere en eenvoudige gemeenschap worden. 
Iedereen die maatschappelijk buiten de boot 
viel: wezen, bejaarden, zenuwzieken en alcoho-
listen, kon op de steun van deze zusters rekenen. 
De zusters werkten in ziekenhuizen, weeshuizen, 
verpleegtehuizen en kinderherstellingsoorden. 
Zij werkten eerst in Limburg en vanaf 1887 ook 
in Vlaanderen. Toen Frans de Wever samen met 
Savelberg het eerste ziekenhuis van Heerlen op-
richtte, namen de zusters de verpleging op zich. 
Op de Gasthuisstraat 2a had de congregatie haar 
eigen kapel naast het woonhuis van Savelberg. In 
1897 kwam daar ook nog het verzorgingstehuis 
Sanatorium St. Joseph Heilbron bij. De zwakzin-
nigenzorg werd een specialisme van deze congre-
gatie, die zich ook inzette in de missie in China, 
Nieuw-Guinea en Kenia. Deze zusters zijn nog 
steeds actief. 

Adrianus Zwijsen
Broeder bij de orde van het H. Kruis, ordo sanctae 
crucis, de Kruisheren (o.s.c.).

Hij is geboren in Berlicum op 1 april 1825. Hij 
was een zoon van Cornelis Zwijsen en Johanna 
Spierings. Hij moest oom zeggen tegen Joannes 
Zwijsen, de latere Aartsbisschop-bisschop. Hij 
trad in bij de orde te Diest in België op 2 februari 
1852, waar hij in noviciaat was van 1852-1853. Zuster Ida van Schijndel
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Zijn plechtige professie legde hij af op 2 februari 
1853. Hij verbleef onder meer in de kloosters in 
Diest, Sint-Agatha en Maaseik. Op 24 juli 1868 
werd hij benoemd voor het klooster van Maaseik, 
op dat moment verbleef hij in Uden. Hoe lang hij 
in Maaseik verbleven is, is niet precies bekend. 
Officieel bleef hij tot 1881 in Sint-Agatha wonen. 
Hij is overleden in Maaseik op 21 april 1885 en 
begraven in Heppeneert.

Beschrijving van de orde:
De oorsprong van de orde van het heilig kruis 
ligt in de dertiende eeuw in de buurt van Luik. 
Enkele mannen uit het kanunnikencollege van 
de kathedraal van Luik wilden het oorspronke-
lijke ideaal van de kanunniken herstellen: leven 
in een gemeenschap met gebed en zielzorg voor 
de aan de kerk verbonden mensen. Onder de lei-
ding van Theodorus van Celles trokken ze zich uit 
de bisschopskerk terug in een klein kapelletje in 
het stadje Hoei aan de Maas (België) en bouwden 
daar een klooster. Ze zorgden voor de mensen, die 
onderweg waren, pelgrims, kruisvaarders, door 
hen een onderdak te geven. Al heel spoedig ont-
stonden er verdere kloosters in het huidige België, 

Nederland en verder in Europa. Ze namen de regel 
van Augustinus als grondslag voor hun samenle-
ven en stelden constituties op naar het voorbeeld 
van Dominicus, met wie Theodorus bevriend ge-
weest moet zijn. Ze noemden zich kruisbroeders of 
kruisdragers.
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VAN OUDE STEEG TOT MILROOIJSEDIJK
Wim van der Heijden († 2005)

In het Bosch Protocol, betrekking hebbende op Berlicum, is reeds in de vijftiende eeuw sprake van ‘De Oude 
Steeg’ te Berlicum. Zo vinden we in 1440 vermeld: ‘Oudestege’, in 1445 en 1447 ‘Oude Steghe’, in 1451 ‘De 
oude Stege’ en in 1456 ‘Oude Stege’. Het blijkt echter niet mogelijk de juiste plaats van deze steeg op oude 
kadasterkaarten of andere uitgewerkte kaarten van Berlicum terug te vinden. Toch moet het gezien de vele 
vermeldingen een belangrijke weg geweest zijn, niet in de zin van goed gesitueerd en verhard, maar wel als 
verbindingsweg. Het blijkt namelijk de verbinding gevormd te hebben tussen Middelrode en het gebied van 
Belveren (omgeving Ploeg) met het geheel door heide omringde kapelgehucht Kaathoven. De oudste, zeer 
nauwkeurige, kadasterkaarten van 1832 laten nog vele restanten van paden in dit heidegebied zien, maar de 
Oude Steeg is er niet meer op te vinden. Van 1790 is er een terreinbeschrijving zonder kaarten van het gebied. 
Wel zijn de ontwikkelingen, die er tussen 1790 en 1832 in het uitgestrekte gebied hebben plaatsgevonden, op 
de kadasterkaarten nog zichtbaar. 
Eeuwenlang wordt het heidegebied als ‘gemeijnt’ aangeduid, hetgeen betekent, dat het gemeenschappelijk 
eigendom was van de bewoners van Berlicum, Rosmalen en ‘s-Hertogenbosch. Dit is in het jaar 1300 door 
de hertog van Brabant in een overeenkomst zo vastgelegd. Sporadisch zijn daarna door de gemeenschap 
kleine gebiedjes aan particulieren voor ontginning uitgegeven. De periode van de Franse revolutie rond 1800, 
waarin bijna al het oude veranderd wordt, maakt hieraan een einde. De nieuwgevormde gemeenten verkopen 
aanzienlijke stukken van hun woeste gronden ter ontginning aan de eigen bewoners. Maar eerst moet voor 
ontsluiting van het gebied worden gezorgd. Landmeters leggen alle percelen in het dorp op kaart vast. Jam-
mer genoeg zijn deze kaarten van Berlicum niet bewaard gebleven. De gewenste verbindingen in het dorp 
worden op de kaarten aangegeven. Bij hun opleiding hebben deze landmeters geleerd, dat een rechte lijn de 
kortste verbinding is tussen twee punten. Vanaf de Loofaert wordt zo een bijna rechte lijn naar Kaathoven 
getrokken, de huidige weg over de Hooghei. In Middelrode ligt het einde van de ontginningen ongeveer bij 
de huidige kruising Laar, Heibloemsedijk, Zandstraat en Milrooijsedijk. Vanaf dit punt trekt men op papier 
een rechte lijn naar de hoeve Engelenstede op Kaathoven. Aangezien dit pad door een laaggelegen gebied 
voert, blijkt het bij de uitvoering nodig een groot gedeelte van het pad wat hoger te leggen. Deze lage dijk 
wordt opgehoogd met het zand dat komt uit de sloten langs de wegberm. Het door het heidegebied slingerend 
pad, ‘de Oude Steeg’ genaamd, verliest hiermede haar functie en verdwijnt geheel met de daarna ingezette 
ontginningen. Het kadaster geeft het begin van de weg de naam ‘Den Nieuwen Weg’, het eerste stuk van het 
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wat verderop gelegen deel de naam ‘Den Nieuwen Dijk’ en het tweede stuk ‘De Middelrodensche Dijk’. De 
dijk doet hoofdzakelijk dienst als looppad en er wordt, gezien het losse zandbed van het karspoor, slechts 
sporadisch met een kar naar de nieuwe ontginningen ‘gevaren’. Kaathoven wordt met de aanleg van deze dijk 
veel beter bereikbaar. Op de kruising met de Heibloemsedijk ontstaat rond 1800, nog midden op de heide, een 
pleisterplaats met weinig klandizie, genaamd ‘De Roode Sok’, voor de passanten kenbaar aan een rode sok 
die buiten aan de gevel hangt. De gemeenteraad van Berlicum besluit in 1949 het karspoor met fietsstrook 
lopende van de Roode Sok tot de samenloop met het einde van de Koesteeg de naam van Milrooijsedijk te 
geven.

Deze foto is genomen 
op dezelfde plaats als 
de foto op bladzijde 
23 boven, maar dan 
vele jaren later. Links 
bij het hek kwam vroe-
ger de Koesteeg uit 
op de Milrooijsedijk, 
voordat hij een stuk 
richting Middelrode 
is verlegd. Het oude 
stuk van de Koesteeg 
is nu een doodlopende 
weg. Vanaf dit punt 
heet deze weg Kaat-
hoven, de kijkrichting 
is Kaathoven. 
Fotocollectie heemkunde-
kring De Plaets
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In de maand september van het schooljaar 1965/ 1966 werd deze klassefoto gemaakt van een klas van de 
Norbertusschool in Berlicum.  Welke klas dit was, vermelden onze gegevens niet.
Bovenste rij: Juffrouw Swinkels, Ad Kappen, John van den Boom, Bennie Hanenberg, Wim van de Rijdt, 
Theo van Dongen, Ronnie de Haas, Henri van den Berg, Eddie Mathijssen, Herm Wijgergangs.
Tweede rij: Ton Grosfeld, Libert van den Boom, Willy van. Zoggel, Ad van. Lith, Ties van den Tillaart, Erik 
Spierings, Jan van der Doelen, Chris van Creij, Herman-Jan Pennings.
Derde rij: Peter Boselie, Antoine van Zoggel, Ton van Dijk, Theo Raaijmakers en Piet van de Veerdonk.
          Fotocollectie heemkundekring e Plaets

Om te bekijken
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Mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

In Memoriam
Ons werkend lid Jaap Janssen is na een zeer kort ziekbed op 46-jarige leeftijd overleden. Jaap was erg 
betrokken bij Heemkundekring ‘De Plaets’. Hij zette zich zeer verdienstelijk in met het realiseren en inven-
tariseren van onze bibliotheek en ander computerwerk. Ook het ordenen van ons archief was een van zijn 
werkzaamheden.
Wij danken Jaap voor zijn geweldige inzet en wensen zijn moeder en verdere familie alle sterkte toe.

Anny van der Heijden-Bijnen
Na wat gezondheidsproblemen kwam het bericht dat Anny op haar 79-ste verjaardag getroffen was door een 
hersen-infarct. Na een onzekere periode in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch, trad er een 
lichte verbetering in. Momenteel verblijft zij in Verpleeghuis Cunera - De Bongerd in Heeswijk-Dinther, 
waar ze door middel van therapie goede vooruitgang boekt.
Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe en verwachten haar te zijner tijd weer terug bij onze heem-
kundekring.

Schenkingen. Jo Hubers verblijde ons met een pak kranten uit de oorlogsjaren 1940 - 1945. Deze worden 
in ons archief zuinig bewaart. Waarvoor onze hartelijke dank.
Els Danen schonk ons het boek over Coudewater. Hierin wordt 130 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Coude-
water met foto’s in beeld gebracht.
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