IN MEMORIAM JAN LANSMAN
Onze kring heeft weer afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd kringlid. Jan Lansman was vele jaren werkend lid en
bestuurslid, vooral als penningmeester en zorgde ook voor de ledenadministratie. Hij vervulde die taken op zijn eigen kenmerkende en persoonlijke manier. Ook was hij een vraagbaak voor
alles wat oud-Berlicum betrof: hij was een kenner van de oude
gebouwen en van de voor ons onbekende personen op foto’s. We
hoefden nooit een vergeefs beroep op hem te doen. We denken
met veel plezier aan de duizenden foto’s van alle huizen die hij
gescand heeft en die op huisnummer en straat voor straat zijn opgeslagen. Hier kunnen we nog vele jaren uit putten.
Als Jan zijn zegje deed, was dat altijd van inhoudelijke waarde,
daar konden we iets mee. Als penningmeester was hij zeer punctueel en overzichtelijk. De kascontrolecommissie prees hem daarvoor ieder jaar weer opnieuw.
Jan was de laatste jaren al wat zwakker van gezondheid en had al
enige tijd aangegeven zijn functies te willen overdragen. Dat hij
ons in zo’n korte tijd heeft moeten verlaten, heeft ons allen zeer
verrast en pijnlijk getroffen. We missen in Jan een zeer gewaardeerd bestuurslid en werkend lid van onze kring.
We wensen Annie en zijn naaste familie heel veel sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.
Bestuur en leden.
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Opgraving aan de “Achterweg” te Middelrode
Hans van Nuenen, Jan Suikers

In “Rondom de Plaets” nr. 1 van 2014 stond een artikel over de opgravingen aan de Achterweg te Middelrode
in december 2013. Intussen is in oktober 2015 het rapport hierover uitgebracht door Archeologisch
Onderzoeksbureau BAAC b.v. onder de titel “Wonen aan de Achterweg te Berlicum - Onderzoek naar
gebruik van en bewoning in plangebied Achterweg van 1250 tot 1950”. Onderstaand verslag is een
samenvatting van dit rapport dat 167 pagina’s telt.
Gang van zaken m.b.t. opgravingen
Aanleiding tot het onderzoek destijds was de
voorgenomen bouw van woningen op het perceel,
waarbij eventuele archeologische waarden in de
bodem aangetast zouden worden.
Op de Archeologische Verwachtingenkaart
van de gemeente Sint-Michielsgestel ligt het
gebied in een zône met een hoge archeologische
verwachting. In 2008 werd eerst een bureauonderzoek verricht. Het onderzoek wees uit dat
in dit gebied een verhoogde dekzandrug met een
humusrijke laag verwacht kon worden. Bovendien
is bekend dat er in ieder geval rond 1830 op de
plek een gebouw heeft gestaan. Daarom zouden
hier bewoningsresten vanaf 1500 verwacht
kunnen worden en mogelijk zelfs van eerdere
bebouwing. Daarom werd een booronderzoek naar
eventuele archeologische resten uitgevoerd. Na
dit booronderzoek werd besloten om proefsleuven
te graven. Dit om meer gericht vast te stellen of er
voldoende archeologische resten aanwezig zijn.
De proefsleuven worden op aanwijzing van een
archeoloog door een graafmachine opengelegd tot

net boven het niveau waarop de archeologische
resten zich kunnen bevinden. Vervolgens wordt,
handmatig, voorzichtig verder verdiept. De
aanwezige vondsten worden per laag verzameld.
Tenslotte worden eventuele sporen getekend,
ingemeten en geregistreerd. Bij een dergelijk
onderzoek worden de archeologische resten zo
min mogelijk verstoord. Alle informatie tijdens
het onderzoek wordt zorgvuldig gedocumenteerd
en opgeslagen. Na het proefsleuvenonderzoek
is duidelijk of er een archeologische vindplaats
aanwezig is.
Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat in
het gebied inderdaad een vindplaats aanwezig
is die dateert uit de 14e eeuw en doorloopt tot
halverwege de 20e eeuw. De vindplaats werd
omschreven als een plaats van een huis met erf.
Omdat het gehele plangebied bebouwd zou gaan
worden werd besloten d.m.v. opgravingen nader
onderzoek uit te voeren. Dit veldwerk heeft
plaatsgevonden tussen 9 en 20 december 2013.
(zie: “Rondom de Plaets” nr.1 van 2014).
Men hoopte dat het onderzoek ook zou
32

Het meest interessante was
zonder twijfel de tonput met
een middellijn van 115 cm en
een diepte van 158 cm. Tot
een diepte van 110 cm werden
plaggen opgestapeld. Daaronder werd een houten ton aangetroffen die opgebouwd was
uit 17 opstaande planken (duigen). Deze hadden aan de onderkant een inkeping waarmee
ze in de houten bodem werden
geplaatst.
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kunnen bijdragen tot nieuwe kennis over
boerenerven uit de late middeleeuwen (10501500) en de nieuwe tijd (na 1500-heden). De
traditionele vestigingsplaatsen, op hoger gelegen
dekzandruggen gelegen, werden rond de 13e eeuw
verlaten. Vervolgens werden boerderijen gebouwd
op lager gelegen randen van de beekdalen en
andere lager gelegen gebieden. Aanleiding
daartoe zou de uitbreiding en de ontwikkeling van
de landbouw kunnen zijn. Dit was noodzakelijk
vanwege de bevolkingstoename en nieuwe
landbouwmethoden die men toepaste op de hoger
gelegen gronden d.m.v. plaggenbemesting.

een nederzetting. Dus de laaggelegen gronden
werden opgehoogd door de hoger gelegen delen
af te graven. Zo wordt ook duidelijk waarom
vondstmateriaal op allerlei verschillende plekken
werd aangetroffen.
Na de ophoging werd het gebied als landbouwgrond
en ook gedeeltelijk als woongrond gebruikt. Vanaf
de 17e eeuw werd het gebruikt als boerderijerf met
bijbehorende gronden.
De boerderij lag aan een pad dat vanuit Middelrode
naar de Groenstraat achter de boerderij doorliep.
Daar komt waarschijnlijk de naam Achterweg
vandaan.
Na de brand, bij de bevrijding van Middelrode en
Berlicum in najaar 1944, werd de grond nog tot
eind vijftiger jaren als landbouwgrond gebruikt.
Daarna is het terrein via afgraving geëgaliseerd en
werd er een boomkwekerij gevestigd die tot 2013
bleef bestaan.
Door
deze
ingrepen
(afgravingen
en
grondomzetting)
zijn
echter
behoorlijke
verstoringen in de bodem opgetreden, waardoor
waarschijnlijk sporen vernietigd werden.

Het plangebied waar het veldwerk plaats vond
Waarschijnlijk is een van de oudste
bewoningskernen van Berlicum en Middelrode
in het huidige gebied gelegen. In 1644 is er
voor het eerst sprake van een boerderij op de
onderzoeksplek. In 1816 wordt de voorgevel
opnieuw van baksteen opgetrokken.Dat blijkt
uit het jaartal 1816 dat d.m.v. gevelankers wordt
vermeld.
Op kaarten uit 1811 is te zien dat er bebouwing
aanwezig was. De Achterweg lag toen iets meer
naar het noordoosten. De huidige Achterweg is
rond 1968 verlegd over de achterste helft van de
in 1944 afgebrande boerderij. Het gebied waar
onderzoek werd verricht was 4900 m2 groot.
Het gebied was vroeger laag gelegen, maar is
voorafgaand aan bewoning opgehoogd met zand
van verder gelegen dekzandgronden. Hier lag al

De bewoners van het plangebied
De eerste vermelding van een boerderij dateert
van 1644. Dan wordt over de goederen van ene
Jan Hendrik Aalberts gesproken. Daarna gaat het
bezit over in verschillende handen waaronder ene
Hendrik Jan van der Ven. In het begin van de 20e
eeuw is de boerderij in het bezit van Marinus van
der Steen en later van diens broer Janus. Zijn zoon
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De opgravingen leverden in totaal ruim 700 sporen op: paalsporen, kuilen, greppels en waterputten,
structuren van gebouwen, hekwerk en vondstmateriaal.
Aanwijzingen voor de precieze locatie van de boerderij werden gevonden in de vorm van kuilen. De kuilen
liggen op de plek waar binnen de boerderij de stal lag (op de tekening van 1940). De vulling van de kuil
wijst op het bestaan van een zgn. potstal. Hierbij werd de mest telkens verhoogd met stro, waardoor het
vee steeds hoger kwam te staan.Vervolgens werd de stal geleegd en de aangestampte mest en stro verspreid
over de akkers. De potstal geeft de juiste locatie aan van de boerderij.
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Driek neemt de boerderij over nadat die in 1928
trouwt met Anna van der Pas. Hij heeft dan 3,5
ha bouw- en grasland en pacht er nog 7,5 ha land
bij. Op de boerderij houdt men koeien, kalveren,
varkens en kippen. Daarnaast verbouwt men er
o.a. rogge, haver, aardappelen en bonen. In 1944
waren er plannen om de boerderij te verbouwen,
maar de brand in oktober 1944 zorgde ervoor dat
deze plannen niet konden worden uitgevoerd. Van
de vernielde boerderij zijn geen foto’s of andere
afbeeldingen meer bekend. Alles ging in 1944
verloren.
Na de bevrijding woont het gezin een tijd in
een omgebouwd kippenhok.Wat later in een
noodwoning, tot men in 1948 een nieuwe boerderij
kan betrekken aan de Milrooijseweg.
In 1956 besluit men het bedrijf op te heffen en
naar elders te verhuizen.
Zie voor meer informatie over de familie Van der
Steen in “Rondom de Plaets” nr.1 van 1998; “Een
platina (70-jarige) bruiloft; Driek en Anna van
der Steen-van der Pas en hun stamhuis”.

De vulling van de kuil wijst op het bestaan van
een zgn. potstal. Hierbij werd de mest telkens
verhoogd met stro, waardoor het vee steeds hoger
kwam te staan.Vervolgens werd de stal geleegd
en de aangestampte mest en stro verspreid over
de akkers. De potstal geeft de juiste locatie aan
van de boerderij. Verder zijn er weinig sporen
gevonden van de boerderij.
Andere kuilen waren gevuld met bouwpuin dat
vermoedelijk afkomstig was van de afgebrande
boerderij. Vondstmateriaal dat gevonden werd in
de kuilen bestaat uit roodbakken baksteen. Dat
wordt gedateerd in de periode 1400-1475, de
overige stenen tussen1600-1900.
Het is echter mogelijk dat de oude resten baksteen
zijn hergebruikt en afkomstig waren van eerdere
bebouwing elders. D.m.v. paalsporen in de grond
kunnen we enkele plattegronden van bijgebouwen
thuisbrengen, die waarschijnlijk in gebruik zijn
geweest als opslagplaatsen van 10-20 m2 grootte.
In de zuidwesthoek van het gebied werden
paalsporen aangetroffen die waarschijnlijk een
bootvormige plattegrond vormen. Mogelijk betreft
het een bijgebouw uit de late Middeleeuwen
(1050-1500). De volgende vondsten werden hier
gedaan: een bronzen tongriem als onderdeel van
een gordel ( 1300-1400), grijsbakkend aardewerk
(1250-1500) en
roodbakkend aardewerk 1400-1600.

De opgravingen en de resultaten
De opgravingen leverden in totaal ruim 700
sporen op: paalsporen, kuilen, greppels en
waterputten, structuren van gebouwen, hekwerk
en vondstmateriaal.
Aanwijzingen voor de precieze locatie van de
boerderij werden gevonden in de vorm van
kuilen. De kuilen liggen op de plek waar binnen
de boerderij de stal lag (op de tekening van 1940).

Waterputten
Op het erf zijn zeven waterputten aangetroffen die
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In de zuidwesthoek van het gebied werden paalsporen aangetroffen die waarschijnlijk een bootvormige
plattegrond vormen. Mogelijk betreft het een bijgebouw uit de late Middeleeuwen (1050-1500). De
volgende vondsten werden hier gedaan: een bronzen tongriem als onderdeel van een gordel ( 1300-1400),
grijsbakkend aardewerk (1250-1500) en roodbakkend aardewerk 1400-1600.
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zich allemaal ter hoogte van het voorste gedeelte
van de boerderij bevonden. Het was duidelijk
dat het ging om waterputten; niet om mest- of
afvalputten. De bekleding van de putten verschilt.
Er zijn putten met een bekleding van plaggen, met
een houten ton, van bakstenen of een betonnen
bekisting.
De plaggen en bakstenen waren gefundeerd
op pseudo (d.w.z. niet als zodanig gebruikte)
wagenwielen. Omdat plaggen overal voorhanden
waren kwamen plaggenputten veelvuldig voor
in onze streken. De plaggenputten op dit erf zijn
gedateerd tussen 1625-1825. Er is echter weinig
met zekerheid over te zeggen. Het vondstmateriaal
biedt daarvoor ook te weinig houvast. Fragmenten
aardewerk en bouwkeramiek werden gedateerd
op begin 1800.
Het meest interessante was zonder twijfel de
tonput met een middellijn van 115 cm en een
diepte van 158 cm. Tot een diepte van 110 cm
werden plaggen opgestapeld. Daaronder werd een
houten ton aangetroffen die opgebouwd was uit 17
opstaande planken (duigen). Deze hadden aan de
onderkant een inkeping waarmee ze in de houten
bodem werden geplaatst. Er werden slechts enkele
resten van een wagenwiel aangetroffen. Het is
niet zeker dat dit bij deze put hoorde. Tot nog toe
was een tonput alleen nog maar aangetroffen in
stedelijke gebieden. Het is des te opmerkelijk dat
deze juist hier werd aangetroffen.
Uit dendrochronologisch onderzoek is duidelijk
geworden dat het hout afkomstig was uit Oost-

Polen of Wit-Rusland en gekapt is in 1612.
(Dendrochronologisch onderzoek vergelijkt
de jaarringen en het jaarringpatroon van reeds
eerder opgegraven hout met absoluut gedateerd
referentiemateriaal. Zo kan tot op het jaar
nauwkeurig worden gedateerd. Ook kan worden
vastgesteld uit welk gebied het hout afkomstig is).
Waarschijnlijk is de ton eerst op andere plaatsen
in gebruik geweest als wijnton en pas later als
onderdeel van de waterput. Dit gebeurde voor
1800.
Twee van de putten hadden een bakstenen
bekisting en zijn gedateerd na 1850. Bakstenen
bekisting raakte namelijk pas in de 19e eeuw
in gebruik. Het vondstmateriaal uit alle putten
bestond uit aardewerk (delen en scherven van
borden, kop, schotels en steengoed).
Een opvallende vondst was een plastic afwasteiltje.
Dat wijst er op dat deze waterput in de 20e eeuw
nog open lag en in gebruik is geweest tot mogelijk
1948. Toen kwam de nieuwe boerderij gereed.
De laatste put is gegraven tijdens de eerste jaren
van de 2e Wereldoorlog en zal zo’n meter of vier
diep zijn geweest. Op twee meter afstand werd een
paalspoor gevonden. Dat wijst op een hefboom
(putmik) voor het ophalen van het water.
Greppels
Greppels dienden oorspronkelijk naast de afvoer
van water ook als perceelsafbakening. Opvallend
was dat juist in de greppels het meeste materiaal
gevonden werd. Het betrof met name aardewerk
38

Leden van de werkgroep Archeologie van
Heemkundekring De Plaets werken samen
met deskundigen van het onderzoeksbureau BAAC om de geheimen met behulp
van moderne apparatuur en door handmatig onderzoek, welke in de ondergrond
verscholen zijn op te sporen.

39

en glas uit de periode 1300-1500, maar ook veel
uit de 19e eeuw.
De greppels lagen dicht bij de bebouwing en
werden tevens als vuilstort gebruikt.
De oudste greppels werden gedateerd tussen
1250-1700. Telkens werden greppels gedicht en
op andere plaatsen werden nieuwe gegraven.

dit ophoogzand zijn aanzienlijke hoeveelheden
aardewerk uit 1250-1500 aangetroffen. Dit is
vermoedelijk afkomstig uit een nederzetting die
op de dekzandrug lag en daarna is afgegraven.
In de 17e eeuw werd de bewoning definitief
verplaatst naar de plek waar de oude boerderij
werd gelokaliseerd.

Conclusies
Aan de hand van het opgegraven aardewerk kan
worden geconcludeerd dat het gebied Achterweg
van de 13e t/m de 20e eeuw in gebruik is geweest.
Eén scherf Paffrath aardewerk wijst mogelijk op
eerdere bewoning.
Het aardewerk van de boerderij en de putten
dateert op z’n vroegst uit de 17e eeuw. Mogelijk
heeft eerdere bewoning zich buiten het direkte
proefgebied bevonden.
De datering van gevonden resten van plavuizen is
lastig. De vroegste resten zouden kunnen dateren
uit de 13e eeuw, de rest uit eind 19e of begin 20e
eeuw.
Kijkend naar de ontwikkeling van het erf aan de
Achterweg valt het volgende op te merken: de
bewoning vanaf de 13e eeuw schuift op naar lager
gelegen gebieden die eerst worden opgehoogd. In

Afsluiting
Dit artikel bevat een samenvatting van een lijvig
rapport dat een beeld geeft van hoe opgravingen
in z’n werk gaan. Lang niet altijd wordt er veel
vondstmateriaal opgegraven en is niet duidelijk
waarvoor iets werd gebruikt of hoe oud het is.
Toch weten archeologen met steeds meer zekerheid
te vertellen hoe de toestand in het verleden in een
gebied is geweest, welke bebouwing er was en
waar de bewoners van leefden.
De afgelopen maanden zijn er weer nieuwe
opgravingen verricht bij het verleggen van de Aa
en bij verdere werkzaamheden i.v.m. de aanleg
van de N279. Mogelijk gaan deze opgravingen
een nieuw licht werpen op de geschiedenis van
Berlicum.
In “Rondom de Plaets” zult U hiervan regelmatig
op de hoogte worden gehouden.
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						“De

						

Roode Sok”
Redaktie
grote afstanden.

Dit is een reactie op het artikel in het Brabants
Dagblad van 24 september 2013.
Centraal staat de vraag naar de verklaring van de
naam De Roode Sok.

De ligging in een enger gebied
De bouwplaats van De Roode Sok is letterlijk
cruciaal, want het was een kruispunt van
belangrijke wegen. In oost-westelijke richting
liep over de genoemde zandverstuiving de oude
lange weg, zoals hierboven beschreven. Het was
een belangrijke verkeersader, via de uitgestrekte
heidevlakte, van Den Bosch, over Rosmalen,
naar Nijmegen, twee belangrijke steden in de
Middeleeuwen. De andere kruisende weg was
die van vanuit het zuiden over de Middelrodese
Aa-brug, via de Zandstraat naar de Maasstreek.
Deze was een oude handelsweg tot aan de tijd
van het graven van de Zuid-Willemsvaart, die
in 1824 is begonnen. Bij de oversteek van de Aa
met een aanzienlijke woonbebouwing werd deze
laatstgenoemde weg door het kanaal doorsneden.
De handels- en verkeersweg, dus ook het oude
centrum van Middelrode, verloor op dat moment
zijn betekenis.

De plaatsbepaling in wijd gebied
Dat er in 1792 al een houten huisje stond neem
ik zonder twijfel aan. Ook de brand van 1908 zal
op feiten berusten, zoals in het krantenbericht
stond.
In de veertiger jaren van de vorige eeuw hoorde ik
voor het eerst een overlevering van de naamgeving
van De Roode Sok. De omgeving van het gebied
was totaal verschillend van de hedendaagse. De
Heikantse Hoeve als gebiedsnaam geeft al de
oorspronkelijk sfeer aan. Het heidegebied sloot
aan op dat van Heeswijk, de Heeswijkse Heide.
Het was een vrij hoogliggende zandverstuiving
die ten oosten van dit pand doorliep over een
deelgebied van Heeswijk, Dinther, Vorstenbosch,
Nistelrode en verder een weg naar Grave en
Nijmegen. De huizing was gebouwd en staat op de
kruising van de Heibloemsedijk en de Zandstraat
onder Middelrode. In de achttiende eeuw stond
de zandweg, de Heibloemsedijk en eerder de
Bossche Baan geheten, te boek als “heerbaan”,
een weg voor het verplaatsen van legers over

Een herberg op de kruising
Handelsplaatsen, later grote steden, ontstonden
bij geologisch goede oversteekplaatsen van
grote rivieren. Het waren belangrijke kruisingen
41

De huidige toestand rond de ‘Roode Sok’. Het gebouw staat bij de kruising van Laar en Heiblomsedijk (van
links naar rechts) met de Zandstraat en Milrooijsedijk (van onder naar boven op de foto). Tegenwoordig
mooi verharde ‘snelwegen”! Het gebouw is de laatste jaren keurig opgeknapt en voldoet aan de eisen van
onze moderne tijd.
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De naamgeving uit de familiekring
Hoe de herberghoeve haar naam kreeg zal
wel niet meer met absolute zekerheid worden
waargemaakt. Maar omdat ik van mijn ouders
tegen een vroege bewoonster van de Roode Sok
“tante Han” moest zeggen en die dus nog in een
verre familierelatie zat, wil ik graag nog eens het
verhaal vertellen hoe dat verhaal mij ter ore is
gekomen.
Tante Han (Johanna Maria Kilsdonk 1863-1954)
was getrouwd met Kubbuske Arts (Jacobus
Aarts 1856-1936). Zij woonden in hun jonge
huwelijksjaren in De Roode Sok en boerden een
beetje en hadden daar een herberg. Zij kregen
geen kinderen. Veel later verhuisden zij als oude
mensen naar een kleine woning in Dinther. De
woning was een onderdeel van het blok huizen
van drie woninkjes langs de provinciale weg en
tegen de grens met Heeswijk gelegen. Het is nu
een deel van het Plein 1969. Kubbuske was een
zwager van de stiefvader van mijn vader. (hè hè,
JvG).
Deze stiefvader Hannus van der Oo (Johannes
van der Aa, 1872-1956) werd geboren en woonde
op het Schellekensveld , een buurtschap leunend
tegen de Heikantse Hoeve. Hij was als weduwnaar
met één dochtertje voor de tweede keer getrouwd
met mijn grootmoeder van vaderszijde, weduwe
met één zoontje. Het was Catharina Spierings
(1877-1967)
Deze stiefvader vertelde mij meerdere malen de
verklaring van de naam De Roode Sok, zoals

van handelswegen en gewilde en blijvende
vestigingsplaatsen van handelaren en andere
neringdoenden. Later groeiden ze uit tot
steden. Dat iemand in Middelrode op kleinere
schaal gezien zich aan de Bosschebaan ooit
heeft gevestigd met dezelfde vooruitzichten is
dus verklaarbaar. Een kleine ontginning van
heidegrond met een mogelijkheid voor een
gedeeltelijke zelfvoorziening in levensonderhoud
en daarbij een herberg op een kruispunt van
deze belangrijke wegen, ligt als een keuze van
vestiging voor de hand. Langs de oude Bossche
Baan waren meerdere nu nog bekende herbergen
voor het toen langzame verkeer, zowel te voet als
per paardenwagen. Man en paard hadden van tijd
tot tijd honger en dorst, maar hadden ook schuilen overnachtingplaatsen nodig.
De arme gronden toch ontgonnen
De bebouwing van het in noordelijk en oostelijk
gelegen heidegebied van De Roode Sok bestond
tot ongeveer 1960 veelal uit zeer armelijke
onderkomens; zo ook tussen De Roode Sok en
de later beboste heide van Heeswijk. De aanplant
van dennen op de heidegrond aldaar gebeurde
in het midden van de negentiende eeuw door de
eigenaar van die streek, de gouverneur van NoordBrabant, baron Andreas van den Bogaerde van
Terbrugge. De heide tegen de Heeswijkse Heide
onder Berlicum werd echter door particulieren
ontgonnen voor de landbouw. Er ontstonden
heikantse hoeven op weinig vruchtbare gronden.
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De ‘Roode Sok’, Heiblomsedijk no 1, mooi gelegen in het groen in een agrarisch landschap. Het vroegere
heihutje en herberg is compleet veranderd.
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op een latere datum na 1908 is ingemetseld, is ook
mogelijk. Mijn zegsman had hem bij zijn zwager
nog gezien, zo vertelde hij nadrukkelijk.

die hem door Jacobus Aarts, zijn zwager, werd
uitgedragen. Hij kwam dan als oude man van
Middelrode gefietst om in Dinther te komen
genieten van een borreltje.

De aap uit de mouw
De naam van de herberg zou volgens deze
overlevering overgenomen zijn van de
sokbroeken, broeken met aangeregen lange rode
sokken, die werden gedragen door officieren in
dienst van Napoleon en waarvan de manschappen
op de Heeswijkse heide bivakkeerden. De afstand
van beide verblijfplaatsen was maar een paar
honderd meter, zeker omdat de Heikantse Hoeve
toen nog niet gecultiveerd was. De paarden van
deze officieren zouden gestald zijn geweest bij de
herberg, later genaamd De Roode Sok.
En hierbij stopt mijn kennis omtrent de
naamgeving van “De Roode Sok” in Middelrode,
nabij de Heeswijkse grens.

De naamgevers
Het waren de bereden soldaten van Napoleon, van
zijn eigen leger of misschien van zijn huurlegers,
die rond achttienhonderd op de Heeswijkse
Heide kampeerden op weg naar de Noordelijke
Nederlanden. Deze boerderij met herberg zou
dienst hebben gedaan voor onderdak van enige
Franse officieren met hun paarden. Uitdrukkelijk
vertelde hij er dan bij dat eens een Franse
geweerloop in de stalling was ingemetseld voor het
vastzetten van een Frans paard via een halster. De
geweerloop zat er rond 1900 nog steeds in. Als tot
1908 er een houten hut stond (lees krantenartikel)
kan deze inkwartiering en inmetseling niet
mogelijk zijn geweest in de hoofdbouw, mogelijk
in de vrijstaande stal. Dat de bewaarde geweerloop

(Dit artikel is eerder gepubliceerd in ‘De Wojstap’. De
kroniek van de heemkundevereniging van Heeswijk, Dinther
en Loosbroek, Jrg. 36, no1, maart 2016. Vanwege het
belang voor de geschiedenis van Berlicum en Middelrode
overgenomen met toestemming van auteur en redactie.
Waarvoor hartelijk dank.)
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Albert Pennings

Naar aanleiding van het hiervoor geplaatste artikel van Jan van Gemert uit Dinther zijn we in ons eigen
archief gedoken en hebben gekeken wat er bij ons bekend is over het kroegje ‘De Roode Sok’.
Ontstaan
Op het net ontstane kruispunt van karsporen, van
de verbinding Middelrode naar Kaathoven en het
Laar naar de Heiblomsemolen, bouwt de arbeider
Toon Maas in 1792 op gemeenschapsgrond een
hutje. De Heiblomsedijk is pas laat tot stand
gekomen. Voor die tijd is er op Berlicums gebied
daar nog geen bebouwing aanwezig. Als de
ontginning begint te vorderen wordt in 1803 de
grond door de gemeente voor een laag bedrag aan
hem overgedragen. In 1816 verkrijgt de uit Erp
afkomstige arbeider Hendrik Doedee d’ Equarle,
gehuwd met Martina van den Oever, door koop
de hut met ontgonnen land. Het hutje wordt
aangeduid met een 10, dit betekent: zeer slechte
bebouwing. In 1825 vermeldt men het bezit als
een huisje met een schaapskooi. Als in 1908 de
hut afbrandt, wordt de grond door ir. Valerius
Bosch, eigenaar van Seldensate, gekocht. De
zandlopers op de vensters en de deuren zijn die
van Seldensate. Het herbouwde pand met kroegje
krijgt de naam ‘De Roode Sok’, genaamd naar de
rode sok die aan de gevel hangt. Het is dan reeds
geruime tijd een buurtkroegje, zonder vergunning,
voor mensen uit de omgeving en passanten. In
1941 brandt het pand opnieuw af en wordt weer

herbouwd. Maar met de bevrijding van het dorp in
1944, als meer dan de helft van de panden in het
buitengebied afbrandt, blijft het kroegje vrijwel
intact. Het was een echt buurkroegje en tot de
Tweede Wereldoorlog erg in trek bij wandelaars,
fietsers en buurtbewoners.
Hetgebied
Vanaf ongeveer 1800 is dit gebied ontgonnen. Om
de bereikbaarheid van de ontginning van de woeste
gronden en de verkoop te bevorderen, wordt op
papier door een landmeter tussen vaste punten
wegen uitgezet. Vroegere verbindingen liepen
kronkelend door de heide en het struikengebied.
Als deze rechte verbindingslijnen op de heide
uitgezet worden, blijken ze door moerasgebieden,
vennen en laaggelegen gebieden te lopen. Dit
wordt opgelost door de aanleg van sloten naast
het pad. Met het vrijkomende zand verhoogt men
de weg. Deze rechte weg loopt bijna door tot in
Vorstenbosch en draagt op Heeswijks gebied
de naam Heibloemsedijk. In 1949 krijgt deze
bescheiden zanderige dijkweg van de Berlicumse
gemeenteraad de naam Heiblomsedijk. Enkele
honderden meters verderop, op Heeswijks gebied,
heeft vanaf ongeveer 1600 een molen gestaan.
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Dit is de toestand van de viersprong met het kroegje ‘De Roode Sok’ in 1935. Recht vooruit het zandpad richting
Kaathoven, rechtsaf over de Heiblomsedijk in de richting van de voormalige molen. Aan de zandlopers op de vensters
en de deuren is te zien dat het eigendom van Seldensate is. In de verte op de achtergrond is nog net het winkeltje van
Van Venrooij te zien. In die tijd waren alle wegen in het buitengebied nog zandpaden: karrensporen met een fietspad
ernaast.
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eeuwse schilderijen. Naast deze herkenbaarheid
van het café werd ook vaak een zwaan als
uithangbord geplaatst. Vandaar de vele cafénamen
met de naam zwaan erin.

Voor de bewoners van Berlicum en Middelrode
bestond een maalplicht bij de watermolen Ter
Steen in Middelrode. Toch laat met het graan
veelvuldig door deze molen bewerken, ondanks
het risico van de boetes die men opgelegd kan
krijgen.

Korte lijst van bewoners
1892: Toon Maas bouwt op die plek een heihutje.
1803: De gemeente verkoopt de grond aan Dirk
Maas.
1810: Het komt in handen van Tinus van Osch.
1816: Het pand en omgeving komen in handen
van Hendrik Doedee d’ Equarle.
1816-1908: In deze tijd zijn er verschillende
bewoners, waarbij we de namen tegenkomen
van Doedee, Van Rosmalen, Verhagen en Van
Kilsdonk.
1908: Het pand wordt door brand verwoest en door
eigenaar Valerius Bosch, bewoner van Seldensate,
herbouwd.
1909: De bewoner is landbouwer Jacobus Aerts
uit Heeswijk, gehuwd met Johanna van Kilsdonk.
(zie in het verhaal van Jan van Gemert).
1927: Johannes Rovers uit Nuland, gehuwd met
Anna Smulders, landbouwer, is nu de bewoner.
1937: Wilhelmus van Osch en zijn vrouw
Martha Dobbelsteen uit Dinther zijn de
bewoners van De Roode Sok. Dat zijn ze nog
als in 1949 de straatnamen worden ingevoerd.

Oude routes
Toen de hervormden de kerkelijke bezittingen van
de katholieken na de Vrede van Munster in 1648
hadden onteigend, liepen de bewoners naar de
kerkdiensten in het vrije gebied op de Bedaf. Tot
de schuurkerk in 1672 in gebruik is genomen. Hier
moet ook ergens de handelsroute hebben gelopen
die via Middelrode naar het land van Ravenstein
liep. Precies is het traject daarvan niet meer na te
gaan. Mogelijk is de rechte weg langs de Roode
Sok een gedeelte van deze handels- en kerkroute.
De naamsverklaring
Zeker is dat de naam van het kroegje komt van een
rode sok aan de gevel of aan een uithangbord. Dat
het afkomstig is van de soldaten van Napoleon
is aanvaardbaar, zoals in het artikel van Jan van
Gemert naar voren komt. De Roode Sok is vaak
ook de naam van een café waar men in vroeger
tijden gerief kon verkrijgen. Eten, drinken, een
bed en dames van lichte zeden. Deze droegen vaak
rode sokken. Dat zie je dikwijls op zeventiende
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Het molenhuis van de verdwenen molen aan de Heibloemsedijk, op Heeswijks gebied. Op deze foto van
Martien Coppens zien we duidelijk aan de zandlopers op de vensters en deuren dat het gebouw behoort tot
het eigendom van Kasteel Heeswijk. Tegenwoordig runt men bij deze boerderij een mini-camping. Kun je je
een rustiger plaats indenken midden in de bossen om vakantie te vieren?

49

Het kasteeltje in de Busselen

Wim van der Heijden, bewerkt en ingekort Albert Pennings.
Zuster Hendrikus noteert voor en na de Tweede Wereldoorlog in haar heemkunde van Berlicum ten gebruike
van de leerlingen van de Theresia school en de Maria V.G.L.O.-school over dit kasteeltje het volgende:
‘HUIS IN DE BUSSELCAMPEN’
De Busselcampen, die zich uitstrekten aan de overzijde van de Aa, zijn nu nog onder die naam bekend en
worden in cultuur gebracht door Willem van Zoggel, die langs de Zuid-Willemsvaart woont. Van een huis in
die campen is niets meer bekend, dan dat een oude man zich meent te herinneren, dat er vroeger veel puin uit
gehaald is.
Verder schrijft zij: ‘In een van de nummers van Taxandria wordt in verband met Assendelft alleen de naam
huis in de Busselen genoemd, verder niets erover’.
Geschiedenis
Voor de geschiedenis van dit slotje moeten we
vele eeuwen terug in de dorpsgeschiedenis, terwijl
het inmiddels al weer twee en een halve eeuw, na
verval, gesloopt is. Om beter inzicht te hebben in
de stichting ervan, moeten we ons eerst verplaatsen
naar de tijd waarin Middelrode ontstaan is. De plaats
van oorsprong van dit gehucht moeten we zoeken
zuidwestelijk van de rivier de Aa en wel als een
excentrisch gelegen kern van de ontginningen in
het Woud. De hertog van Brabant gaf, als eigenaar
van alle niet ontgonnen gebied, tussen 1200 en
1300 percelen woeste grond uit, waarna de eigena
ren zo’n ‘hoeve lands’ tot ontginning kon brengen.
Meestal deed de hertog dit in plaats van betaling
van schulden, voor gepleegde werkzaamheden of
voor gegeven of nog te geven steun. De ontvangers
zijn meestal stadsbestuurders en de adel, die daar

Hiermede houdt de kennis van dit kasteeltje tot
rond 1950 op, terwijl zuster Hendrikus er toch op
uit was, zoveel mogelijk over het verleden van
Berlicum aan de weet te komen. Vermoedelijk
zijn bovenstaande gegevens ook nog foutief. Er
staat namelijk: ‘aan de overzijde van de Aa’,
terwijl het slotje zuidwestelijk van de Busselsteeg
lag, dus ver van de rivier verwij
derd. Verder
heeft zij het over Willem van Zoggel, die voor
zover ons bekend geen land bezat in dit gebied.
Waarschijnlijk is met de puinvondsten de plaats
be
doeld, waar eens de belangrijke hoeve in de
Hondshoernic (=Hondshurk) stond en waar nu de
Zuid-Willemsvaart loopt nabij de Molensteeg. We
kunnen dus wel stellen, dat van het kasteeltje in de
Busselen, buiten de naam niets bekend was.
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De boerderij Busselsteeg 22, waar voorheen het Busselen Slotje heeft gestaan. Hier een foto van de zijkant.
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soort hypotheek van f.200, - op hun verworven bezit
nemen, waarover jaarlijks 12 gulden en 10 stuiver
rente voldaan moet worden’. Als onderpand dient
dan een in goede staat verkerend huis te Berlicum,
gelegen in Middelrode op het gebied Nuenveld.
Het terrein wordt begrensd door land van ‘Porte
Celi, of Baselaar’ te ‘s‑Hertogenbosch en het
land van jonker Henric Henrics van Deven
ter.
Verder behoren erbij landerijen bij de Middelrooi
sebrug over de Aa en ‘de Groote Acker’ bij ‘de
Liekensdonck’, groot 9 lopensen. Mede-eigenaren
blijken te zijn Arnoldus, zoon van wijle Adrianus
Gerart van Achele en Aleijdis, dochter van
Adrianus Gerardus van Achel. Het vernoemen van
Gerart van Achel en zijn vrouw Judoca (= Joostken
Kuijst eerder weduwe van Claes van Boechem),
dat betekent dat hun kinderen Adriaan en Anna hun
kinderen deze goederen van hen geërfd hebben,
maar dat Adriaan, gehuwd met Arnolda Wolfs
reeds overleden is, waardoor het op zijn kinderen
Aleijdis en Arnoldus is overgegaan. Uit alles blijkt
duidelijk dat de familie Van Achelen of Achel
eigenaar van het slotje is.

voor hem werken en belangrijke handelslieden.
Hoe dichter zo’n uit te geven stuk land bij de stad
ligt, hoe aantrekkelijker dit is. Dit in verband met
het nog primitieve vervoer. Er zijn immers nog
geen verharde wegen en vervoer kan nog alleen
te voet, per kar en/of per paard geschieden. De
ontginningen in het Woud, dat dan nog bestaat
uit bos, kreu
pelhout, moeras, waterpartijen en
zanddonken, zijn dus gunstig gelegen en daarom
meer intrek. Hoeveel ‘hoeve lands’, zoals zo’n
perceel genoemd wordt, er dan in het gebied van
het Woud onder Berlicum uitgegeven zijn, is niet
meer te ach
terhalen. Na ontginning worden ze
herhaaldelijk bij erfdelingen gesplitst en bij gebrek
aan geld in delen verkocht. Zeker is, dat de latere
Nonnenbossche hoeven, de hoeve Nuenveld,
de Gewathsche hoeve, de Berguulse hoeve en
de hoeve in de Honds
hoernic van oorsprong
afzonderlijke gronduitgiften van de hertog van
Brabant zijn. Van andere, daar later gelegen hoe
ven is het twijfelachtig of dat ze rechtstreeks zijn
uitgegeven of uit een splitsing zijn ontstaan.
Slotje in de Busselen
Aangezien de geschiedenis van het kasteeltje in
de Busselen in geschrift pas rond 1550 aanvangt,
is het niet meer met zekerheid na te gaan of dit
een oorspronkelijke of een afgesplitste ‘hoeve
lands’ geweest is. De oudste vermelding van de
gebouwen dateert uit 1556, als vermeld wordt, dat
‘Jan Henric van Lier gehuwd met Anna, dochter
van Gerard van Achel en zijn vrouw Judoca, een

Bewijzen
Dat er van voor 1556 geen akten van het kasteeltje
te vinden zijn, waarbij sprake is van een gebouw,
behoeft nog niet te betekenen, dat het er nog niet
stond. Als men in die tijd in de familie een erfenis
verdeelt of onderhands iets kocht, wil dit nog niet
zeggen, dat dit altijd schriftelijk is vastgelegd of
dat de betreffende akte in de loop der tijden niet
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Plattegrond van het Woud in Middelrode in de
15e eeuw. De meanderende Aa en de (zand)wegen zijn mooi zichtbaar. In het zuiden zien we
het Busselen Slotje en in de omgeving de andere
hoeven die ook voor die tijd zijn ontstaan. Het
wegenpatroon is door de eeuwen heen nauwelijks veranderd. De rivier de Aa is in de dertigerjaren van de vorige eeuw rechtgetrokken
en in de jaren 1822-1926 is het gebied doorsneden door de Zuid-Willemsvaart. Intussen is
de Zuid-Willemsvaart verbreed en krijgt de Aa
haar meanders weer terug.
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huijsinghe ende toebehoerten (= de boerderij),
groot 3 mudsaat’ en verpacht aan Peter Gerritszn.
Bij deze hoeve behoren nog een akker teul
land, groot een maldersaat, gelegen aan de Aa,
in het Loo nabij de Rietwiel, een akker teulland
genaamd ‘Ruttenacker’ met houtwas aan het einde
en meerdere percelen rond de bouwhoeve groot 2
mudsaat, voorzien van kanten, graven (=sloten) en
heggen. Achter het stenen huis (=slotje), alsook
voor de pachthoeve staan meerdere eiken bomen. In
het Woud ligt onder Schijndel ‘een hooibeemdeke
in de Liekensdonck’ en in de vrijdom van ‘s‑Her
togenbosch bij het Eikendonkklooster een perceel
hooiland.
De hoevenaar moet als pacht voor de hoeve per
jaar afdragen 7 mud en 6 sester rog, 3 malder
gerst, 2 mud boekweit, 2 sester erwten, 2 sester
raapzaad, 17 mud zeer goed gedroogde hop, een
varken van 100 pond, zestig pond boter, 100
eieren en drie stenen (= ong. 5,5 pond per steen)
vlas. Verder moet hij betalen voor de bomen f.20,en aan grondcijns 28 stuiver en 13 ort. Voor het
onderhoud van de gebouwen moet hij ieder jaar
leveren 8 vinnen gehakt en gebonden dekstro en
400 bundels rijshout, terwijl het fruit half om half
verdeeld wordt. Bij vertrek van de hoeve moet hij
1000 goeden hopstaken achterlaten.

verloren is gegaan. Alleen als het gebouw en land
dienst doen, als onderpand voor een geldlening,
wordt er meest
al wel een akte opgesteld. Het
is daarom raadzaam, om nog eens te kijken of
de Bossche protocollen ons nog kunnen helpen
met landerijen, gelegen in het Woud, nabij de
Nuenveldsehoeve.
Zo vinden we in 1451 vermeld dat Henric Henrics
van Achel en in 1461 dat Gerard Henric van Achel
bezittingen hebben in het Woud. Dit duidt erop, dat
de Van Achelens een huis met landerijen hebben
gehad nabij de Middelrooise kapel, tussen deze
kapel en de Busselsteeg gelegen en lande
rijen
zuidwestelijk van de Busselsteeg tot tegen de grens
met Schijndel nabij het Viergemalenveldje en
Nuenveld. Deze laatste landerijen zijn gelegen op
de plaats waar het latere kasteeltje in de Busselen
heeft gestaan. Er zijn zelfs nog meer aanduidingen
hierop. Zo vermelden de protocollen in 1506,
dat Gerard, de zoon van wijle Gerard van Achel
landerijen bezit op Nuenveld, die hij verkreeg van
Johan Hendrik Spierings. Deze familie was eige
naar van de grote pachthoeve Nuenveld. Ook op
Schijndels gebied bezit Gerard van Achel bouwland
en eiken bomen in Nuenveld, welke laatste zeer
waardevol zijn.
Bezittingen
De bezittingen van de familie Van Achel in en
rond Berlicum bestaan uit ‘een steenen omgraven
huijsken met eenen hoff’ liggende rondom in de
dorenheggen. Verder ‘eene hoeffve lands met sijn

Beschrijving van de inventaris
Bij het opmaken van de inventaris worden ook de
gemaakte begrafeniskosten genoemd. Zij bedragen
het voor die tijd enorme bedrag van 100 gulden, 19
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quad geschreijnwerckt cleerkast met 2 duren’ (= is
slechte geschrijnwerkte klerenkast met 2 deuren).
Hierna geeft de lijst nog tinwerk, koperwerk, ijzer
werk, bedden met toebehoren, zilverwerk en lijn
waad (=linnengoed).
Wouter van Achelen is ook in het bezit van een
aantal boeken, wat in die tijd bij handelslieden nog
weinig voorkomt. Hij moet dus wel een ontwikkeld
persoon geweest zijn. Hij was in her bezit van o.a.
‘de Catholieken sermoenen ende Evangiën van
de Sondagen na Pinxten tot de advent, een latijn
sche bijbel anno 1491 uijt Basel, een boeck van de
martelaeren van Gorechem, een sermoen boeckske
van wijle Jan van Achelen over pracktijcque, een
geschiedenis boeckske, een gescreven boeckske met
goede raed over medicijnen en een samenspraak
tussen Peter en Jan, een lanckwerpich boeck gen.
Aarthefoor ? van Cornelis Claesz uijt Amsterdam,
met taefels van de gehele weerelt, beginnende
replicque voor jonkvr. Maria Haessluijs’. Verder
treffen we aan een register van ontvangsten van
Wouter en zijn zoon wijle Jan van Achelen, ‘een
rentboeck off register van 3 boeken papier met rente
en chijnzen van ‘t sterfhuijs, met renten uijt 1518,
1624 en vele uijt 1630, een perkamenten brieff
van den prelaet van Berne uijt 1562’, vele renten
uit Schijndel o.a. lijfrenten en schepenbrieven uit
1547, de erfdeling van Peter Vuchts en Catharina,
dochter van Adriaan Zegers uit 1573, zijn vrouws
ouders en de erfdeling van wijle Jan, zoon van
Adriaan Zegers uit 1588.
Over de gebouwen vinden de verder nog vermeld:

stuiver en 2 ort.
In het kasteeltje treft men aan een buffetje met
twee deuren, drie ‘slechte koetskens’ (=soort
bedsteden). een slech
te tafel met gaaf groen
kleedje, een groot en een klein kastje, een gebroken
neerslag (?), een slecht schermke, een blok (=lage
kist) met 2 deuren, 5 houten mannenstoelen, 5
vrouwenstoelen van biezen, drie voetstoelen, een
sester (=maat), een houten stelleke, een schrijflei,
een eikenblok, een zoutdoosje en een kistje met
banden gebruikt door mr. Peter van Gestel. Verder
is er een roldeurenkastje met een daaraan hangend
ijzeren slot, 2 waskuipkens, een schrijflamp, een
kleerborstelke met schoenborstelke, een houten
zoutdooske ‘ende eene blaesbalch’, een lepelhuiske
en een kersdoos (=kaar
sendoos), ‘een hoch
kofferen met ijseren banden’, een rond kofferken
met nagels beslagen, een glazen bril, dienende
tegen de wind voor de ogen, een klein kofferke,
waarin ‘de scheepenbriefven liggen des sterfhuijs
aengaende’,’een klein plat kastken’ gebruikt door
de rentmeester Zegers, een houten kistje met een
band van mr. Peter van Achelen met de reductie
van de stad, 3 ‘fleskens’ waterverf, schilderijkens
en 4 slechte gedoekte schilderijkens, een kruiden
doosje, een ‘schef
boud met een schefmes’, een
weefstokske, een vleesbestek, een trog, boter, 2
leren (ladders) een grote en een kleine, een slechte
trog, een tafelken, drie kleermand
jes, zowel
goeden als slechten, een turfmand, een banden
fles, 5 korfkens, een burrie en een kruiwagen, een
houten wateremmer, een houten kloofhamer, ‘eene
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‘Is alsoo de steene huijsinge ende hoeve in de letste
belegeringen deser stadt in 1929 bij d’legers sulck
grootelijck (=zwaar) beschadicht, bedorven ende
bestoolen, niet alleen ‘t houtwerk, maer oock alle
het ijzerwerck ende anckers daeruijt gebrooken’.
Op 17 december 1629, kort na de overgave van
‘s‑Hertogenbosch leent Wouter van Achelen
voor de reparatie van de oorlogsschade van Peter
Hermans, de zoon van Willem Lamberts f.200,, tegen 5,5% rente en op 29 november 1629 van
Hester van Kessel f.115,- tegen 5%.

twaalfde deel. Digna de Raed, dochter van Antonij
de Raed en Francoijske van Achelen is ook medeeigenaresse van dit laatste deel.
Het erfdeel in Middelrode gelegen bestaat uit:
‘Een steenen woon- off speelhuijs met schalven
gedekt rontom in sijne gragten ende dorrenheggen,
met een hof, een boogaert en een plaetsken of
veldeke aghter het speelhuijs gelegen, groot 3
lopensen’. Het slotje is gelegen te Middelro
de
naast de weikamp van Jacob Ruelens, den hof van
het bouwhuis aldaar en het erf van jonker Hendrik
Frans van Gestel, oud president der stad.
Verder behoren erbij een bouwhuis, schuur,
esthuis, varkenskot met twee boomgaarden, een
groesveldje, een visvijver, alles bijeen 6 lopensen
groot, gelegen naast de gracht en de Berg
strepen. Een akker, groot 4 lopensen, genaamd
het Nieuwwoud, gelegen tegen de grens met de
gemeente Schijndel, twee stukken teulland aldaar
resp. groot 8 lopensen en 7 lopensen, een weikamp
van 10 mergen en 2 stukken ernaast gelegen
teulland groot 1 sestersaat en een streep teulland,
genaamd ‘de Berchstreep’, groot 52 lopensen. Na
deze opsomming staat vermeld: ‘welck voorzegt
bouwhuijs en landerijen genomen sijn van eene
hoeve lands’ hen Wouter aangekomen. Dit zou
kunnen betekenen dat van oorsprong de hoeve met
speelhuis een zelfstandige uitgifte van de hertog
van Brabant is geweest en geen splitsing van een
andere uitgifte.
Andere landerijen die erbij horen zijn: 2 strepen
land groot 7 lopensen in ‘t Nieuwwoud en Vier

Erfgenamen
Uit voorgaande beschrijvingen blijkt duidelijk, dat
de Van Achelens na 1600 het slotje in de Busselen
daadwerkelijk bewoond hebben, en dat ze het
niet alleen als zomerverblijf gebruikten. Ook hun
kinderen, familieleden, verwanten en vrienden
maakten er bij herhaling gebruik van.
Daar alle kinderen van Wouter van Achelen voor de
erfdeling, zonder erfgenamen na te laten overleden
zijn, komen nu de Van Vuchts uitgekocht zijn, als
erfgenamen in aanmer
king Wouter’s broers en
zusters of hun kinderen. Uiteindelijk vinden wij
bij de erfdeling in Middelrode in 1637 als erfgena
men vermeld Seger Segers en Guilliam Segers,
zonen van mr. Zeger Adriaanszn, eens president
der stad en zijn huisvrouw Aldegonda, dochter van
mr. Wouter van Achelen, voor vijf-twaalfde deel
en Mathijs van den Ancker, griffier en secretaris
der stad, gehuwd met Hester, dochter van wijle
Jan, zoon van mr. Wouter van Achelen voor zeven56

Busselsteeg 22, hier de voorzijde van de huidige boerderij.
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Gemalen veldje, 2 stukken teulland, groot 4
lopensen, 1 streep teulland in de Berg
streep,
teulland, waar het hek nu staat, groot 4 lopensen
op de Loo, aan de Vogelstraat, 1 stuk akkerland,
groot 4 lopensen op de Loo aan de Vogelstraat, een
hooibeemd groot 1 bunder onder Schijndel en een
perceel land in Den Dungen.
De gezamenlijke erfgenamen besluiten hun
gebouwen en landerijen gelegen te Middelro
de, daar ze er gezien de oorlogstoestand weinig
heil in zien alles openbaar te verkopen. Hierdoor
dreigt het gehele bezit uiteen te vallen. Maar de
kopers hebben weinig proft van hun moeite, want
Thomas van Heijnsberch vernaderd alle verkochte
goederen, behalve die in de Loo, Schijndel en Den
Dungen ten behoeve van jonker mr. Françoijs van
Gestel, aartsdiaken van het bisdom ‘s‑Hertogen
bosch. Hij is volgens de dan geldende wetten
naaste familie van de verkopende eigenaren.

waarna Brabant een wingewest wordt van Holland.
In deze voor de bevolking droevige en rampzalige
periode speelt de overdracht van het slotje in de
Busselen zich af. Een tijd, waarin vele te vroeg
overlijden aan ontbering, spanning en de gevreesde
pest.
Heer Françoijs van Gestel, die het slotje in
de Busselen aankoopt, is kanunnik van de St.
Janskathedraal en aartsdiaken van het nog prille
bisdom ‘s‑Hertogenbosch. Naast de gronden in de
Busselen, die hij in eigendom verkregen heeft zijn
ook landerijen, die eigendom zijn van zijn vader.
We hebben eerder gezien, dat hij deze middels een
geding verkregen heeft. Mr Françoijs van Gestel
en zijn broer mr. Peter raad van de stad Breda
overlijden beiden nog jong rond 1640.
Uit een belastinglijst van rond 1665 lezen wij, dat
Jan van den Oetelaar reeds enige tijd pachter is van
de hoeve en landerijen behorende bij het slotje van
de Van Gestels. Als landerijen worden genoemd de
Middelste Streep, ‘t Outlant aan de Viergemalen,
idem aan ‘den Bleickuijl’, een weikamp, een streep
naast de weikamp en hei in de weikamp. Als alle
landerijen aan Van den Oetelaar zijn verpacht is
er niet veel meer van ‘de hoeve lands’ van weleer
overgebleven.
Jonkvrouw Maria van Gestel, geboren in 1628 blijft
met haar dienstbode in het afgelegen kasteeltje
in de Busselen wonen. Ook haar moeder had er
steeds dienstboden. We zien, dat haar laatste in
haar testament bedeeld wordt met kleren en geld.
Hoewel Hester aan haar dochter Maria een aantal

Slechte tijd na 1629
Het wordt voor de katholieke adel een slechte
tijd. Prins Frederik Hendrik van Oranje neemt
na een belegering in 1629 de stad in, waarna alle
katholieke geestelijke uit de stad verdreven worden.
Alle kerkelijke gebouwen worden onteigend en
katholieken mogen geen bestuurlijke en militaire
ambten meer uitoefenen. Voor de aanwezige adel
is er dus geen werk meer. Staatse en Spaanse legers
blijven elkaar in de meierij bestrijden en beroven,
overvallen de bewoners en plunderen de gebouwen.
Dit eindigt pas met de vrede van Munster in 1648,
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Verder ontwikkelingen
Na het overlijden van jonkvrouw Maria maken op
27 mei 1720 de Berlicumse schepenen een taxatie
van de aanwezige vaste en losse goederen op. Aan
vast goed treffen we aan:
1.een oud vervallen speelhuis met een hof, groot
44 roeden, ter waarde van f.400,-; later
gewijzigd in f.280,-.
2.een huis met schuur en hof, groot 17 roeden,
waarde f.200,-.
3.de schuurakker, groot 10 lopensen en 21 roeden,
waarde f.500,-.
4.overige landerijen, waarde f.1897,-.
Jonker Johan Paulus van Gestel tekent ‘als
caloteraal’ (=collateraal =zijdelings) erfgenaam.

vaste renten vermaakt heeft, bemerken we dat
Maria langzaam verarmt en het slotje geleidelijk
tot verval komt.
Als ze 78 jaar geworden is, een voor die tijd zeer
hoge ouderdom, geeft ze aan haar neef jonker
Johan Pauwels van Gestel volmacht om voor haar
de financiën te regelen. Deze laat de pacht van de
hoeve, een van de weinige inkomsten nog korte
tijd aan hoevenaar Hendrik Jan van den Oetelaar
om de hoeve vanaf 1712 te verpachten aan Jan van
Houtum. Hendrik Jan van den Oetelaar verhuist
hierna naar zijn hoeve op de Hondshurk. In 1718
worden Joachim van Gestel (geen familie) en Jan
Hendrik Voets pachters van de hoeve en lande
rijen. Als Maria in 1720, op 92 jarige leeftijd
overlijdt wordt door twee dorpsschepenen, zoals
gebruikelijk de waarde van het bezit opgenomen,
waarbij het slotje een ‘oud vervallen speelhuis’
genoemd wordt.
Eerder in 1712 vinden we nog vermeld, dat
Abram Ooms, schoolmeester te Middelrode voor
schepenen verklaart, dat de huurders van zekeren
hoeve tot Middelrode, naar de kant van Schijndel,
nu toebehorende aan Juffrouwe Maria van Gestel
aan hem ieder jaar een vat rog moeten afdragen,
maar dat dit al enige jaren niet meer gebeurd is.
Hendrik Jan van dan Oetelaar heeft er vanaf 1660
met zijn ouders gewoond, maar nu is Jan Antoni
us van Houtum hoevenaar. Of het protest heeft
geholpen vinden we niet vermeld.

Reeds kort hierna komt ook Maria’s neef jonker
Johan Paulus van Gestel, opperjagermeester van
de prins van Ruberpré, te St. Pieter bij Leuven te
overlijden. Het speelhuis wordt dan geschat op
f.300,-, huis en schuur op f.130,-, de schuurakker
op f.400,- en er is een pacht van f.4,- aan de
erfgenamen van Van Broekhoven. Aan opgaande
bomen worden opgenomen eiken-en berkenbomen,
staande op het goed van de erfgenamen. Ook blijkt
er nog meubilair in het slotje aanwezig, zoals een
neerslag, een kist, een tafel, een pers, nog een tafel,
een koffer en een lantaarn, een lessenaar, een rek,
een schuimspaan, meerdere schilderijen, kistjes,
kannen en kastjes, een voetenbank, rommelarij,
een aanrecht, een tafellaken, ijzerwerk, aardewerk,
een bank met enige stoelen, een scherm, kistjes,
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een tafel en ledikant en een vliegenkast. Kopers
zijn de betere stand van Berlicum. Opbrengst
ongeveer f.75,-.
Na deze uitverkoop in 1723 komt het slotje
weldra tot algeheel verval en wordt ook niet meer
bewoond. De pachtboerderij blijft echter bestaan
en wordt steeds verpacht. Slecht zo nu en dan
treffen we nog een vermelding aan van het eens zo
belangrijke familie.
Een van de erfgenamen brengt haar laatste jaren
door op haar bezit. Waarschijnlijk verblijft zij
op een kamer in de boerderij. Het is Johanna
Catharina Verbeek, die in 1753 overlijdt. Dit
overlijden wordt aangegeven door Johanna de
weduwe van Jacob van Houtem, vermoedelijk de
huurster van de boerderij. Zij deelt ook mede, dat
er van de overledene geen vrienden of verwanten
bekend zijn en dat ze door haar man verlaten is. De
armmeester Hendrik van Hedel laat hierop in 1754
haar meubilair verkopen, omdat ze reeds jaren
van de armenkas geleefd heeft. Er resten slecht
een koperen ketel, een beddenpeluw en 2 gouden
bellekens als voorwerpen van enige waarde. De
opbrengst is twee gulden en 12 stuiver.
Als laatste erfgename vinden we vermeld juffrouw
Johanna Hester Verbeek, wonende te Aarle, als zij
in 1768 overlijdt. Er rest dan een afgebroken huis
met hof, groot 14 roeden, ter waarde van f.30,-, een
huis met schuur ter waarde van f.200,- en enige
landerijen. Johanna Hester Verbeek laat alles, vol
gens testament gemaakt op 2 mei 1765 te Beek en
Donk, na aan haar enige dochter Helen Johanna

Katharina Schee
naerts gehuwd met Johannes
Baptist Josephus Brems.
Verkoop
In 1775 verkopen zij het oude familie bezit aan
Jacques Arnol
dus Henrij de Lannoij, ontvanger
der gemene middelen der stad en vrijdom van
‘s‑Hertogenbosch voor de helft en aan mr.
Willem Michiel Althuijsen, praktizerend advocaat
te ‘s‑Herto
genbosch voor de andere helft. De
koopsom bedraagt 3562 gulden en 10 stuiver, wat
wel iets meer is dan de schattingen bij overlijden
vermeld.
Het bezit wordt uitvoerig beschreven als zijnde:
‘eene hoeve lands met dreeven, alleën, voorpotinge,
opgaande eikenbomen te Middelrode en Schijndel,
genoempt bij de Busch, loopende met de allee
nevens de hoeve van Marinus van Pinxteren’.
Het huis (is boerderij) bestaat uit een keuken,
kamertje, kelder, kamer en kelder, koe-en
paardestal, schuur, schop ‘verkenskooij’, bakhuis,
put en tuin met zijn grachten, beuken- en elzenhagen
en vruchtbomen. Verder een weikamp van 8
lopensen afgegraven van drie percelen met zijn
hof, teullanden en hopland achter de schuur, deels
Middelrode deels Schijndel. Vier stukken teulland
voor het Viergemalen Veldeke te Middelrode, een
Geer en een vonderke over de Kwalbeek, weiland
met een vijver bij het huis, groot 4 lopensen.
Op de gronden rust een grond- en gebuurcijns
van vier gulden en tien stuiver. In 1721 is er een
lening op verstrekt van f.500,- tegen 4% door
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Het gezin krijgt 13 kinderen en woont er tot na
1949.
Dat het in de vorige eeuw nog een aanzienlijke
hoeve is, zien we uit o.a. het personeel. In 1840 zijn
Hendrikus Hak en Petrus Spijkers, knechts en is
Anna Maria van Hek meid. In 1850 wordt vermeld
als knecht Gerardus Habraken en als meid Adriana
Zwanenberg, terwijl in 1861 zwager Lambertus
Gloudemans en Hendrikus de Laat knechts zijn.
Hierna vinden we geen personeel meer vermeld.
Mogelijk kunnen ze het met eigen kinderen af.
Hiermee eindigt de geschiedenis van het slotje in
de Busselen, dat reeds twee en een halve eeuw
verdwenen is, maar dat in zijn tijd zeker bij alle
dorpsbewoners goed bekend is geweest vanwege
zijn belangrijke eigenaren. Alleen de bijbehorende
hoeve, nu geen pachthoeve meer, heeft de tand des
tijds doorstaan en is nu te vinden zuidwestelijk van
de Zuid-Willemsvaart op Busselsteeg nr. 22.

M. Govaerts, weduwe van Peter van Osten, ten
behoeve van jonker Jan Paulus van Gestel.
De laatste bewoners
Vanaf 1815 zijn de belangrijkste bewoners van
de hoeve met landerijen eens behorende bij het
kasteeltje in de Busselen:
1815Antonij Francis van Osch gehuwd met Maria
Voets,
1832 Johannes Guldemans, gehuwd met Hendrica
Gloudemans tot haar overlijden
1868 Martinus van der Schoot uit Schijndel en
zijn vrouw Hendrina Guldemans, waarbij
haar vader tot zijn overlijden in 1875 blijft
inwonen.
1879 Gijsbertus van den Langenberg en Johanna
van der Meijden uit Schijndel,
1923 Johannes van den Broek uit Hees
wijk,
gehuwd met Antonetta van Zoggel en na
haar overlijden in 1928 vanaf 1929 met
Geerdina Jonkers.
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Busselsteeg 22, de achterzijde van de nog bestaande boerderij.
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Uit ‘De Oude Doos’ 2

Albert Pennings
Uw heemkundekring verzamelt velerlei spullen die in het archief bewaard worden. Ook individuele
verzamelaars bewaren nostalgische voorwerpen uit Berlicum en Middelrode omdat ze herinneren aan
vroegere tijden. Regelmatig worden ons spullen aangeboden die andere mensen zouden weggooien.
Al deze voorwerpen hebben voor de beschrijving van het verleden een grote waarde. We beschikken
zodoende over een uitgebreide collectie foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, boeken en stambomen, maar
ook over schijnbaar onbetekenende spullen als prentbriefkaarten, suikerzakjes, sigarenbandjes, stickers,
visitekaartjes, cafémunten, archeologische vondsten, bierviltjes en bieretiketten: te veel om op te noemen.
Veel van deze voorwerpen zijn in de afgelopen jaren gewoon weggegooid, maar ze horen wel bij ons
erfgoed. We zullen in deze rubriek regelmatig een aantal deze ‘verzamelwaardige’ spullen bespreken.
In deze aflevering kijken we naar een Berlicumse ansichtkaart die gebruikt is in de eerste jaren na de
oorlog. De foto is gemaakt door de bekende Berlicumse fotograaf Pierre van de Ven. Hij woonde ongeveer
ter hoogte van de plek waar de foto is genomen. De straat en de huizen zijn nog goed herkenbaar
DeVerkennerij
Het bijzondere van deze ansichtkaart is voor ons
de adreszijde van de kaart. Daarop staan de namen
van de leden van de verkennersgroep die vlak na
de oorlog in 1946 is opgericht. De kaart is niet
met de post verstuurd, er ontbreekt immers een
geadresseerde en de noodzakelijke postzegel. Het
kan zijn dat de kaart in een envelop is verstuurd
of is afgegeven. Het kan zijn dat die bestemd was
voor een ziek groepslid.
Op de kaart staat het volgende geschreven:
Herman Jozef Groep Berlicum Holland.
We herkennen de volgende namen: Theo Verkaar,

Wim v.d. Heijden, J. Klok (Jaap): dit waren de
leiders. H. v.d. Heijden, P. Verkaar, W. v. Doorn
(Wim), M. Spierings, Sjef v.d. Akker, Sjef Vink,
M. Kastelijn (Mies), A. v. Helvoort (Ad), H.A.
Pennings (Bèr), A.v. Lijssel (Adriaan), Mia
Tibosch (later welpenleidster), H. Vissers (Henk),
H. Gradus (Harrie), Jan v. Ewijk (of Jo?), J. v.
Lijssel (Jo), Jan de Kemp, S. v. Rooij (Sjef), J.
Wijgergangs (Jan).
Graag zouden we willen weten of er fouten zijn
gemaakt in de weergave van de namen. Ook of
iemand ons kan vertellen wanneer deze kaart
geschreven is en ter gelegenheid waarvan. U zou
ons zeer helpen.
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Oude ansichtkaart uit de veertiger jaren van de vorige eeuw van de Hoogstraat, schuin tegenover het huidige Mercuriusplein. De meeste huizen hebben sinds die weinig verandering ondergaan en voor ons nog
goed herkenbaar. Deze kaart gebruikte de verkennersgroep met de aan de adreszijde vermelde namen. De
foto is gemaakt door de Berlicumse fotograaf Pierre van der Ven.
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De namen van de verkenners op de kaart. De namen die we konden herkennen staan in de tekst.
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Mededelingen en schenkingen
Op koningsdag werd onze voorzitter Theo Danen door burgemeester J.Pommer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau..
Ondanks zijn drukke leven werkte de heer Danen op zijn boerderij, zorgde hij jarenlang voor zijn zieke vrouw (1987-1998), is sinds 2005 vice-voorzitter van de Stichting
De Balkumse Toren, lid van het CDA – afdeling Sint-Michielsgestel (1985–heden),
bestuurslid van de Stichting Oude Aadal (2011-heden).
Verder was hij als voorzitter en schatter actief binnen de Onderlinge Veeverzekering
Berlicum (1976-2009, ondervoorzitter van de Onderlinge Paardenverzekering Berlicum BA (1994-2009) en lid van het afdelingsbestuur van de NCB (voorloper van de
huidige ZLTO), waarvan 4 jaar als voorzitter (1985-1999). Wij feliciteren hem vanaf
deze plaats van harte.
Schenkingen:
Bidprentjes en foto’s van: Theo Hoezen, Ria Willems-Jacobs, HKV Den Dungen, Piet Schelling, HKV
Veghel, Jenny Bijnen, Nellie van Dommelen.
We kregen vele boeken van: Mevr. G. Bogaards, Marcel en Genio Douwes uit nalatenschap Jos Douwes,
Harriet Steenbergen-v.d. Boom, Wim v.d. Steen, Kees Spierings.
Els Danen: diverse periodieken van de Plaets en HVBM.
Jan Godschalx bracht oude filmpjes van gildefeesten.
G. van Gestel schonk diverse archeologische vondsten en fossielen.
Alle schenkers hartelijk dank, we bewaren alles zuinig voor het nageslacht.
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Fotogroep:
Vrijwillige brandweer Berlicum 1970
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