
Op Koninginnedag werd dit wandelpad in  

Beneden-Leeuwen feestelijk geopend. De Heem-

kundevereniging doet het dagelijks onderhoud.  

Foto Jan Rikken 

Heemkundeclub in Leeuwen 

De Heemkundevereniging bestaat nu 

één jaar en het wordt tijd wat meer infor-

matie te geven over de activiteiten bin-

nen de vereniging.  

De vereniging bestaat uit twee secties, te 

weten: 

• De beheerssectie, die zich bezig-
houdt met het onderhoud van en 
het toezicht op Wiel en Bossee. 
Hierbij hoort ook de aankleding 
van de wandelpaden. 

• De historische sectie, waarin door 
de leden op alle mogelijke 
terreinen onderzoek wordt gedaan 
naar de geschiedenis van zowel 
Boven– als Beneden-Leeuwen 

Beide secties zetten zich in voor het be-
houd van de culturele waarden in beide 
dorpskernen.  

De secties presenteren zich op de vol-
gende pagina’s 
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Uit de beheerssectie 

Berichten uit de historische sectie 

Enthousiaste onderzoe-

kers gezocht! 

Het Bosseepad en Ringkade zijn ruim een kilo-
meter. Ze bieden een schat aan rijk gevarieerde 
natuur. Jarenlang keek het dorp er niet naar 
om. Het Bosseepad is de prins die deze schoon-

heid wakker gekust heeft.  
Laten we met zijn allen zorgen dat de schoon-
heid niet verwaarloosd wordt en verslonst.  

MaasWaalWeb, 30 april 2009 

Leeuwen bedoeld worden. 

Tijdens de plezierige bijeenkomsten 

wordt de stand van zaken besproken en 

goede tips met elkaar gedeeld.  

Nieuwe enthousiaste onderzoekers zijn 

van harte welkom. Om de smaak te pak-

ken te krijgen behoort het bijwonen van 

een bijeenkomst tot de mogelijkheden! 

In de volgende artikelen stellen een paar 

onderzoekers zich voor. 

De historische sectie is al enige keren bij 

elkaar geweest om een plan van aanpak 

te bespreken en ervaringen met elkaar 

uit te wisseloen. 

In het plan van aanpak  is gesteld dat het 

ondoenlijk is in beperkte tijd een totaal-

beeld te krijgen van de geschiedenis van 

Leeuwen.  Verder is vastgesteld dat door  

het kiezen van een eigen onderwerp de 

motivatie voor het uitvoeren van een 

onderzoek toeneemt. Vandaar dat iedere 

deelnemer zelf kiest wat hij of zij wil op-

pakken, mits het onderwerp te maken 

heeft met de geschiedenis van Leeuwen, 

waarbij zowel Boven– als Beneden-

“Tijdens de plezierige 

bijeenkomsten wordt 

de stand van zaken 

besproken “ 
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Foto: Nol v. Eck 

  
Van Leeuwens C-1000  su-
permarkt  heeft een deel van 
hun jaarlijkse sponsorbedrag, 
groot  € 1100,40,  ter be-
schikking gesteld aan de 
heemkunde Vereniging Leeu-
wen, waarvoor onze hartelij-
ke dank. 
 
Het wandelpad langs de Wiel 
ligt er nu een jaar en wordt 
door veel inwoners van Be-
neden-Leeuwen naar volle 
tevredenheid gebruikt. On-
derhoud door de beheerssec-
tie is dan ook niet nodig ge-
weest. 
 

 

Begin maart zijn door de gemeente twee 
zitbanken geplaatst aan het Bosseepad, 
waarbij advies werd gevraagd aan de be-
heerssectie over de juiste plaats. De co-
ordinator J. v. Gelder en vrijwilliger W. 
v. Wamel hebben uiteindelijk dit advies 
uitgebracht. 
Deze banken zijn geheel van natuurlijk 
hout gemaakt en passen daardoor mooi 
in het gebied. 
We hopen van harte dat ze niet vernield 
worden. 

De heemkundevereniging hoopt er in de 
toekomst nog een bank bij plaatsen. 



De dijkdoorbraak van 1861 

De molen van Boven-Leeuwen  

Tijdens de bijeenkomst op 17 september 
2009 van de Heemkunde Vereniging 
sectie Historisch onderzoek is er ge-
vraagd wie een bepaald onderzoek wil 
doen. 
 
Ik heb altijd veel interesse gehad in de 
watersnoodrampen in het rivierengebied 
en dan speciaal Leeuwen. Vanaf septem-
ber 1993 wonen wij op de plaats waar 2 
februari 1861 de dijk is doorgebroken. 
Tijdens deze ramp zijn 37 mensen ver-
dronken. 
 
Om een beeld te krijgen van deze dra-
matische gebeurtenis heb ik het volgen-
de bronmateriaal verzameld en gelezen: 

a.    een boek van J.C.W. Quack,
waarin uitvoerig de gevolgen  
van deze dijkdoorbraak zijn be-

schreven;  
b.   een brief van de toenmalige wet-

houder Franciscus van Mook, 
geschreven aan zijn oom en tan-
te in Hernen; 

c.    een brief van mijn overgrootva-
der Johannes van Hoogstraten, 
heemraad en dijkwacht tijdens 
de doorbraak. Deze brief is in 
spoed geschreven en gericht aan 
zijn vrouw in Puiflijk. 

Het is overigens puur toeval dat wij pre-
cies op de plaats zijn gaan wonen waar 
mijn overgrootvader getuige is geweest 
van deze dijkdoorbraak. Het lijkt mij 
zinvol om, 150 jaar na deze ramp, deze 
doorbraak te bestuderen en opnieuw te 
beschrijven. 

In 1426 stond er in Leeuwen op de 
‘Hoge Berg’ al een molen. In 1916/1917 
is de molen gesloopt. Tussen die jaren 
zijn er veel verschillende eigenaren en 
molenaars geweest en is van alles ge-
beurd. Deze gegevens probeer ik met  
mijn onderzoek in kaart te brengen. 
Waarom doe ik dit onderzoek? 
Op 18 maart 1907 kwam mijn oma, 
Mieneke van Leest, met haar ouders, 
broers en zussen vanuit Princenhage 
naar Boven-Leeuwen. Haar vader was 
molenaarsknecht en ging werken op de 
molen in Boven-Leeuwen.  Nadat de 
molen gesloopt is werd het molenaars-
huis door diverse families bewoond. 
Mijn vader heeft er ook nog een tijdje in 
gewoond. 
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door Piet van Hoogstraten 

door Jos van Oijen 



Bankrekening: 14.95.51.274 

 

Secretariaat: 

Rozenstraat 15 

6658 WS Beneden-Leeuwen 

BEZOEK  OOK  ONZE  WEBSITE  
WWW .HEEMKUNDEVERENIGINGLEEUWEN .NL 

website www.genlias.nl. Dit ziet er dan 

ongeveer als volgt uit:  

77   huis en erf van Michiel Soetekouw, 
barbier+ 78 tuin en 79 wilgenbos 

Parenteel van Michel Soetekouw 

I. Michel Soetekouw, geb. Leeuwen, 
ged. Puiflijk 23 jan. 1779, musicus, barbier, † 
Leeuwen 21 okt. 1852, zn. van Willem en 
Anne Marie van Kerkhof, tr. Leeuwen 17 
april 1812 WILHELMINA VAN LENT, geb. 
Leeuwen 3 febr. 1777, † ald. 12 juli 1853, dr. 
van Jan en Gosewina van Tiem.  

Uit dit huwelijk: 
Maria Soetekouw, geb. Leeuwen juli 1814, 

† ald. 16 april 1815.  

(Vanwege plaatsgebrek heb ik maar een 

klein gezin gekozen als voorbeeld) 

Wij houden u op de hoogte! 

 

Tijdens een van mijn speurtochten op 

internet naar de geschiedenis van Leeu-

wen, kwam ik een oude kadasterkaart 

tegen. Mijn belangstelling was onmiddel-

lijk gewekt, want het is natuurlijk bijzon-

der interessant om te bekijken welke 

mensen er in Leeuwen woonden tussen 

1811 en 1832.  

Omdat de oorsprong van onze Heem-

kundevereniging ligt in de verzorging 

van Wiel en Bossee, ben ik daar gestart 

met het uitzoeken van eigenaren en hun-

beroepen. Vervolgens kon ik het niet 

laten om mijn grote hobby, genealogie, 

erop los te laten en de gezinnen 

(redelijk) compleet te maken. Dit met 

behulp van onder meer de fantastische 

Kadasterkaart 1811-1832 

Telefoon: 0487-593505 

E-mail: toon.banken@planet.nl 

Sluit Lauwe in uw hart! 

Wordt lid van onze vereniging. 

 

 

Heemkundevereniging Leeuwen De Heemkundevereniging is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel 

Een gedeelte van de kadaster-

kaart 1811-1832 en wel de 

omgeving van De Wiel, op de-

ze kaart De Kolk genoemd. 

Bel voor vragen over de Heem-
kundevereniging met ons  
secretariaat of  stuur een email! 

door Ellen Brons 
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de contributie bedraagt van 1 juli t/m 31 december 2010 € 5,00, daarna € 10,00 per jaar. 


