IN MEMORIAM WIM VAN DER HEIJDEN
De leden van de werkgroepen

Hij heeft de archiefstukken in veilingkisten mee
naar huis genomen, schoongemaakt, geordend en
genoteerd wat van belang was voor onze dorpsgeschiedenis. Daarna bracht hij de stukken terug naar
het gemeentehuis waar men intussen rekken had
gemaakt waar ze op werden gelegd.
Vanaf zijn 52ste, ging hij één dag per week naar
het rijksarchief te ‘s-Hertogenbosch. Later besteedde hij twee dagen per week aan archiefonderzoek
en ging hij ook naar het stadsarchief van ’s-Hertogenbosch en het streekarchief. Ook bezocht hij het
rijke en zeer oude archief van de Abdij van Berne
in Heeswijk.
Met de notities uit al die archieven is een omvangrijk naslagwerk ontstaan waarin bijna alles te vinden is wat er in de afgelopen eeuwen is opgeschreven over Berlicum, Middelrode en Kaathoven.
Om oud-schrift te leren lezen worden er cursussen
gegeven, maar hij heeft, door in de archiefstukken
steeds verder terug te gaan in de tijd, het zich zelf
geleerd. Hij had daardoor ook geen moeite met
het bestuderen van de Oude Bossche Protocollen,
die teruggaan tot 1369 en waarin veel Berlicumse
aktes zijn opgenomen.
Hele avonden kon hij oude landkaarten bestuderen en er met behulp van zijn archiefgegevens conclusies uit trekken.

Op 3 januari 2005 is, op 78-jarige leeftijd, plotseling van ons heengegaan onze vice-voorzitter en
voormalig voorzitter van onze vereniging, Wim van
der Heijden. Hij behoorde tot de initiatiefnemers
die onze heemkundekring oprichtten. Sinds
de oprichting in 1967 was hij tot voor kort
onafgebroken voorzitter en de sturende leider van
al ons heemkundig werk.
Het geschiedkundig onderzoek van Wim resulteerde in vele boekwerken over de geschiedenis van
Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Ook in ons
periodiek ‘Rondom de Plaets’ zijn tientallen artikelen van zijn hand verschenen. Met dit werk heeft
hij veel kennis aan ons overgebracht en vastgelegd
en naslagwerken nagelaten waar we nog jarenlang
uit kunnen putten. Ook zullen we nog tot in lengte
van jaren dankbaar gebruikmaken van de door hem
gemaakte ontelbare plattegronden, situatietekeningen, pentekeningen en schetsen.
Onderzoeken van archieven
Na de oprichting van de heemkundekring, in 1967,
heeft Wim het gemeentearchief op de, in 1944,
zwaar beschadigde zolder van het gemeentehuis
opgeruimd. Dat archief lag verspreid op die zolder en had daar door de oorlogsschade aan het dak
enige tijd open en bloot in weer en wind gelegen.
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Lezingen historie Berlicum en Middelrode
Ook zijn lezingen zullen in onze herinnering
blijven. Als Wim ‘op zijn praatstoel zat’, kon hij zijn
toehoorders urenlang boeien met zijn onuitputtelijke
historische kennis. Hij heeft lezingen gegeven over
allerlei onderwerpen betreffende ons dorp. We
noemen er enkele: ‘Verborgen kunst in Berlicum’.
De geschiedenis van de kasteeltjes zoals de
Wamberg, Veebeek en Seldensate. De plaatselijke
boerderijen, waaronder het speelhuis Eikenlust.
Het ontstaan van Berlicum en van Middelrode. De
Berlicumse kerken, zowel de kerk van de Samen
op Weg Gemeente als de Petruskerk en natuurlijk
de wederopbouw.

Recentelijk nog was hij met leden van onze archeologische werkgroep druk aan het werk om in het
nieuwe uitbreidingsplan aan de Oude Pastorieweg
en de Koolhof een herkenbare plek van de voormalige schuurkerk te laten opnemen.
Vaak werd hij gevraagd
Hij werd ook regelmatig gevraagd om voor groepen uiteenzettingen te geven. Enkele voorbeelden:
een lezing in de Gouden Leeuw en een ﬁetstocht
met historische uitleg voor de seniorleden van de
hockeyclub. Ook tijdens een rondrit door Berlicum
en Middelrode met paard en kar, ter gelegenheid
van de 50e verjaardag van Jos van Boxtel, gaf hij
historische uitleg. Voor de Vrouwen Contactgroep
van de Samen op Weg Gemeente Berlicum Rosmalen gaf hij uitleg over het ontstaan van hun kerk.
Voor een buurtvereniging in Middelrode stelde hij
een lijst met vragen op voor hun jaarlijkse quiz en
voor een familiereünie verzorgde hij een historische huifkarrentocht. Voor de buurtvereniging van
de Loofaert gaf hij een lezing over de bewoners en
het ontstaan van hun gebied. Voor de ZLTO afdeling St.-Michielsgestel een lezing over de wederopbouw. Steeds op verzoek van diegenen die het
organiseerden.
Honderden mensen hebben geboeid geluisterd
naar zijn uitleg tijdens rondleidingen op de jaarlijkse Brabantse Kastelendag op de Wamberg, het
landgoed en de ruïne Seldensate en in 2004 bij
speelhuis Eikenlust. Ook heeft hij vele stamboomonderzoekers kunnen helpen.

Historie laten herleven
Wim heeft in de zeventiger jaren ook het initiatief
genomen om op landgoed Seldensate, dat verwaarloosd en zwaar in verval was geraakt, puin te gaan
ruimen, op te schonen en opgravingen te doen naar
de restanten van het kasteel en deze bloot te leggen. Hij maakte hiervoor leden van de heemkundekring, plaatselijke inwoners en een archeologische
werkgroep uit Oss enthousiast om daaraan mee te
helpen.
Ook heeft Wim zich al jaren ingespannen voor
een herinrichting van het Raadhuisplein met het
voormalige gemeentehuis en de kerk van de Samen
op Weg Gemeente Berlicum-Rosmalen. Het is het
gebied waar Berlicum ontstaan is en vroeger De
Plaets genoemd werd.
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In oktober 1984, bij de ofﬁciële heropening van de Rabobank na een uitgebreide verbouwing wordt het eerste
exemplaar van het 2e deel ‘Berlicum; Zwerftocht door het verleden’ aangeboden aan burgemeester J. van Erp
(links) door schrijver Wim van der Heijden.
Dit 2e deel beschrijft de geschiedenis van Berlicum, Middelrode, Belveren en Kaathoven van 1700 tot 1984.
Het omvat 502 pagina’s met tekst, foto’s, tekeningen en dergelijke. De kostprijs is ƒ 45.500,-- een kapitaal
bedrag zeker voor die tijd. Maar aangezien er subsidies verkregen zijn van het Anjerfonds, de gemeente en de
Rabobank en het eerste deel al door bijna 1000 personen gekocht is, durft heemkundekring ‘De Plaets’ het aan
om ook het 2e deel uit te geven. Het blijkt inderdaad weer een groot succes, waarvan inmiddels al bijna 1500
exemplaren verkocht zijn.
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hij het nog mee mogen maken dat de lijst van de
gemeentelijke monumenten, waaraan hij jarenlang
heeft meegewerkt, is afgerond.
Ook bij de ‘straatnamencommissie’ heeft Wim
zijn sporen nagelaten. Vele Berlicumse straten danken hun naam aan de historische kennis van Wim.

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen ging Wim niet uit weg.
Binnen onze heemkundekring moedigde hij het
gebruik van de computer aan, evenals het digitaal
fotograferen. Het gebruik van een beamer bij lezingen was een openbaring voor hem. Er zijn moderne
computerprogramma’s aangeschaft om de drukker
de teksten en foto’s van boeken en artikelen digitaal aan te kunnen leveren. Gegevens, boodschappen, hele passages van zijn boeken en artikelen ‘in
wording’ en foto’s werden per e-mail met andere
kringleden uitgewisseld. Ook het opzetten van de
website www.deplaets.nl als modern communicatiemiddel stimuleerde hij. De vereniging vaart er
wel bij.

Hoogtepunten
Het totale werk dat Wim nalaat is al een monument
op zich. We denken hierbij aan zijn vele boeken en
artikelen, maar ook aan de lijsten van alle huizen
met hun eigenaren, bewoners, knechten en meiden
in Berlicum, Middelrode en Kaathoven.
Zijn laatste grote wapenfeit was het uitkomen van
het boek over de ‘Wederopbouw van Berlicum en
Middelrode’, dat in oktober vorig jaar verscheen bij
de herdenking van 60 jaar bevrijding van ons dorp.
Het werd op 22 oktober 2004 ten doop gehouden en
is een grandioos succes. Het heeft meer dan twee
jaar intensieve arbeid gekost. De grootse tentoonstelling over hetzelfde onderwerp heeft zeer veel
belangstellenden getrokken.
Dit alles is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met ons, de leden van de verschillende werkgroepen van heemkundekring ‘De Plaets’,
maar vooral met kringlid Tonny van Zoggel heeft
hij eindeloos gepuzzeld om de vele teksten en foto’s op een logische en overzichtelijke plaats te
krijgen en de lay-out er toch verzorgd uit te laten
zien. Het resultaat mag er zijn vinden kennelijk ook
anderen.
Omdat Wim als tekenaar en architect daadwer-

Commissies
Hij vertegenwoordigde de vereniging bij vele instanties en was voor ontelbare mensen in Berlicum,
Middelrode en verre omgeving een nooit falende
vraagbaak. De laatste 25 jaar zijn er zeker zes correspondenten van het Brabants Dagblad geweest
die regelmatig bij hem aanklopten als er iets over
ons dorp in de krant geschreven moest worden.
Zijn historische kennis over Berlicum en Middelrode was enorm en de meeste feiten kon hij zo uit
zijn geheugen opdiepen. Ter controle kon hij altijd
nog zijn groot archief raadplegen.
Tot zijn overlijden was hij lid van de gemeentelijke monumentencommissie. Hij heeft zich daar
volledig ingezet voor het behoud van de historische
panden in Berlicum en Middelrode. Gelukkig heeft
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Kaathoven dateert uit de dertiende eeuw en maakte vanaf 1505 tot aan de Napoleontische tijd deel uit van de
Heerlijkheid Berlicum, Middelrode, Belveren en Kaathoven. Toen het er in 1993 naar uitzag dat ten gevolge
van de gemeentelijke herindelingen Kaathoven bij Maasdonk zou komen, wijdde Joost van Putten, correspondent van het Brabants Dagblad, er een groot artikel aan. Zoals gebruikelijk vroeg hij aan Wim van der Heijden
historische informatie, die toen met Joost een wandeling door Kaathoven maakte en daarbij historische uitleg
gaf. Felix Janssens, in die tijd fotograaf van hetzelfde dagblad, maakte voor dat artikel een mooie foto van Wim
met de Cunerakapel op de achtergrond. Felix gaf volmondig toestemming om de foto te plaatsen in ons periodiek. Wim, heeft in 1999, op verzoek van de buurtschap Hofstede in Kaathoven, t.g.v. hun 10-jarig bestaan,
samen met hen een historische wandeltocht door hun buurt uitgezet.
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kelijk bij de wederopbouw was betrokken, wist hij
veel uit zijn geheugen en zijn archieven naar boven te halen. Waarschijnlijk zou niemand anders
dat ooit zo hebben kunnen klaren. Hij kon toen niet
vermoeden dat dit prachtige werk een mooie afsluiting van zijn leven betekende.

Berlicum met een oorkonde waarin men blijk gaf
van de waardering en dankbaarheid voor zijn betrokkenheid bij de Berlicumse gemeenschap. Wim
stelde vooral deze onderscheiding, die maar enkele
keren is uitgereikt, bijzonder op prijs. In 1996 ontving hij de Zilveren Draaginsigne van de Stichting
Brabants Heem en in 1997 een Koninklijke onderscheiding.
Bij zijn uitverkiezing, in 2003, tot ‘Bovenste Beste Balkummer’ door carnavalsvereniging ‘De Koalstampers’ maakte hij kennis met Jos Heerkens, die
toen voorzitter van deze carnavalsvereniging was.
In april 2004 is Jos hem opgevolgd als voorzitter
van onze heemkundekring. Wim was blij met deze
opvolging.

Voortdurende aandacht voor de historie
Na problemen met zijn gezondheid ging hij iedere
keer toch weer positief aan het werk. Bij de voorbereidingen en ook tijdens de tentoonstellingen was
hij onvermoeibaar. Vele jongere mede-kringleden
moesten af en toe rusten, maar Wim nauwelijks.
De bijeenkomsten van leden van de werkgroepen op dinsdagmorgen waren hoogtepunten in zijn
weekplanning die hij nooit wilde missen. Er heerst
steeds een prettige sfeer, het is er erg gezellig en er
wordt hard gewerkt aan foto’s, bidprentjes en andere archiefstukken van de heemkundekring. Hij
was, evenals de andere kringleden, dan ook steeds
blij als er aanvullingen voor het archief geschonken
werden.
Dagelijks ﬁetste hij door Berlicum en wijde omgeving. Regelmatig ook wat verder weg met zijn
vrouw Anny. Steeds observeerde hij dan de omgeving met een ‘heemkundig oog’.

Fouten in de historie
Wim heeft zijn laatste werken niet af kunnen maken. Hij was bezig met een artikel over de vier burgemeesters Godschalx in ons dorp, maar is blijven
steken in 1887, bij de derde burgemeester Godschalx. Ook had hij nog een groot aantal half afgewerkte situatietekeningen op zijn tekentafel liggen.
In 1982, deel I, en in 1984, deel II, is de geschiedenis van ons dorp in boekvorm door onze heemkundekring uitgegeven. De voornaamste reden om
die samen te stellen was, dat hij wilde voorkomen
dat historische feiten foutief zouden worden gepubliceerd. Die worden dan door anderen eveneens
fout overgenomen en gaan een eigen leven leiden.
Door zijn nauwgezetheid stoorde Wim zich daar

Onderscheidingen
Voor zijn historisch onderzoek en publicaties kreeg
hij diverse onderscheidingen. In 1992 ontving hij de
‘Speld van Verdienste’ van de toenmalige gemeente
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Met uitzondering van de vakantiemaanden komen er elke dinsdagmorgen een aantal leden van de verschillende
werkgroepen in Den Durpsherd bijeen om daar in de archiefruimte van de kring en in de daarnaast gelegen zaal te
werken aan archiefstukken, foto’s, bidprentjes en stambomen. Belangstellenden kunnen dan vrij binnenlopen. Niet
alleen uit ons dorp weet men onze kring daar veelvuldig te vinden, maar ook uit de omgeving en regelmatig zelfs
van ver daarbuiten. Wim van der Heijden sloeg die gezellige werkochtenden nooit over.
Op de foto enkele leden van de werkgroepen op een dinsdagochtend eind 2004. Staand van links naar rechts: Hilde
Pennings-Follmer, Nelly Embrechts-van Lokven, Willem Constant, Agnes Ubben-Rooijakkers, Wim van der Heijden
en Anny van der Heijden-Bijnen. Zittend: Jan Lansman, Piet Bok, José Constant-Vermeulen, Annie van Liempd-van
Kreij, Dieneke Vorstenbosch, Wim van de Ven, Janske Bekkers-Roefs en Diny van de Veerdonk-van Alebeek.

foto beschikbaar gesteld door Marla Smith
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zeer aan en controleerde hij alles voordat het gepubliceerd werd op eventuele historische fouten
om zoveel mogelijk te voorkomen dat die achteraf
hersteld moesten worden. Het is helaas niet altijd te
voorkomen.

historische kennis, zijn boeken en zijn nagelaten
archief hopen wij als leden van de werkgroepen
van heemkundekring ‘De Plaets’ toch iedereen van
de gewenste informatie te kunnen blijven voorzien.
Men heeft daar kennelijk vertrouwen in, want er
zijn ook na zijn overlijden nog regelmatig vragen
en bezoekers binnengekomen die we op zijn wijze
hebben kunnen helpen.
We wensen Anny, kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte toe om dit verlies te verwerken en hopen dat Anny de kracht zal vinden om samen met
ons het heemkundige werk van Wim voort te zetten.

Gedwongen afscheid
Met Wim verliezen we niet alleen een zeer grote
hoeveelheid kennis en een vraagbaak voor iedereen,
maar ook een stimulator voor onze heemkundekring.
Zijn betekenis voor de cultuurhistorie van Berlicum,
Middelrode en Kaathoven zal van onschatbare
waarde blijven. Maar met zijn overdracht van

Een laatste groet aan Wim van ons
Wim, wij, de leden van de werkgroepen, ondervinden wat het betekent om jou niet meer in ons midden
te hebben. Iedereen kon een beroep op je doen en zonder tegenprestaties te verwachten zette je je steeds
volledig in om mensen te helpen. We hebben altijd prettig met je samengewerkt. Nooit was jou iets teveel.
Jouw afwezigheid is bij ons dan ook duidelijk merkbaar en voelbaar, we missen je. Je uitzonderlijke kennis over het wel en wee van Berlicum en Middelrode dwong bij ons, evenals bij zeer velen, diepe bewondering en respect af. Je hebt een onuitwisbare herinnering achtergelaten en bent onvervangbaar.
Je onverwoestbare werklust en ijver is voor ons een grote stimulans om jouw grote levenswerk voort te
zetten. Wij en de bevolking van Berlicum en Middelrode zijn je heel veel dank verschuldigd. Wim, bedankt voor alles, wij zullen je nooit vergeten.
De leden van de werkgroepen van heemkundekring ‘De Plaets’.
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Al vanaf het begin, nu 14 jaar geleden, hebben leden van heemkundekring ‘De Plaets’ in Berlicum en Middelrode
de organisatie voor haar rekening genomen van de Brabantse Kastelendag op Tweede Pinksterdag. Elf keer gaven
kringleden rondleidingen op Seldensate; twee maal op de Wamberg en vorig jaar kregen we de unieke kans om dat
te doen in en rond speelhuis Eikenlust. Er is daar in het bakhuisje toen ook brood gebakken, dat verkocht werd aan
de vele liefhebbers. Dit jaar gaan leden van de heemkundekring op de Brabantse Kastelendag weer rondleidingen
geven op Seldensate. Meestal wordt daar de uitleg begonnen bij het bord dat kort bij de ingang staat. De afbeeldingen, de teksten en de situatietekening op dat bord zijn door heemkundekring ‘De Plaets’ geleverd aan het Stads
Gewest, die het door hen geplaatste bord heeft laten maken. Dit bord is op de 7e Brabantse Kastelendag , 19 mei
1997, door burgemeester G. Schinck onthuld. We zien hier Wim van der Heijden die dag uitleg geven aan de hand
van de afbeeldingen op het bord.
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ENKELE OORLOGSVERHALEN
Met het klaarmaken van het boek van ‘De Wederopbouw; Berlicum – Middelrode 1944–1956’ is er
aan betrokkenen gevraagd of men nog aanvullende gegevens over de oorlogstijd heeft en die dan op te
schrijven. Enkelen hebben daarop gereageerd, maar helaas was het niet mogelijk om die reacties in het
boek te verwerken. Daarom is er besloten deze belevenissen in een van de eerstvolgende aﬂeveringen van
‘Rondom de Plaets’ te publiceren. De strijd om de bevrijding van ons dorp is voor de inwoners een heel
enerverende tijd geweest, die uitgebreid beschreven is in het, in 1985 uitgegeven, boek ‘Dagboek rond
de Bevrijding van Berlicum. Ook nu weer blijkt dat men die tijd nog niet is vergeten, ook al is het al 60
jaar geleden! Die periode heeft kennelijk zoveel indruk gemaakt dat men er nog steeds over wil lezen en
praten.

BRAND TEMPERDE FEESTVREUGDE
Bertha Hubers-Rovers en Mien Vissers-Hubers

D 21 (Koesteeg 35)
Op 31 januari 1938 is Prinses Beatrix geboren! Overal hingen de vlaggen uit en heel het Nederlandse volk
vierde feest. Ja heel Nederland, behalve wij want die dag brak er brand uit in ons boerderijtje, Koesteeg
33, en het brandde met de schuur tot de grond toe af. Wij waren niet verzekerd en dat maakte het verlies
van huis, inboedel en vee dubbel erg. Het enige wat wij nog over hadden waren onze twaalf kinderen met
de kleren die zij aanhadden. De kinderen varieerden in leeftijd van zes weken tot dertien jaar. Zelf heb ik
gelukkig nog kans gezien de baby in een deken te wikkelen en aan de buurvrouw te geven. Zij bemerkte
pas wat ze in haar handen geduwd had gekregen, toen ‘het pakje’ begon te huilen.
Het bericht van onze ramp verspreidde zich als een lopend vuurtje. Er kwamen mensen die ons wilden
helpen en ons kleren en geld aanboden. Ook Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana hoorden wat er op
deze Oranjefeestdag was gebeurd. Koningin Wilhelmina stuurde ons honderd gulden en prinses Juliana
vijftig gulden.
Bovenstaande, geschreven door Bertha Hubers-Rovers, is overgenomen uit de Story van 15 juli 1977. Een
van haar kinderen, Mien Vissers-Hubers, vertelt hierna verder.
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Op 31 januari 1938, op de dag dat prinses Beatrix, onze huidige koningin, wordt geboren brandt het boerderijtje en de schuur van de Hermus en Bertha Hubers-Rovers geheel af. Ze zijn niet verzekerd. Ze verliezen hun
hele hebben en houwen, het vee, hun huisje met alle huisraad; in één woord alles. De enige rijkdom die ze nog
bezitten, zijn hun twaalf kinderen, waarvan de oudste 13 jaar en de jongste zes weken oud is!
Op deze foto zien we het hele gezin op en naast de restanten van hun huis. Geheel links: Nard en Driek. Staande
vóór de resten van een muur van links naar rechts: Nolda, Marie, Harrie, Mien en Jo. Achter die muur staat
Jan en rechts ervan An. Rechtsachter staat vader met Bets aan de hand en Sjaan op de arm. Moeder heeft de
zes weken oude baby Thera op de arm. Op de achtergrond zien we het huis van Martinus en Ardina van Rooijvan Rooij, Koesteeg 36. Dit huis brandt in 1944 ook af zoals u op pagina 18 van dit periodiek kunt lezen.
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later op 23 oktober 1944, precies één dag voor de
bevrijding van ons dorp, brandde ook ons nieuwe
huisje af en waren we weer bijna alles kwijt.
De exacte datum van die brand weten we omdat
broers van mij, nadat we naar Loosbroek waren gevlucht, elke avond, wel met grote schrik, even gingen kijken hoe het er bij stond. Ze namen dan ook
altijd wat spullen uit ons huis mee. Toen zij er op 23
oktober weer kwamen, bleek dat ons zes jaar oude
huisje die dag was afgebrand. Na de bevrijding hebben we toen weer met het hele gezin in de kippenkooi gehuisd. In het boek over de wederopbouw,
dat heemkundekring ‘De Plaets’ in oktober 2004
heeft uitgegeven, zie ik dat het huis op Koesteeg
nummer 33 in 1929 ook al eens is afgebrand!

Opnieuw afgebrand
Veel kan ik me van die brand niet meer herinneren,
daarvoor was ik nog te jong. Wel weet ik dat we
bij diverse mensen zijn ondergebracht. We hadden
niet veel meer over dan de kleren die we die dag
droegen.
Direct na de brand is de kippenkooi in orde gemaakt en hebben we daar met ons hele gezin gewoond en geslapen, tot ons nieuwe huis klaar was.
Het moet voor ons moeder een hele opgave geweest
zijn. Denk maar eens aan de was voor veertien personen en hoe je die weer droog moest zien te krijgen. Wat waren we blij met ons nieuwe huis, dat
gelukkig niet lang op zich liet wachten!
Ons geluk was echter van korte duur. Zes jaar

ER KWAMEN ELF DUITSE SOLDATEN NAAR BUITEN
Jos Pennings

C 169 (Plein 25)
Kort na de luchtlandingen, op 17 en 18 september
1944, kwamen Berlicum en Middelrode in de
vuurlinie te liggen met veel beschietingen. We
hebben toen van onze silo een schuilkelder gemaakt
door er een dak op te maken met daarop een halve
meter zand. Er is een tijdje geweest dat we ´s
avonds Duitsers in de buurt hadden en overdag
vooruitgeschoven geallieerden, die de omgeving
kwamen verkennen. We voelden ons redelijk veilig
in onze schuilkelder, maar op 28 september zijn er
opzij van onze boerderij zes granaten ingeslagen

waarbij alle ramen aan de zijkant van onze boerderij
sneuvelden. Toen zijn we achter de linies, naar
Heeswijk, gevlucht. Al eerder hadden we min of
meer waardevolle spullen in de grond gegraven.
Een ﬁets legden we onder bramenstruiken, die toen
nog volop in het blad zaten. Bij terugkomst hebben
we er niets meer van teruggevonden.
Op 21 oktober vertelden de Engelsen in Heeswijk
dat er die avond vanaf 12 uur veel kanongeweld
zou zijn. Nou, dat hebben we geweten, de hele
nacht hoorden we het kanongebulder.
Op 22 oktober 1944 is de omgeving waar wij
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Rond 1930 wordt deze foto gemaakt van Hendrik en Drieka Pennings-van den Boom.
Van links naar rechts zien we: Bert, vader Hendrik met Jan, dan Marietje, moeder Drieka met Mien en geheel
rechts Jos.
Marietje was al op zeer jonge leeftijd invalide door de ziekte polio; meestal kinderverlamming genoemd. Tegenwoordig worden baby’s er al op zeer jonge leeftijd voor ingeënt en komt die ziekte vrijwel niet meer voor.
Velen zullen Marietje nog herinneren in haar bijzondere invalidenwagen waarmee ze regelmatig in het dorp
te zien was.
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woonden al bevrijd.
Twee dagen later zijn onze Jan en ik naar huis gegaan om de boel te gaan verkennen. Onze boerderij
bleek te zijn afgebrand, de resten smeulden nog. Bij
de boomgaard stonden enkele tanks en er liepen militairen rond met zwarte baretten. Plotseling kwam
er een Nederlands sprekende militair, ook met een
zwarte baret, naar me toe die vertelde dat de boer-

derij op 22 oktober in brand was geschoten en dat
daarbij elf Duitse soldaten gevangen waren genomen. Nadat de boerderij in brand geschoten was,
kwamen de Duitsers naar buiten. Waarschijnlijk
hebben ze het huis met vlammenwerpers in brand
geschoten omdat de Duitsers dan vanzelf naar buiten moesten komen! Dat was een algemene tactiek
van de geallieerden.

MUNITIE NAAST EN ONDER FUNDERING WOONHUIS
Ed Mathijssen

B 65 (Hoogstraat 132)
Kort na de luchtlandingen door de Amerikanen, op
17 september 1944, waren Berlicum en Middelrode
in de vuurlinie komen te liggen en werden de dorpen regelmatig door granaten beschoten.
Op 9 oktober kreeg mijn grootvader, Jan van Gemert, van de Duitsers opdracht om samen met zijn
overbuurman Rien van Herpen op de hoek van zijn
huis onder en naast de fundering een gat te graven.
Daarna moesten mijn grootvader en Rien masten
in de tuin verplaatsen om het gat aan het zicht te
onttrekken. De Duitsers bevestigden tankmijnen
op planken en maakten stalen kabels vast aan het
geheel. Vervolgens legden ze de mijnen achter de
heg van overbuurman bakker De Jong. De kabels
werden over de weg gelegd tot aan het gegraven
gat. De Duitsers zelf kropen in het gat. Zo hadden
ze goed zicht op de weg en konden ze alles goed in
de gaten houden.

Opmars tot stilstand brengen
Het was de bedoeling van de Duitsers om de planken met munitie de straat op te trekken op het moment dat de tanks van de geallieerden over de weg
kwamen. Zo wilden ze de te verwachte opmars van
de geallieerden tot stilstand brengen. In het gegraven gat werd nog meer munitie opgeslagen. Ook
binnen in het huis van mijn opa, in de voorkamer en
in de gang, werd munitie gelegd. De achterkamer
gebruikten ze als slaapkamer.
De Duitsers adviseerden de familie Van Gemert
om de nacht bij de buren (de familie Piet Maas)
door te brengen, omdat het toch wel erg gevaarlijk
was met al die munitie onder en in hun huis.
Natuurlijk werd de munitieopslag en de te verwachte strategie van de Duitsers door de verzetsmensen aan de geallieerden doorgegeven met als
gevolg dat het huis van mijn grootvader door de
geallieerden vanuit vliegtuigen beschoten werd.
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Op deze foto, van rond 1931-1932 zien we een groot gedeelte van de voorgevel van pand B 65, thans Hoogstraat 132. Het pand werd toen bewoond door de familie Van Gemert-Weijts. Op 9 oktober 1944, een dag voor
de evacuatie van ons dorp, bevelen Duitsers Jan van Gemert om samen met overbuurman Rien van Herpen een
gat onder en naast zijn huis te graven. De Duitsers leggen er een voorraad munitie in. Aan de overkant worden
tankmijnen met kabels verbonden met het gegraven gat zoals u uitgebreid kunt lezen op de pagina hiernaast.
Bij terugkeer na de evacuatie blijkt het huis totaal verwoest. De erker vinden ze terug in de achtertuin van
overbuurman bakker Jos de Jong.
Van links naar rechts ziet u: Riek van Gemert-Weijts, dochter Jeanne en tante Mien van de Zanden-van Gemert.
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De erker, die aan de voorzijde van het huis van mijn
grootouders zat, werd later gevonden in de achtertuin van de overburen, bakker De Jong, Hoogstraat
129-131. Daaruit mag verondersteld worden dat
door de aanwezige munitie er een forse explosie
heeft plaatsgevonden. Men mag er niet aan denken
wat er gebeurd zou zijn als ze nog in huis waren
geweest. Het enige wat nog onbeschadigd tussen
het puin werd teruggevonden was het kribbetje van
de kerststal. Het is bij mijn moeder nog altijd in
gebruik en elk jaar siert het met Kerstmis nog het
stalletje. In 1948 is er een nieuwe dubbele woning
gebouwd, maar de noodwoning is blijven staan en
werd als schuur gebruikt. In 1952 is de noodwoning afgebrand waarna er een schuur vast aan de
woning is gebouwd.

Op 10 oktober 1944, de dag nadat het gat gegraven was, moest iedereen het dorp verlaten omdat
de Duitsers merkten dat er regelmatig berichten aan
de geallieerden werden doorgegeven. Ze hoopten
dat het afgelopen zou zijn als alle mensen het dorp
uit waren.
Erker in achtertuin overburen
Het gezin Van Gemert evacueerde naar familie in
Hintham. Daar hoorden ze van slager Jan Cooijmans dat hun hele huis was weggeschoten. Dit
bleek bij terugkomst inderdaad waar te zijn. Het
huis is kapotgeschoten door de geallieerden. Ze waren echter niet over de straat gekomen, maar door
de weilanden achter de huizen met hun tanks met
vlammenwerpers.

IN 1944 IS ONZE BOERDERIJ AFGEBRAND
Hendrik van Rooij

D 22 (Koesteeg 36)
Mijn ouders, Martinus van Rooij en Ardina van
Rooij (geen familie van elkaar), zijn op 8 mei 1934
getrouwd. Kort tevoren hebben ze op de Koesteeg,
door metselaar Willem van Uden met Cornelis
Smulders (Knillis Stamp) als opperman, een huis
laten bouwen. Het was er toen nog een onontgonnen gebied zodat ze, voordat ze met bouwen konden beginnen, eerst sloten moesten dempen, bomen
kappen, boomstronken uit de grond halen en de
aanwezige hei verwijderen.
Om de kosten te drukken, is er bij het bouwen

van het huis gebruik gemaakt van veel materiaal
van een gesloopt herenhuis in Den Bosch. Dat was
van goede kwaliteit en is er met paard en kar opgehaald.
In 1944 is het huis in brand geschoten. Eerst
brandde het achterhuis af waarna het vuur via de
deur van de stal naar de keuken en het voorhuis trok
waardoor alles afgebrand is. Ooggetuigen hebben
mij dat gezegd. Onze familie was al gevlucht naar
Vorstenbosch, dat achter de linies lag.
Na de oorlog hebben we een tijdlang met acht personen in een kippenhok gewoond. In 1945 is er een
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In 1932-1934 laat Martinus van Rooij een huis bouwen in een dan nog onontgonnen gebied aan de Koesteeg.
Daarom moesten er eerst sloten worden gedempt, bomen gekapt, boomstronken uit de grond gehaald en de
aanwezige hei verwijderd. In oktober 1944 gaat hun huis in vlammen op en woont het gezin bestaande uit acht
personen een tijdlang in een kippenkooi. In 1945 wordt er een noodwoning gebouwd, waarvan u hier een afbeelding ziet. Het met stro gedekte dak van het voorhuis was lager dan van het achterhuis want daar moest men
hooi en stro kunnen bergen. In 1950 krijgt de familie onderdak in een nieuwe wederopbouwboerderij.
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wederopbouwboerderij gebouwd. Piet van Nuenen
was de architect. Nadat we de nieuwe boerderij betrokken hadden is de noodwoning gesloopt.

noodwoning gebouwd. Het met stro gedekte dak
van het voorhuis was lager dan van het achterhuis
want daar moest men hooi en stro kunnen bergen.
In 1950 is door aannemer Piet Langenhuijsen een

VADER GETROFFEN DOOR EEN GRANAATSCHERF
Verteld door Riek van der Spank
Opgeschreven door Anny van der Heijden-Bijnen

hun kinderen naar Dinther gegaan, maar ikzelf ben
met Frans Spank, waarmee ik toen al verkering had,
en nog enkele mensen naar Rosmalen vertrokken.
We hebben daar bij Tibosch tegenover Coudewater
in de schuilkelder gezeten.
Jan, mijn oudste broer, ging vanuit Dinther af en
toe naar huis om de kippen, het varken en de hond
te voeren. Op een keer dat hij bij ons huis kwam,
was dat kort tevoren in brand geschoten. Hij heeft
toen met emmers putwater de brand kunnen blussen. Later is het achterhuis afgebrand.
Mijn vader heeft aan de wond, die hij tijdens de
beschieting had opgelopen, nog jarenlang ontstekingen en veel pijn gehad. Toch heeft hij later als
metselaar bij aannemer Willem Bijnen nog vele jaren in de bouw gewerkt. Ons boerderijtje is later
tot twee woningen verbouwd. In het ene gedeelte
woonden mijn ouders en in het andere gedeelte zijn
Frans en ik ingetrokken.

D 8 (Koesteeg 16)
Wij woonden op de Koesteeg. In de tijd van de beschietingen is vader op een keer, toen hij rond het
huis liep, door een granaat geraakt en kreeg daarbij een scherf in zijn enkel. Hij is toen naar Veghel naar het ziekenhuis gebracht, dat was achter de
linies, maar ik weet niet meer precies hoe hij daar
gekomen is. Wel is er een tijd geweest dat er op de
Koesteeg dan weer eens Engelsen militairen waren
en dan weer Duitsers. Misschien hebben de Engelsen ervoor gezorgd dat hij in Veghel kwam.
In het ziekenhuis hebben ze de scherf eruit gehaald. Hij had veel bloed verloren en ik heb toen
bloed voor hem afgestaan. Dat gebeurde met een
slangetje rechtstreeks van mij naar mijn vader. Later heeft hij nog een keer een bloedtransfusie van
iemand in het ziekenhuis gehad.
Mijn ouders Willem en Johanna van Uden-van der
Aa zijn, toen er veel beschietingen kwamen, met
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Het gezin van Willem en Johanna van Uden-van der Aa woonde op D 8, nu Koesteeg 16. Toen er eind september 1944 veel beschietingen kwamen, is het gezin naar Dinther gegaan. De oudste zoon, Jan, ging vanuit
Dinther af en toe naar huis om de kippen, het varken en de hond te voeren. Toen hij weer eens bij hun huis
kwam, was het kort tevoren in brand geschoten. Hij heeft toen met emmers putwater de brand kunnen blussen.
Later is het achterhuis afgebrand.
Hierbij hun huis rond 1950 afgebeeld.
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WONEN IN EEN KIPPENKOOI

Verteld door Drieka van Grinsven-Strik
Opgeschreven door Anny van der Heijden-Bijnen

C 14 (Westakkers 30)
In 1946 had ik al een tijdje verkering met Peer van
Grinsven, een zoon van Driek en Nol van GrinsvenMeulenbroek van het transportbedrijf op de Westakkers 30. Dus wilden we wel eens trouwen. Maar
er was nergens woonruimte te vinden. Zo kort na
de bevrijding woonden er zelfs gezinnen met veel
kinderen in een kippenkooi of in een noodwoning.
Daarom deed Driek van Grinsven ons het voorstel
om bij hem op het erf in de kippenkooi te komen
wonen en dat vonden wij wel een goed idee.
Die kippenkooi was redelijk groot. De ingang was
op de ‘kop’ waar een portaaltje werd gebouwd met
daarin een aanrecht en enkele kastjes. Dan kwam
de huiskamer en verderop werd een schot gezet zodat het achterste stuk als slaapkamer gebruikt kon
worden. Tegen de wanden werden platen gespijkerd
met kranten tussen die platen en de muren als isolatie. Zo kregen we toch een redelijk onderkomen. De
was kon gedaan worden in een vrijstaand schuurtje
dat ook ergens op het erf stond.
We trouwden op 17 juni 1946. De moeder van

Peer zorgde voor de feestelijke traktatie van een
krentenbol met een kop kofﬁe, die toen nog allebei
op de bon waren. We waren in die tijd niet veel gewend, dus vonden we het heel normaal dat we geen
groot bruiloftsfeest konden geven.
In de tot woning omgebouwde kippenkooi zijn
onze drie oudste kinderen geboren, maar toen in
1951 de vierde op komst was, wisten we toch niet
goed meer waar we de nieuwe baby konden laten
slapen. Dus werd er uitgezien naar een woning in de
buurt van het transportbedrijf, want Peer was daar
monteur en hij moest toch wel in buurt blijven wonen. Ze moesten hem, als er mankementen waren
aan een van de vrachtwagens, kunnen ‘beroepen’.
Daarom heeft de vader van Peer, Driek van Grinsven, voor ons het pand Westakkers 35 van Driek
van den Heuvel gekocht.
Op 8 juli 1951 zijn we verhuisd en vijf dagen later
is onze Willem geboren.

HERINNERING AAN DE BEVIJDING

1944

Ria van Zoggel–van Zoggel

D 66 (Dreef 14)
In september 1944 woonden mijn schoonouders,
Harrie van Zoggel en Jans van Zoggel–Gloudemans met hun zes kinderen in de leeftijd van drie

tot twaalf jaar in de oude boerderij op D 66 te Middelrode, tegenwoordig Dreef 14.
Ze hadden 3 of 4 koeien, 1 paard, 2 zeugen en wat
kippen en konijnen.
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Drieka Strik had in 1946 al een tijdje verkering met Peer van Grinsven en ze wilden wel eens trouwen.
Maar zo kort na de oorlog was er helemaal geen uitzicht op een woning, daarom deed vader Driek van
Grinsven het voorstel om in de kippenkooi op hun erf te gaan wonen. Daarop werd de kippenkooi grondig
schoongemaakt. Voorin maakten ze een portaaltje met daarin een aanrecht en enkele kastjes. Daarachter
was de huiskamer en verderop werd een schot gezet zodat het achterste stuk als slaapkamer gebruikt kon
worden. Tegen de wanden werden platen gespijkerd met kranten als isolatie. Op de grootste foto zien we
Drieka in de deuropening staan van hun ‘paleisje’. Ze hebben daar vijf jaar gewoond en de eerste drie
kinderen zijn er geboren. Met de vierde op komst werd er uitgekeken naar een echte woning. Vijf dagen na
de verhuizing naar Westakkers 35 is Willem geboren.
Linksboven Mien van Grinsven, de zuster van Peer, met Harrie, een zoon van Drieka en Peer, op de arm
voor de bewoonde kippenkooi. Men ziet de kippen los rond de box lopen, maar die hadden toch wel een
ander nachtverblijf gekregen nadat ze verdreven waren uit hun eigen hok.

23

Luchtlandingen
Op 17 september 1944 landden er rondom het nabij
gelegen kasteel Heeswijk Amerikaanse parachutisten. De volgende dag, 18 september, werd er een
zweefvliegtuig losgeschoten dat neerkwam op de
Dreef. Er zaten negen soldaten in, die in de bossen
verdwenen. De volgende dag kwamen ze weer tevoorschijn om nog wat spullen uit het zweefvliegtuig te halen, maar dat bleek al helemaal leeggeplunderd te zijn. Deze soldaten zijn nog een dag in de
bossen gebleven en zijn toen door pastoor Wouters
mee naar Heeswijk genomen.
Later kwamen de Engelsen regelmatig verkennen.
Op 25 september is Mie van Kaathoven-Swinkels,
wonende Zandstraat nr. 57, doodgeschoten. Waarschijnlijk dachten ze dat ze een Duitser was. In die
tijd zijn er op een dag ook zes Duitsers gedood. ’s
Avonds laat kwam er bij familie Van Zoggel een 7e
gewonde soldaat op zijn knieën aangekropen. Mijn
schoonvader, Harrie, en buurman Dorus van Zoggel hebben met gevaar voor eigen leven deze soldaat met de kruiwagen naar Janus van de Akker aan
de Kameren te Heeswijk gebracht, waar hij naar toe
wilde.

grond verstopt en daaroverheen wat planken en stro
gelegd. Daarna zijn ze, alles achterlatend, inclusief
de veestapel, al in de voormiddag gevlucht naar de
Heikantsehoeve naar Bert en Bertha van Hedel–van
Zoggel. Bertha is een zus van mijn schoonvader
Harrie. In dat gezin bestaande uit ouders en vier kinderen woonde ook Mieke van Zoggel–Pennings, de
moeder van Bertha en Harrie.
Na de middag is mijn schoonvader nog even naar
zijn huis op de Dreef gaan kijken. Er stonden intussen vijf tanks op het erf en al het glas was al uit
de ramen. In het nabij gelegen bos lagen Engelse
militairen. De bevrijders waren kennelijk al aan het
verkennen.
Te voet op de vlucht
Er kwamen steeds meer vluchtelingen bij Bert van
Hedel: Marinus en Martha van Zoggel–van Zoggel
met vier kinderen van het Laar, Driek Schellings
en zijn vrouw Mie Schellings–van Zoggel van Oud
Laar en Johan van Uden van het Gewat. Langzaamaan werd het er erg druk maar ook gevaarlijk.
Na de meeste tijd in de kelder doorgebracht te hebben, waar eigenlijk te weinig plaats was voor al die
volwassenen en kinderen, zijn ze op 1 oktober, allemaal te voet en oma Mieke van Zoggel–Pennings
op de hoogkar, over de zandpaden door de bossen
naar Dinther gevlucht. Ze kwamen daar aan bij Dorus van de Sangen (van de Driehuis, tegenwoordig
Stoppelveldseweg), maar het was er zo vol met
vluchtelingen dat ze na een dag, weer te voet, verder
zijn vertrokken richting Vorstenbosch.

Vijf tanks op het erf
De nacht van 27 op 28 september heeft het gezin
Van Zoggel op de stal geslapen, omdat het hun daar
veiliger leek. Ze sliepen op een ondergrond van takkenbossen.
Op 28 september werd er nogal gevochten. Ze hebben toen wat kleding en huisraad in een gat in de
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Ria van Zoggel-van Zoggel hoorde van haar aangetrouwde familie steeds de verhalen van rond de
bevrijding in 1944. Nu, 60 jaar na
die bevrijding, zijn die belevenissen
nog heel levendig en zijn ze door
Ria opgeschreven. Doordat de boerderij was afgebrand waren er, zoals
bij zo velen, geen oude foto’s meer
van de boerderij en haar bewoners.
Ria’s schoonmoeder wist echter te
vertellen dat er kort voor de oorlog
een foto was gemaakt door iemand
van de abdij van Berne. Ria ging
erop uit en kwam uiteindelijk in het
NCB-archief in Tilburg nevenstaande foto van rond 1938-1939 tegen.

Vóór de oude boerderij, die de bevrijding niet overleefde, zien we
vlnr: moeder Jans van ZoggelGloudemans en vader Harrie van
Zoggel. Voor hen de kinderen Wim,
Theo en Rien. Zoon Jan was binnen
toen de foto gemaakt werd.
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Te druk bij Janus van Zoggel
De families Van Zoggel en Van Hedel met oma kregen onderdak bij Janus en Dien van Zoggel–Steenbekkers en hun tien kinderen in Vorstenbosch, vlakbij de kerk. Het is nogal wat als er in zo’n groot gezin
nog eens tien volwassenen en veertien kinderen bijkomen. Slapen moesten ze zij aan zij op de grond.
Op een keer bracht Bert van Zoggel (Milrooijsedijk) het paard van Harrie van Zoggel mee. Dat
liep in Middelrode nog in de wei en werd in Vorstenbosch ook weer in de wei losgelaten.
Het was er wel een hele drukte bij de familie van
Janus en Dien van Zoggel. Daarom zijn ze na twaalf
dagen weer verder getrokken. Het gezin van Bert
van Hedel met oma kwam terecht bij Tinus de Mol
(Derpt tussen Uden en Vorstenbosch). Harrie van
Zoggel met zijn gezin is bij de weduwe Van Lieshout (Hoogstraat in Uden) gekomen. Daar verbleven
zij in het bakhuis.
Waar Marinus van Zoggel met gezin, Driek en
Mie Schellings en Johan van Uden toen terecht zijn
gekomen, weten zij niet meer.

steeds verhinderd. Er werd onderweg ﬂink geschoten zodat zij dan in een sloot dekking moesten zoeken en zonder thuis te zijn geweest kwamen ze dan
weer terug in Uden.
Ons dorp bevrijd
Eind oktober hoorden ze dat Berlicum en Middelrode bevrijd waren en het er veiliger was. Ze besloten
terug te gaan naar Middelrode. Weer te voet, met de
kinderen, maar nu ook met het paard.
Het achterhuis op de Dreef stond nog overeind,
maar het voorhuis was helemaal kapot geschoten en
het dak was ingestort. De kasten en alles wat binnen
stond was ook kapot. Daar sta je dan vader, moeder,
zes kinderen en de 7e op komst. De achtergebleven
koeien, kippen en konijnen waren verdwenen alleen
de twee zeugen lagen nog in het hok; ﬂink vetgemest. Waarschijnlijk hebben de Duitsers en later de
Engelsen ze al die tijd voer gegeven.
Vooral de Duitsers moesten veelal zelf voor eten
zorgen en pakten wat ze krijgen konden. De aanvoer
van eten was bij de Duitsers heel slecht geregeld.
Het woonhuis is waarschijnlijk kapotgeschoten tijdens een gevecht tussen de Engelsen en de Duitsers,
die vanaf de Haffertsebrug nog tegenstand boden.
De familie Van Zoggel had dus geen onderdak meer
en moest in het begin op de stal wonen en slapen,
maar er werd al vlug een noodwoning gemaakt in
het kippenhok en ‘kaarschop’ (karrenschuur). Wim
en Theo, de twee oudste, moesten op de stal slapen.
In de noodwoning is in mei 1945 de jongste zoon
Toon geboren. Totdat de nieuwe boerderij klaar was,
zijn ze in de noodvoorziening blijven wonen.

Eten van de gaarkeuken
Eten zoals rode kool, stamppot of iets dergelijks
werd in die tijd door een paar mannen op de ﬁets,
met een emmer in de hand, in Nistelrode bij de gaarkeuken gehaald. Brood was nog wel te verkrijgen bij
bakker Van Heeswijk in Vorstenbosch, het was wel
heel zuur brood, maar je had toch wat te eten.
Mijn schoonouders, Harrie en Jans van Zoggel,
hebben meerdere keren een poging ondernomen om
thuis in Middelrode te gaan kijken maar dat werd
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FRANS IS VERRADEN EN GEARRESTEERD
Francien van der Ven-Broos

A 93 (Hasseltsedijk 26)
Frans, mijn oudste broer, was ambtenaar op het
Berlicumse gemeentehuis.
In de oorlog kreeg iedereen een stamkaart. Op vertoon van zo’n kaart kon men in de oorlog bonnen
krijgen waarmee men eten en kleding kon kopen.
Mannen die ondergedoken zaten, kregen zo’n kaart
dus niet. Maar Frans kon in zijn hoedanigheid als
ambtenaar illegaal voor zo’n kaart zorgen. Ook
hielp hij neergekomen piloten. Natuurlijk was al
dat werk door de Duitsers streng verboden en daarom erg gevaarlijk. Iemand heeft hem op een keer
verraden.
Gearresteerd
Frans ging elke zondag ‘s morgens naar de eerste
mis, die al om 6 uur begon. Toen hij eind augustus
1944 op een zondag de kerk uitkwam, stond men
hem op te wachten en is hij gearresteerd en ingesloten in de gevangenis aan de Zuidwal in Den Bosch.
Al de volgende dag kwam een gevangenisbewaarder bij ons thuis om te vertellen waar zich in huis
belastend materiaal bevond. We moesten er zo snel
mogelijk voor zorgen dat het zou verdwijnen. We
waren heel ongerust geweest en waren dus blij dat
we iets van hem hoorden en natuurlijk zorgden we
ervoor dat het belastend materiaal verdween.
Toen kwam ‘Dolle Dinsdag’. Het leek wel of het
hele Duitse leger op de vlucht sloeg. Wat er precies

Frans Broos is tijdens de Tweede Wereldoorlog
actief in het verzet. Als ambtenaar op het gemeentehuis is hij in de gelegenheid om illegaal
stamkaarten te verzorgen. Ook helpt hij neergekomen piloten onder te duiken. Hij wordt verraden en gearresteerd.
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hard gevochten werd. Maar later werd het ook in
onze buurt onrustig en zaten we steeds meer in de
schuilkelder. Op een ochtend toen we toevallig in
de boerderij waren, kwam er een granaat boven op
de schuilkelder terecht. Gelukkig hadden de ‘bouwers’ op de planken een dikke laag stro gelegd en
daarbovenop een hele dikke laag zand als afdekmateriaal. Daarom is de kelder niet ingestort. Maar de
schrik zat er goed in en slapen was er niet meer bij
tenzij we om de beurt sliepen. De situatie werd in
Den Bosch steeds hachelijker, maar ook voor ons.

aan de hand was, weet ik niet meer, maar wel dat
mijn broer een paar dagen later weer thuiskwam.
Hij heeft er nooit over willen praten. Hij wist wel
wie hem had verraden, maar ook dat geheim heeft
hij nooit prijsgegeven.

Evacueren

Op 10 oktober moest iedereen in het dorp evacueren. Er werd ons gezegd dat we naar Den Bosch
moesten gaan en daar moesten verzamelen. Wij zijn
echter naar Rosmalen gegaan en kwamen terecht
in het buurtschap ‘Den Hennest’ waar een aantal
boerderijen stonden. Wij kwamen terecht bij de familie Ondersteijn, man, vrouw en een aantal kleine
kinderen.
Overdag konden wij gebruikmaken van de keuken en de huiskamer. Ze hadden echter maar een
heel klein keldertje dat ze zelf nodig hadden, daar
konden wij gewoon niet bij.

Russen en Duitsers ‘op bezoek’

Op een nacht kwamen plotsklaps een aantal mannen
de schuilkelder in. Het bleken Russen te zijn, die bij
de Duitse boeren moesten werken, maar nu met het
Duitse leger mee moesten trekken. Wat waren we
blij dat ze tegen de ochtend weer vertrokken. De
volgende nacht kregen we weer bezoek, maar nu
van een Duitse kapitein met een aantal manschappen. De kapitein bad de rozenkrans en vroeg ons
dat ook te doen. Hij vertelde ons dat hij in Kevelaer
woonde. Hij en zijn manschappen waren heel erg
bang, maar wij niet minder. Hij beloofde ons dat hij
met zijn mannen zou vertrekken als ze wat uitgerust
zouden zijn. Gelukkig deden ze wat ze beloofd hadden.
Maar niet alleen de Duitsers waren weg, want
toen wij voorzichtig uit onze schuilkelder kwamen,
zagen we Engelse jeeps bij de boerderij staan. Voor
ons was de oorlog voorbij! Wij konden ons geluk
niet op dat we nu vrij waren!!

Schuilkelder graven

Direct na onze aankomst hebben we daarom allereerst een ﬂinke stevige schuilkelder gegraven. Onze
gastheer was zeer behulpzaam en voorzag ons van
alles wat we nodig hadden en voordat het donker
werd, was de schuilkelder klaar. Wij hebben er toen
in geslapen, maar het was geen lolletje om onder
de grond te slapen. En dan maar hopen dat er geen
water in kwam te staan, want het was al oktober.
De eerste dagen was het in die buurtschap vrij
rustig, maar je kon toch steeds meer horen en zien
dat er in Den Bosch in buurt van de Leonarduskerk
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DE PTT IN BERLICUM (5)
Wim van der Heijden

Wisselingen naam kantoren
In oktober 1905 valt het besluit om het hulptelefoonkantoor voortaan telegraafkantoor te noemen, omdat
in de praktijk het werk van eerstgenoemde bijna uitsluitend bestaat uit het doorgeven van telegrammen.
De oorzaak is het geringe aantal telefoonaansluitingen in Berlicum, dat dan vier bedraagt zodat er van echt
telefoonverkeer nauwelijks sprake is.
Door de toename van het aantal aansluitingen en vooral de toename van het telefoonverkeer van de
aangeslotenen wordt de naam telegraafkantoor in 1916 weer gewijzigd in hulptelefoonkantoor.
Loonverhoging van 50%
Ten gevolge van de omstandigheden tijdens de Eerste Wereldoorlog gaan de lonen sterk omhoog. In 1917
besluit de gemeente om ook haar werknemers een tegemoetkoming in de gestegen kosten te geven. Marinus
Frunt behoort als telefoonbeheerder in dienst van de gemeente ook tot de gelukkigen. Zijn jaarsalaris gaat
van ƒ 100,- naar ƒ 150,-. Een verhoging van 50%!! Een jaar later, als de oorlog ten einde is, komt er nog
een extra toeslag van 20% boven op dit bedrag en wordt zijn jaarlijkse uitkering ƒ 180,-.
Als op 1 januari 1920 het Rijk de totale exploitatie van de Posterijen, de Telefoon en Telegraaf op zich
neemt, loopt ook de overeenkomst van Marinus Frunt met de gemeente af. Marinus wordt hierop als
telefonist van het telefoonkantoor eervol ontslagen uit de gemeentedienst.
Wordt vervolgd
HET HULPKANTOOR DER PTT TE BERLICUM
Met de eerste vijf aﬂeveringen van ‘DE PTT IN BERLICUM’ sluiten we de eerste serie van deze artikelen af. Voor de tweede serie wordt een wat andere opzet gevolgd dan tot nu toe. Deze serie speelt zich
grotendeels af in de periode dat verschillende archiefstukken nog niet openbaar zijn omdat de betrokken
personen nog in leven kunnen zijn. Daarom gaan we in het volgende nummer van ‘Rondom de Plaets’
verder met de historie van onze plaatselijke PTT met gebruikmaking van gegevens die afkomstig zijn uit
allerlei publicaties, particuliere archieven en mondelinge overlevering. Hierop zijn zeker nog aanvullingen mogelijk.
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UITLEG GEPLANDE CENTRUMPLAN UIT 1945
Albert Pennings en Anny van der Heijden-Bijnen

Heemkundekring ‘De Plaets’ is in het gelukkige bezit
van een groot deel van het bijna 80 jaar oude archief
van het architectenbureau Tibosch-van der Heijden.
Dit architectenbureau bestaat reeds vanaf 1926 en
het uitgebreide archief is momenteel in het bezit van
architect Dick van der Heijden.
Al vanaf het begin van de oprichting van de
heemkundekring in 1967, krijgt de kring alle tekeningen
en bescheiden van werken die niet uitgevoerd worden
en van panden die verdwenen zijn. Zo heeft de kring
onder andere tekeningen van het oude parochiehuis, de
melkfabriek ‘St.-Norbertus’en het St.-Vincentiusgesticht
al eens geplaatst bij een artikel.
Hiernaast ziet u weer een van de vele tekeningen die de
kring in de loop van de jaren van het architectenkantoor
mocht ontvangen. Het is de tekening die in 1945 is
gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur door
de ‘PROVINCIALE PLANOLOGISCHE DIENST
DER PROVINCIE NOORD-BRABANT; AFD.
UITBREIDINGSPLANNEN’ als plan tot Wederopbouw
van de gemeente Berlicum. Op deze tekening kunt u
zien hoe men in 1945 dacht dat het nieuw te vormen
centrum van Berlicum eruit moet gaan zien.
In het midden zien we op Hoogstraat 159, de in oktober
1944, verwoeste villa van het echtpaar J. Reijers-van de
Horst getekend. Hoogstraat 159A is het bijbehorende
koetshuis dat de oorlogshandelingen overleefde en later
nog als woning en als politiebureau gediend heeft.
De grote villa van Reijers stond samen met het koetshuis
in een grote boomgaard zodat er na de verwoesting van

de villa een grote open ruimte ontstond. Wanneer ook het
koetshuis gesloopt zou worden, kon het gemeentebestuur
er een nieuw dorpscentrum creëren. In dit centrum
zou dan plaats zijn voor een nieuw te bouwen kerk en
pastorie. U ziet ze ongeveer in het midden getekend. Na
realisering zou men de zwaar beschadigde Petruskerk
en de bijbehorende pastorie kunnen slopen.
Links op de tekening, in het Dasselaarstraatje, zien we
op (Braakven) nr. 58 het pand van Tijmen en Grietje Dasselaar-Niemeijer. Langs de Hoogstraat, naast een nieuw
aan te brengen straat parallel aan het Dasselaarstraatje,
zien we het nieuw te bouwen raadhuis getekend.
Op Sassenheimseweg nummer 2 staat het verwoeste
pand van de weduwe Janske van Hedel-Klerkx getekend. Het is de plek, maar verder van de straat af, waar
nu het huis staat met de naam MARTOKI (Martien,
Tonny, Kinderen Pennings).
Aan de Kerkwijk: nr. 14 en 16 de molen en woning
van G. en A. Vink-van den Dungen (nu omgeving de
Muldershof); nr. 28 de oude jongensschool Norbertus;
nr. 17 het café van Théo en Ciska van Herpen-Sallaerts,
nu parkeerplaats van Liza’s Restaurant; nr. 15 het pand
van Marinus en Dina van de Veerdonk-Wijgergangs, nu
de plaats van de Shoeby Shop.
De originele tekening met de, voor 1945, zeer
vooruitstrevende plannen is veel groter dan we u hier
kunnen laten zien. Verder beschikt de heemkundekring
ook over een tekening met daarop de ideeën over de
nieuw te bouwen kerk. Die zullen we in een van de
volgende periodieken plaatsen.
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GEPLANDE CENTRUMPLAN UIT 1945
Op de drie plaatsen waar een A getekend staat, mag men winkels en kleine bedrijven bouwen. De letters B en
C staan voor geplande woningen. De getallen zijn ongeveer de huisnummers van 1949 en zijn er, evenals de
straatnamen en de rotonde, voor de herkenbaarheid door een kringlid ingetekend. De meeste huisnummers kloppen
nog; verschillende panden zijn inmiddels verdwenen.
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ALS STADSE ONDERDUIKER OP DE BOERDERIJ (2)
Jos Douwes

Hij en zijn vrouw hadden vier kinderen, een zoon
van een jaar of dertien en drie meisjes, die veel jonger waren. Ook was er nog een inwonende broer,
Hein, die een kuikenfokkerij had. Hij had, in een
ietwat ruwe bolster, een gouden hart. De behandeling bij Hannes was goed al moest ik natuurlijk wel
alle boerenwerkzaamheden verrichten, maar hij
betaalde me prompt iedere week de beloofde drie
gulden en zodoende was ik in korte tijd weer een
rijk man!
Hannes zelf ploegde nooit, nog geen meter, dus
deed ik alles wat er moest gebeuren, zoals ploegen,
eggen, spitten en mesten; maar ook melken en de
stal uitmesten, evenals de varkens- en kippenhokken. Natuurlijk ook met paard en wagen ‘voaren’
(=rijden), zoals ik het allemaal geleerd had.

Boer Hannes van Boxtel
Ik verdiende dus ƒ 2,-- (€ 0,91) per week maar
moest daar mijn zwart (=illegaal) gekochte overall
van betalen à ƒ 40,-- (€18,15) en mijn, via de boer
in Schijndel, zwart gekochte klompen voor ƒ 6,-- (€
2,72) per paar. En zo nu en dan moest ik naar de
kapper. In het late najaar van 1943 zei de boerin
Trui dat ze me geen geld meer wilde betalen. Op
mijn vraag: ”Waarom niet?”. Antwoordde ze dat ik
een onderduiker was en dat ze geen of te weinig
bonnen voor me kreeg.
Nu werd mijn situatie wel erg moeilijk, want helemaal zonder geld zou betekenen dat ik op een
gegeven moment in lompen zou lopen met lange
haren en wat al niet meer. Via mijn vader kwam ik
in contact met een zekere Toon van Boxtel, diens
broer Hannes had een boerderij op het Laar en die
wilde me wel hebben als knecht voor ƒ 3,-- (€ 1,36)
per week. Een vermeerdering van 50% vergeleken
met mijn eerste salaris. Dat stond me wel aan.

Tabaksplanten telen
Hannes teelde tabaksplanten en droogde de bladeren in de schuur. Daar maakte hij sigaartjes van. Hij
verkocht ze aan stadsmensen, die bij de boeren aan
de deur kwamen om melk en aardappelen te kopen.
Op een gegeven dag stelde hij me voor om ook tabaksplanten te telen voor mijn eigen vader, die een
verwoed pijproker was. Hij had in de boomgaard
nog wel een ‘tip’ over en zodoende was ik een soort
pachtboer geworden met een eigen stuk land. Zo
voelde ik dat tenminste! Het was een driehoekig
stukje grond op de hoek van de boomgaard en het

Uitgaansverbod
Toon is mij op een avond wezen halen. We zijn toen
in het stikdonker met een grote omweg via de zgn.
Hoge Hei naar het Laar gelopen. Het dorp moest
gemeden worden omdat daar altijd controle was op
het, door de Duitsers ingestelde, uitgaansverbod.
Bij Hannes van Boxtel had ik, de omstandigheden
in aanmerking genomen, een heel prettig leven.
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We hebben gezien dat onderduiker Jos Douwes een goed onderkomen heeft gevonden bij Hannes van Boxtel op Oud Laar, in de vroegere tot boerderij verbouwde toegangspoort van het Kasterenslotje, dat tot 1796
achter de boerderij stond. Deze boerderij brandt in 1944 af, waarbij ook alle foto’s verloren gaan. We zien
hier het gezin Van Boxtel uit iets latere tijd, n.l. ± 1957. Boven zien we van links naar rechts: Sjaan, Jos en
Marietje. Onder vader Hannes van Boxtel, Jeanne en moeder Drieka van Boxtel-van de Pas.

33

was ongeveer 6 à 7 m² groot.
Ik spitte het goed diep om. Van Hannes kreeg ik
kleine tabaksplantjes, die ik goed verzorgde. Toen
de slakken de planten wilden opeten, deed ik op advies van Hannes er een walletje van kalk omheen.
Toen mijn vader eens kwam om me te bezoeken,
kon ik hem mijn eerste tabaksbladeren, die ik zelf
geoogst en gedroogd had, meegeven.

Einde van de oorlog?
Het was een machtig gezicht, iedereen stond buiten
te kijken. De invasie in Frankrijk was reeds, ruim
twee maanden eerder, op 6 juni 1944, begonnen en
ik begreep dat er nu iets geweldigs ging gebeuren
en het einde van de oorlog niet erg ver meer moest
zijn. Pas veel later werd bekend wat dit alles te betekenen had. Het werd bekend als ‘Een brug te ver’
en dus een drama in Arnhem.
Ook de volgende dagen zagen we nog heel veel
vliegtuigen en trekkers. Ik zag ook een Dakota,
door afweervuur van de Duitsers geraakt, brandend
neerstorten. Het zweefvliegtuig haakte af en vloog
zwevend onze richting uit. Plotseling draaide hij
scherp, vloog richting Heeswijk en landde daar ergens.
Zondags, de eerste dag, zagen we ook hoe parachutisten uit vliegtuigen sprongen boven kasteel
Heeswijk. Nu is de oorlog zo afgelopen dacht iedereen. Niemand wist nog wat we zouden meemaken en wie er alsnog zou sneuvelen. Wel beseften
we toen er werd geschoten dat we een schuilplaats
moesten maken.

Parachutisten boven Heeswijk
Het was intussen september 1944 geworden en ik
was nu bijna twee jaar ondergedoken als boerenknecht. Ik volgde het oorlogsgebeuren op de voet,
steeds hopende dat aan het hele gedoe eens een
einde zou komen. Ik voelde me dikwijls toch eenzaam en ver van huis, al was ik temidden van een
vriendelijke boerenfamilie, maar die was toch heel
anders dan mijn eigen familie.
Vader, die dus al lang weduwnaar was, leed honger
en liep gevaar vanwege de Duitsers. Ook wist ik
niet hoe mijn zeven zussen het maakten.
Het was op een mooie septemberzondag dat er
veel meer dan anders werd gevlogen en de zgn. geallieerde vliegtuigen schoten op alles wat bewoog,
dus ook op treinen.
Plotseling zagen we drie rijen vliegtuigen zgn.
Dakota’s komen aanvliegen en tot ieders verbazing
trok elk vliegtuig een groot zweefvliegtuig aan een
lange kabel. Ze kwamen recht over ons heen. Er
kwam geen eind aan de rijen vliegtuigen met hun
‘zwevers’
.

In een schuilkelder
Hannes, zijn broer Hein en ik groeven achter de
boerderij een ﬂink langwerpig gat van ongeveer
drie meter lang, anderhalve meter breed en bijna
twee meter diep. Daarover werden balken gelegd
met daarop een stalen schuurdeur. Het geheel
werd afgedekt met stro en zand. We hoopten dat
we zo een vrij veilige schuilplaats tegen kogels
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Met het later gemaakte perspectief en de plattegrond van zijn tweede onderduikadres in Berlicum is van de
panden van Hannes van Boxtel, Oud Laar 2, een prachtige tekening ontstaan, die de juiste verhoudingen
duidelijk weergeeft. We zien er naast de boerderij, de stal en het wagenhok, ook nog de put met putmik, die
voor de boerderij staat. Deze tekening maakte Jos uit zijn geheugen en dat voor een 80-jarige.
Zo’n ouderwetse ‘poepdoos’ op die plaats in de boerderij is zo gek nog niet, men kon meteen lozen in de
achterliggende ‘groep’ van de koeien en het is er niet zo koud in de winter en het vroor er niet. Is dit ‘boerenwijsheid’, die bijna overal een oplossing voor vindt?

35

en granaatscherven zouden hebben. Enkele dagen
later vochten de Duitsers al tegen de oprukkende
Engelsen en moesten we er gebruik van maken.
Al gauw was het zo erg dat we er permanent in
moesten blijven en we de kogels steeds hoorden
ﬂuiten. Soms was het even rustig en konden we wat
eten uit de keuken halen. Er was ook nog een jonge
koe, die pas een kalfje had gekregen, in de wei voor
de boerderij. Het beest loeide soms klagend, omdat
zij niet gemolken werd en daardoor veel last van
haar uiers had.

een andere boerderij had men mij zien melken en
ook het inslaan van de granaten. Later op de dag
vertelde men ons dat een van de granaten de koe
had opengereten!
Boerderijen staan in brand
De volgende dag werd tijdens een vuurpauze de koe
verder geslacht en het vlees verdeeld onder de buren.
De boerin had zoveel mogelijk vlees gebraden;
we zouden dus volop heerlijk vlees kunnen eten.
Maar zoals gezegd, zaten we toch meestal in onze
zelf gemaakte schuilkuil, ook ’s nachts. Na twee
dagen kwam tegen de avond buren bij ons aan en
vroegen of ze bij ons in de schuilplaats mochten.
Het waren Marinus Smulders en zijn zus Dina met
twee bij hen inwonende nichtjes, Dien en Mien.
De Duitsers hadden hen weggejaagd en bedreigd.
We schoven allemaal een beetje op, zodoende ging
dat dus wel. Die nacht leek alles rustig totdat we
geknetter hoorden en brandlucht roken. Wij gingen
kijken en toen bleek dat de boerderij van Smulders
(Laar 18, red.) in brand gestoken was.
Ook de boerderij van Hendrik Schouten (Laar 11,
red.) en die van ‘de kinderen’ Pennings (Groenstraat
26) stonden in brand. Behalve het knetteren van
het hout en riet was het doodstil. Later hoorden we
dat de familie Schouten nog in de, reeds enige tijd
niet meer gebruikte en schoongemaakte, gierkelder
onder de boerderij zat toen hun pand afbrandde. Ze
hebben zich wel kunnen redden.

Melken onder granaatvuur
Hannes vroeg of ik haar niet even kon melken. Ik
ging dus met een emmer en melkstoeltje naar de koe
en bond haar met een touw vast aan een paaltje.
Net was ik goed en wel begonnen met melken,
toen ik een granaat hoorde ﬂuiten. Enkele tientallen
meters van me vandaan ontplofte die in het weiland.
De koe schrok geweldig en rukte daardoor het touw
kapot en rende weg. Ikzelf lag op de grond en zag
in dat het geen enkele zin had om hiermee door te
gaan.
Ik wist dat men dikwijls meerdere granaten
op dezelfde locatie afschoot en liep weer terug.
Nauwelijks was ik de wei uit of ik hoorde de
volgende al aankomen. Vlug dook ik in een droge
sloot en jawel de volgende ontplofte ook in de wei,
waarna ik snel terugliep naar de schuilkelder. Nog
hoorde ik enkele granaten ﬂuiten en inslaan. Vanuit

wordt vervolgd
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Reacties en schenkingen

Bestuur en redactie
Stamreeks Van Boxtel. Er is met het plaatsen van de stamreeks van Van Boxtel iets fout gegaan. Dokie ThijssenKruijsen schreef daarover. Wij zullen die stamreeks later nogmaals geheel of gedeeltelijk plaatsen.
Tekeningen schuurkerk. Peer van de Ven verwonderde zich erover dat in het combinatienummer 3-4-2004 van
‘Rondom de Plaets’ op alle tekeningen, die behoorden bij het artikel over de schuurkerk, de initialen stonden
van Wim van der Heijden. Het was de redactieleden nog niet opgevallen maar hij maakte een volkomen terechte
opmerking die wij bij deze graag recht willen zetten. Want wat is er gebeurd? Tijdens het verzorgen van de lay-out
op de computer verdwenen op enkele tekeningen geheel of gedeeltelijk de initialen van Wim, een W met daarin een
H. ‘Geen nood’ werd door een redactielid gezegd: ‘dat gaan we met de computer wel bijwerken’. Maar dat blijkt
al te enthousiast te zijn gebeurd. Er zijn onechte initialen bij alle tekeningen geplaatst en dat was niet de bedoeling.
Dat het Peer opviel is een teken dat hij de tekeningen nauwkeurig bestudeert en dat is alleen maar toe te juichen.
De tekeningen op de pagina’s 92 en 95 zijn niet door Wim van der Heijden getekend zoals ook uit de tekst is op te
maken. Op pag. 89 is op de linkse tekening nog een gedeelte van het oorspronkelijke initiaal te zien.
Foto’s en bidprentjes. Heemkundekring Rosmalen gaf een grote stapel bidprentjes betreffende Berlicum en
Middelrode. Ongeveer 60 stuks hiervan zaten nog niet in de collectie van heemkundekring ‘De Plaets’ en van zo’n
20 stuks waren alleen de kopieën aanwezig. Ook Nelly Embrechts schonk bidprentjes evenals enkele originele
foto’s. Eén ervan is een schoolfoto uit 1955 met daarbij alle 37 namen. De nummering staat op een aparte foto.
Geweldig als het zo wordt aangeleverd. Nelly gaf ook een Bewijs van Aandeel van tien gulden uit 1940 van het lid
A. de Graauw. Dit bewijs werd uitgegeven door R. K. Bouwvereeniging “VOLKSBELANG” gevestigd te Berlicum.
Het bewijs is getekend door de voorzitter van het bestuur, L. Steenbergen, en de secretaris, A. (Toon) van Lokven,
de vader van Nelly. Het is ook getekend door C. Tibosch als secretaris van de Raad van commissarissen. Verder
gaf Nelly een gedrukt zakje van het SNOEPJE v/d WEEK van de Gruyter. Wie herinnert zich niet de slogan van
De Gruyter: ‘HET SNOEPJE VAN DE WEEK EN 10% KORTING!!’. De Gruyter had in ons dorp gedurende de
crisistijd in de dertiger jaren veel klanten. De middenstand hier was er bepaald niet blij mee!
Helma van Roessel-van Lith schonk een fotoalbum met daarin 29 foto’s en ook krantenknipsels van de motorclub.
Ze zijn afkomstig van haar overleden man Ad Smekens, die een fanatiek motorrijder was. Ook gaf Helma 31 losse
originele foto’s betreffende diverse onderwerpen.
Marina Smulders schonk een fotokaart met 28 oorlogsfoto’s die zuster Hendrikus kort na de Tweede Wereldoorlog
heeft laten maken.
Cursussen. Van Riek van Hedel-van Kreij kregen we wat spulletjes afkomstig van haar oom en tante Harrie en Dien
van Empel-van Doremalen. Onder andere een diploma dat Harrie in 1933 kreeg uitgereikt, omdat hij ‘getrouw en
met vrucht’ het onderwijs aan de Algemene Landbouwcurcus te Berlicum heeft gevolgd’. Een prachtig en kleurrijk
document. Een van de vier ondertekenaars is A. van Lith, Hoofd van de Cursus. A. van Lith is beter bekend als
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Jos van Lith, hoofd van de school in Middelrode. Hij stimuleerde jonge boeren om landbouwcursussen te gaan
volgen en gaf ook zelf lessen daarin. Van Dien van Empel-van Dorenmalen is er een groot boek waarin Dien de
lessen opgeschreven heeft van de ‘Boerinnenleergang; 1953 – 1954. Lesgever is A.J. van de Braak van de abdij te
Heeswijk. Heel duidelijk is de grote betrokkenheid van de Rooms Katholieke geloofsbeleving. In die lessen worden
dié boerinnen geprezen die ‘durven loslaten van alles wat hun dierbaar is om hun verloofden te volgen om naar
een voor hun vreemd land te emigreren en hun steun te zijn in de onbekende toekomst. Dat zij dus meewerken voor
Kerk en Staat en de boerenadel hoog te houden’. Het geheel ziet er verzorgd uit met veel, uit allerlei tijdschriften
uitgeknipte, foto’s.
Er is nog veel meer binnengekomen, maar dat zullen we in een volgend periodiek plaatsen.
Wij danken iedereen voor de reacties en giften. Alles wordt zuinig bewaard in de inbraak- en brandbeveiligde
archiefruimte van heemkundekring ‘De Plaets’. Geïnteresseerden kunnen er nu en later gebruik van maken. Elke
dinsdagochtend en de derde woensdagavond van de maand werken er altijd een groot aantal kringleden aan de
archiefstukken, foto’s, bidprentjes en stamboomgegevens van de kring. Iedereen kan dan vrij binnenlopen voor
informatie of om zomaar eens een kijkje te nemen. U zult er van staan te kijken wat er allemaal in de archiefruimte
van heemkundekring ‘De Plaets’ aanwezig is.
Wegens druktechnische redenen staat de naam van Wim van der Heijden nog 2x op de kaft als lid van het bestuur en de redactie.
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Jos Pennings:
Ed Matthijssen:
Hendrik van Rooij:
Riek van der Spank-van Uden:
Drieka van Grinsven-Strik:
Ria van Zoggel-van Zoggel:
Francien van der Ven-Broos:

In Memoriam Wim van der Heijden
Enkele oorlogsverhalen 12-26

Brand temperde feestvreugde
Er kwamen elf Duitse soldaten naar buiten
Munitie naast en onder fundering woonhuis
In 1944 is onze boerderij afgebrand
Vader getroffen door een granaatscherf
Wonen in een kippenhok
Herinneringen aan de bevrijding in 1944
Frans is verraden en gearresteerd

Wim van der Heijden:
De PTT in Berlicum
Albert Pennings en Anny van der Heijden-Bijnen: Uitleg geplande centrumplan uit 1945
P.P.D. Noord-Brabant:
Tekening centrumplan uit 1945
Jos Douwes:
Stadse onderduiker als boerenknecht (2)
Bestuur en redactie:
Schenkingen en reacties
Wim van der Heijden: Berlicumse bestuurders met hun secretaris door vier eeuwen: 1618-1718-1818-1918
Dit jaar op de achterzijde ontwerp centrumplan Berlicum; anno 1945
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