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Als stadse onderduiker op de boerderij (Slot)
Jos Douwes

Op de vlucht
Nu voelde niemand zich meer veilig zodat we besloten met z’n allen te vluchten, richting ‘De Roode Sok’ 
(hoek Heiblomsedijk/Milrooijsedijk). Ik met een kruiwagen met wat huishoudelijke spullen. Toen we een 
kleine vijftig meter gelopen hadden bedachten we dat we nog wat dekens hadden moeten meenemen. We 
keerden terug om die alsnog te gaan halen. Nauwelijks waren we op de terugweg of de kogels floten ons om de 
oren. Blijkbaar wilden de Duitsers niet dat we terugkwamen. We gingen maar weer gauw op weg om alsnog te 
vluchten. Daar liepen we dan, boer Hannes en zijn vrouw en drie dochtertjes van ongeveer 6, 9 en 10 jaar en 
zoon Jos van ongeveer 13 jaar. Dan de familie Smulders en als laatste Hein en ik. Het was een heldere nacht 
en er viel geen schot. 
   Die tocht naar het volslagen onbekende, zoals we daar voort sjokten met deze trieste en angstige mensen, 
staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. Aan de Heiblomsedijk, hoek Heikantsehoeve op nummer 1, stond 
een klein huisje (=Gerard Bissels, red.), daar klopte Hannes van Boxtel aan. De boer en zijn zoon werden 
wakker en toen wij vertelden wat er gebeurd was, mochten we binnenkomen en werden er slaapplaatsen 
gemaakt. We zijn daar twee dagen gebleven, maar omdat het ook daar begon te ‘spoken’, zijn we overdag 
met zijn allen naar Kaathoven gelopen. We kregen onderdak bij Tinus Langenhuizen. Daar zaten al veel 
vluchtelingen, zodat we weer verder trokken en we onderdak kregen bij de weduwe Van der Leest. 

Boerderij weduwe Van der Leest
We mochten daar met zijn twaalven in de koestal 
slapen. We lagen daar allemaal bij elkaar op stro, 
met ieder een deken of met twee personen onder 
één deken. Allen gekleed zoals we gevlucht waren. 
Hannes met zijn gezin bij elkaar en Hein met 
de Smulders. Ikzelf sliep met mijn buurmeisje 
Smulders onder één deken en dat voor het eerst in 
mijn jonge leven!
   Ik was bijna 21 jaar en had nog weinig contact 
gehad met meisjes; en nu ineens met een meisje 

onder één deken. Maar ik begreep dat het toch 
beter was mijn handen ‘thuis’ te houden. De 
oorlogssituatie speelde daar natuurlijk ook een rol 
in. 
   Kaathoven was toen nog minder dan een gehucht 
en niet meer dan een paar boerderijen bij elkaar. De 
boerderij waar we verbleven was gelegen aan het 
eind van een doodlopend zandpad waar niemand 
kwam die er niet moest zijn. 
   Zo was er een zgn. boerenplee buiten de 
boerderij. Er was nooit een noodzaak geweest om 
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er een deur voor te hebben. Maar nu met de twaalf 
geëvacueerde personen plus het gezin van Van der 
Leest deed die behoefte zich wel voelen. Hannes 
en Hein hebben toen toch maar een provisorische 
deur gemaakt, zodat iedereen privé in alle rust daar 
kon verblijven.
   Men was daar al bevrijd en er stonden overal 
Engelsen met tanks, jeeps en allerlei andere 
voertuigen. Na twee weken begonnen ook daar 
granaten te vallen en trokken we weer verder 
naar familie Piet van Krieken in Loosbroek waar 
we weer in de koestal terechtkonden. Ook in 
Loosbroek waren er al Engelsen en dus bevrijd 
toen wij er kwamen.

Terugkeer naar Berlicum
Op 24 oktober zouden volgens circulerende 
berichten Berlicum en Middelrode bevrijd zijn. 
Heintje van Boxtel en ik zijn daarom vanaf 
Loosbroek, te voet uiteraard, op verkenning gegaan 
richting Berlicum. 
   Bij ‘De Roode Sok’ werden we aangehouden door 
de B.S. (=Binnenlandse Strijdkrachten, red.). Dat 
waren eerst ondergrondse strijdkrachten die nu dus 
‘bovengronds’ waren gekomen. We moesten eerst 
toestemming krijgen om in het dorp te mogen ver-
blijven en daarvoor schriftelijke toestemming zien 
te krijgen van de commandant. Zo’n pasje was no-
dig om mensen te weren, die er misbruik van maak-
ten dat de huizen leeg stonden. Ze konden die dan 
vrijelijk leegplunderen.
   Er werd ons gezegd dat de commandant zijn 

hoofdkwartier had in de woning van de voorma-
lige veldwachter Smekens (Hoogstraat 25, red.). 
Tot mijn grote verbazing was die commandant nie-
mand minder dan mijn eigen neef Frans Douwes 
uit Amsterdam. Destijds was hij tegelijk met mij 
ondergedoken, hij bij boer Van Lieshout kortbij 
‘Jachtlust’. Later hoorde ik dat hij veel werk in de 
ondergrondse beweging gedaan heeft. Samen met 
Martien der Kinderen en Jan Gevers had hij o.a. pi-
loten helpen vluchten. Dat pasje kreeg ik dus met-
een en Hein ook. 

Het dorp in puin
We wandelden samen door het zwaar beschadigde 
dorp en langs de eveneens hevig bestookte kerkto-
ren. We verbaasden ons erover dat er zoveel kapot 
geschoten huizen en afgebrande boerderijen waren. 
Op ’t Laar was ook de boerderij van Hannes van 
Boxtel, mijn onderduikadres, afgebrand met twee 
koeien die op stal stonden. Toen we moesten vluch-
ten stond er geen enkele koe in de stal! 
   In de droge sloten in de buurt vonden we de-
kens en lege melkflessen. Ook veel munitie zoals 
pantservuisten en handgranaten, losse kogelritsen 
en zelfs een nog niet ontplofte granaat. Ik vond 
dit heel gevaarlijk en besefte dat als bewoners met 
kinderen terug zouden komen dit levensgevaarlijk 
zou kunnen worden. Ik waarschuwde de B.S. dat 
dit geruimd moest worden, maar die kwamen niet 
opdagen. Na enkele dagen gewacht te hebben, be-
gon ik zelf maar alles te verzamelen in het weiland 
van Hannes van Boxtel. Het vervoer van de grote 
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In zijn verhaal schrijft Jos dat ze op de vlucht voor 
het oorlogsgeweld terechtkomen bij het gezin van de 
weduwe Van der Leest op Kaathoven. Voor de zgn boe-
renplee, buiten de boerderij zoals meestal in die tijd, 
was geen deur omdat men dat tot dan niet nodig vond. 
Maar met de 12 evacués extra hebben Hannes en Hein 
van Boxtel er toch maar een deur voor gemaakt om er 
in alle rust te kunnen zitten.
Op foto hieronder ziet u zo’n boerenplee met de gebrui-
kelijke houten ‘poepdoos’. Daar deden de mensen hun 
‘behoeften’. Onder de poepdoos was er een gemetsel-
de put. Was die vol dan werd het houten geraamte eraf 

gehaalden en met behulp van een gietklomp de inhoud van 
de put overgeschept in een ton. Aan een lange steel zat een 
speciaal daarvoor gemaakte grote klomp zonder hiel, la-
ter vervangen door een emmertje. Hierboven ziet u de ton 
waarmee men, als deze vol was, naar de moestuin reed en 
daar de dikke gier als mest uitstrooide. Een goede manier 
van recycling. Tijdens het rijden hing men een jute zak 
over de ton tegen het opspatten. Als toiletpapier gebrui-
ken men in stukken geknipte kranten. 
Arie Quirijns maakte deze foto’s in het museum ‘Het Bra-
bantse Leven’ in Den Dungen. 
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zware granaat was wel link, die moest vanwege het 
gewicht op een kruiwagen en ik moest er voor op-
passen dat hij daar niet vanaf zou kunnen vallen. Ik 
heb de verzamelde munitie gebracht naar een klein 
weiland, dat achter een boomgaard lag en zodoende 
een beetje uit het oog.

Verbrande koeien
Na twee dagen was de stank van de verbrande koei-
en ondragelijk en ik besloot na overleg met Heintje 
die kadavers te begraven. In de droge greppel vond 
ik een gasmasker en in de stal was nog een niet ver-
brande mesthaak. Vlakbij de verbrande boerderij 
was een grote krater van een inslag, zodoende kon 
ik nadat ik met een gasmasker en mesthaak gewa-
pend de koeien uit elkaar had getrokken de stukken 
in de krater laten verdwijnen. Ik gooide de krater 
vol met zand. Het was wel zweten om te werken 
met zo’n gasmasker op maar we waren nu gelukkig 
verlost van de misselijkmakende stank.

Spullen begraven
Voor onze vlucht hadden Hannes, Heintje en ikzelf 
kisten met spullen begraven. Toen we waren terug-
gekeerd, bleek de kist van Hannes te zijn opgegra-
ven en weer opnieuw ingegraven. Er waren daaruit 
twee dekens verdwenen. In de kist lag een briefje 
met de tekst:

Deutsche Soldaten sind keine Diebe!!!
Heil Hitler

2 Deutsche Soldaten
Mijn kist was niet gevonden, zodat ik nog al mijn 

spullen had.
   Alle boerderijen in de omtrek waren door de Duit-
sers in brand gestoken of in brand geschoten. Al-
leen de boerderij de ‘Kwikvonder’ van de familie 
van Nard van Boxtel was vrijwel onbeschadigd. 
Het waren niet direct buren maar wel in de buurt en 
Heintje en ik mochten daar tijdelijk overnachten. 
We mochten er ook komen eten. Omdat er soms 
nog granaten her en der neerkwamen, sliepen we 
met de hele familie in de kelder. 

Kippenhok als woning
De boerderij van Hannes van Boxtel was dus ook 
afgebrand, maar het kippenhok en een fruitschuur-
tje waren gespaard gebleven. Toen Hannes met zijn 
kinderen en vrouw uit Loosbroek teruggekeerden, 
kon het kippenhok na een kleine verbouwing in 
gebruik genomen worden als woning. Er was een 
‘huiskamer’ en een keukentje en wat je met wat 
fantasie slaapkamers zou kunnen noemen. Veel 
boerengezinnen leefden toen zo in verbouwde kip-
penhokken, die waren meestal niet in brand gesto-
ken. 

Spelen met achtergebleven munitie
Zoals reeds eerder gezegd had Hannes vier kinde-
ren; drie meisjes en een jongen van toen ongeveer 
13 jaar, die Jos heette. Die zoon was geestelijk ge-
handicapt en leed aan de ‘vallende ziekte’, zoals 
dat toen genoemd werd. 
   Op een middag ontdekte Hannes dat zijn zoon 
midden tussen de kogels, handgranaten en pant-
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Aan de Haffert, schuin tegenover de 
Zandstraat, lag naast de straatweg na 
de bevrijding van het dorp het graf van 
een omgekomen Engelse soldaat. Men 
wilde daar een gedenkplaats van ma-
ken, waarbij de vele gevallen militai-
ren herdacht werden. Architect Tibosch 
vraagt Jos Douwes om er een schets 
voor te maken, hierna werd door aan-
nemer Bijnen het houten geraamte ge-
maakt. Schilder Driek van Lith zette 
alles in de grondverf en Jos Douwes, 
voormalige onderduiker, brengt hierna 
de teksten en andere afbeeldingen erop 
aan.
Op het kruis stond geschreven:

14712025  Pte Devereux C.W. 
1/7 Queens RR  

killed action 22–10–1944  
C.O.F.C.

In september 1945 is het stoffelijk over-
schot van deze hier gesneuvelde mili-
tair naar de algemene begraafplaats in 
Uden overgebracht.
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servuisten, met hamer en nijptang, probeerde de 
kogels uit de houders te verwijderen. Ondanks ons 
roepen en schreeuwen om te komen bleef hij daar 
rustig timmeren op zijn munitie, niemand durfde er 
naar toe te lopen om hem te halen. 
   Gelukkig hoorde hij ons na lang roepen en kwam 
hij heel langzaam naar ons toe gelopen. Rond dat 
weiland waren nog verscheidene bom- of granaat-
trechters en ik besloot toen maar om alles daarin te 
laten verdwijnen na nogmaals tevergeefs de instan-
ties gewaarschuwd te hebben. Uiteraard is toen de 
trechter meteen met zand gevuld en heb ik Hannes 
verteld dat hij dat later moest melden als ik niet 
meer bij hem zou zijn. 

Tekenaar bij Tibosch
Het noorden van ons land was nog steeds niet be-
vrijd, dus ik kon nog niet naar huis. Ik heb daarom 
na de bevrijding van Berlicum, op 24 oktober 1944, 
nog een tijd gratis tegen kost en inwoning bij Han-
nes van Boxtel gewerkt. Na enkele maanden had 
Martien der Kinderen de eerste naoorlogse baan 

voor me geregeld. Ik kon komen werken bij archi-
tect Tibosch, die hoofd van Wederopbouw Boerde-
rijen was. 
   Ik kwam daar, samen met Albert de Kemp, in 
dienst als tekenaar waarvoor ik ook was opgeleid. 
De vader van Albert was destijds verbonden aan 
het voorbeeldbedrijf in de Groenstraat. Hun huis 
behorend bij dit bedrijf was ook afgebrand. Daar-
om woonde ze in villa ‘Rustoord’ in de Kerkwijk. 
De familie De Kemp had een groot gezin maar ik 
kon er toch tijdelijk in de kost komen, totdat ik iets 
anders gevonden had. 
   Architect Tibosch was mijn eerste naoorlogse baas 
en een goede werkgever. Ik was blij dat ik eindelijk 
was verlost van alle narigheden, want leven als on-
derduiker was bepaald geen pretje. Ook heb ik bij 
de diverse boeren hard moeten werken voor niets 
of weinig geld en het boerenberoep was zeker niet 
mijn eigen beroepskeuze. Toch heb ik wel bewon-
dering voor de boeren. Ze moeten doorgaans hard 
werken, maar ook heb ik dikwijls staan te kijken 
van de grote vindingrijkheid van de boeren.

*    *    *    *    *    *    *
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Foto linksboven: Eerst duikt Jos onder in de buurt, zodat hij met de weekenden naar huis kan komen. Maar 
als zijn vader bezoek krijgt van een Duitse officier die naar Jos vraagt, wordt er gezocht naar een adres 
verder weg. Twee dochters van de familie Van Pinksteren-van de Pas in Berlicum hadden eerder ‘gediend’ 
bij de familie Douwes toen die nog in Den Bosch woonde. Van Pinksteren zorgde voor een onderduikadres. 
Zo werd Jos boerenknecht. Op de bovenste foto zien we Jos, rond 1933, met vier van zijn acht zusters. 
Vlnr: Mariëtte, Madeleine, Bernadette en Victoire. Enkele van die meisjes logeerden eerder regelmatig bij 
de familie Van Pinksteren.

Foto rechtsboven: Tijdens het feest dat gegeven wordt bij de Eerste Plechtige H. Mis van Wim Spierings 
leert Jos zijn huidige vrouw Gerry kennen. Zij is de jongste dochter van slager Spierings.
Op de achtergrond vlnr: Nelly, Wim, Tonny, Trees, An en Marie. Op de voorgrond Ciska, vader Marinus 
Spierings, Gerry, moeder Pietje Spierings-van Beekveld, Marie en Jo. De foto is, rond 1930, door kapelaan 
Breugelmans gemaakt. Dochter Sjaan is dan al in het klooster en staat daarom niet op de foto. 
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EEN DIJK ALS WEG VOOR HET VEE: VEEDIJK
Wim van der Heijden, † 2005

Iedere al wat oudere straat in het dorp heeft zo zijn eigen ontwikkeling. Als men teruggaat tot de tijd van 
ontstaan is de betekenis van de naam meestal wel te achterhalen. Ligt deze tijd vóór het jaar 1369, een 
periode waarvan bijna geen bescheiden van het dorp bewaard gebleven zijn, dan wordt het moeilijker. Dit is 
nog juist niet het geval met de wel zeer eenvoudige straatnaam ‘Veedijk’, die ontstaan is uit de gelijknamige 
gebiedsnaam.

Een dijk voor het vee
De straatnaam is samengesteld uit de woorden 
‘vee’ en ‘dijk’. Met het vee wordt hier bedoeld 
alle grotere tamme dieren, waarmee men al hoe-
dende over de heide en door de bossen trekt. Het 
woord dijk duidt op de verhoogde ligging van het 
pad als waterkering, waarvan men ook regelma-
tig gebruik maakt voor vervoer. Het is een tame-
lijk recht zandpad, opgehoogd met de grond die 
afkomstig was uit de sloten aan weerszijde van 
de weg. Deze sloten zijn gegraven ten behoeve 
van een goede ontwatering van het te ontginnen 
gebied. Dit door ophoging ontstane dijkje heeft 
tevens het voordeel dat men bij overstromingen, 
wat vroeger nogal eens gebeurde, het vee alsnog 
naar hoger gelegen gebieden kon drijven. 

Driehoekig plein
Vóór ca. 1370 ligt bij het dan nog betrekkelijk 
jonge woongebied op het Braakven, nabij de 
huidige kruising Veedijk, Braakven, Nederhof, 
een driehoekige gemeenschappelijke plaats. Hier 
kunnen de bewoners tijdelijk landbouwproducten 

opslaan, het vee stallen e.d. Van daaruit trekt men 
dagelijks met het vee in noordoostelijke richting 
naar het daarachter gelegen woeste gebied, dus de 
plaats van de latere Veedijk. 
   Kort na 1350 vinden de eerste ontginningen 
plaats aan de kant van de Hoefsevonder van het 
door de heide lopend pad. Na 1400 volgt de Kool-
hofzijde. De ontginningen eindigen waar het pad 
de Wambergsebeek kruist. Na 1410 legt men over 
de daar aanwezige doorwaadbare plaats een een-
voudige houten brug aan, om zo nog meer cul-
tuurgrond te kunnen verwerven. De brug krijgt de 
naam ‘die Vebrugge’. Langs het pad van de eerste 
ontginningen worden enkele hoeven gebouwd. 
Over de beek blijft de Koolhofzijde voorlopig on-
ontgonnen. 

Ontgonnen vanuit de Werstkant
Veel later wordt dit gebied ontgonnen vanuit de 
huidige Werstkant als uitbreiding van de daar aan-
wezige grote pachthoeven. Op enige afstand van 
de brug komt rond 1450 een zijwaarts verbindings-
pad naar de Donkere Steeg (=Hoefsevonder nabij 
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Deze luchtopname, uit 1953, geeft ons een beeld van de omgeving van de Veedijk. Rechtsboven zien we nog 
een stukje van de iets hoger dan de omgeving gelegen dijk. Het linkse donkere hoekje geeft de loop van de 
Wambergsebeek aan. De hier afgebeelde boerderij was gelegen op Veedijk 47, juist voorbij huize Veebeek, 
en is inmiddels gesloopt.
Rechtsonder de tuin van Veebeek. De boerderij staat niet alleen ver van de straat, maar staat ook met het 
woongedeelte van de straat gekeerd. Was van oorsprong het begin van Veebeek waar pas veel later, in 1636, 
een kasteel werd gebouwd.
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Loofaert) en ongeveer halfweg tussen de brug en 
de Loofaert ontstaat een pad dat in noordwaartse 
richting een verbinding vormt met de Loofaert. 
   Kort na 1480 komt aan het einde van de Loofaert, 
nabij de Loofaertseboom, ook een verbinding tot 
stand. Het stallen van het te hoeden vee wordt 
daarna naar dit punt verplaatst, zodat er in ruim 
een eeuw een groot nieuw landbouwgebied ont-
staat. Het valt op dat het over ruim 1,5 km geen 
enkele verbindingsweg heeft aan de zuidoostzijde. 
Daar was kennelijk niets ‘te zoeken’.

Verschillen namen
Kort na het ontstaan van het ontginningsgebied 
treffen we als schrijfwijze aan: ‘die vedijc’, ‘die 
Vedijck’, die Veedijck’, die Veedijc’, Veedijk’ en 
‘die Vedijk’ en in 1448 zelfs een echte straatnaam: 
‘die Vedickstege’. In de negentiende eeuw wordt 
de naam ‘Veedijkschestraat’ algemeen gebruikt 
als straatnaam.
   Een van de grootste hoeven ontstaat voorbij de 
Laarbeemd, juist voor de beek. Cornelis van Ho-
renbeek, tot dan wonende in ‘s-Hertogenbosch, 
laat in de oorlogsperiode, rond 1635, bij zijn hoe-
ve een omgracht speelhuis of kasteeltje bouwen. 
Het krijgt later de naam Veebeek.
   Een andere hoeve lands was ‘het goed Elsbosch’. 
Het grote herengoed was gelegen aan het zijpad 

naar de Loofaert, dat begon voorbij het huidige 
pand Veedijk 75. Bij de bevrijding van Berlicum, 
in 1944, is het afgebrand en ter plaatse niet her-
bouwd.

De eerste beklinkerde landbouwweg
Door de eeuwen heen is het gebied van de Veedijk 
een landbouwgebied, georiënteerd op het Braak-
ven en het dorpscentrum ‘de Plaets’ (huidige 
Raadhuisplein). Na 1839, als de eerste Berlicum-
se straat, de hoofdstraat door het dorp, beklinkerd 
wordt, ontstaat steeds meer behoefte aan verharde 
verbindingswegen. De Veedijk is inmiddels met 
wat haakse bochten doorgetrokken tot aan de weg 
naar Grave, waar later de inmiddels weer verdwe-
nen herberg ‘Jachtlust’ stond. Met de gedachte 
meer verkeer en handel voor het dorp aan te kun-
nen trekken, besluit de Berlicumse gemeenteraad 
in 1882 om de Veedijksestraat van klinkers te 
voorzien. Maar als twee jaar later deze verharding 
is uitgevoerd, blijkt dat het verwachte handelsver-
keer uitblijft, zodat de Veedijk voorlopig de enige 
verharde landbouwweg blijft. Oorspronkelijk be-
gon de Veedijk bij de kruising Braakven-Neder-
hof, maar in 1949 besluit de gemeenteraad om de 
straat door te laten lopen tot aan de Hoogstraat en 
de naam te geven van ‘Veedijk’, in plaats van de 
al in gebruik zijnde naam ‘Veedijksestraat’. 
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Bij het gemeentebestuur van Berlicum speelt de gedachte dat er meer verkeer naar Berlicum moet komen, 
om op deze wijze de handel te kunnen bevorderen. Men denkt dit te kunnen bevorderen door de Veedijk, ook 
door Rosmalen lopende, tot herberg Jachtlust te verharden met klinkers. In 1882 wordt het besluit genomen 
en in uitvoering genomen. Vooral voor de boeren, die naar de markt in Osch en omgeving gaan is het een 
grote verbetering. Maar de handel bleef verder uit en dit betekende einde verharding van de wegen in het 
buitengebied. Hier afgebeeld de herbestrating van de klinkerweg, in 1938, door knielend Dorus van de Ven 
en zoon Marinus. Met kruiwagen Hannes van der Aa en rechts, met stootijzer Janus Klerkx. Dit is een van 
de vele foto’s die Hein Godschalx aan heemkundekring ‘De Plaets’ schonk.



54

DE HOOGSTRAAT IN OUD BALKUM (11)
Tonnie de Laat-Boselie, † 1990

HOOGSTRAAT 51.  Brouwerij ‘de Zwaan’
Schuin tegenover herberg ‘De Prins’ stond de brouwerij van Johan Godschalx, in die tijd een heel bedrijvige 
gezellige bedoening. Bijna alle herbergen uit de dorpen in de omtrek betrokken het bier van Godschalx 
‘brouwerij de Zwaan’. Dikwijls kwamen de kasteleins het bier zelf halen met paard en kar. Andere 
herbergiers lieten het bier thuisbrengen met de lange speciale paardenwagen van de brouwer met een grote 
opvallende huif erover.

HOOGSTRAAT 54.  Rika van Casteren
Neeve de Prins wónde Rika van Castere († 
1917), diej wèl ‘s wè snoep verkocht.’ Het was 
een langgerekt huis, waar meerdere families in 
woonden. Bij Rika voor het raam was een plank. 
Daarop stonden drie snoepflessen met een stop 
erop. Eén met kaneelbabbels, één met pepermunt 
en één met zuurballen. Als we er binnen kwamen, 
liepen we meteen tegen een onooglijk klein 
toonbankske aan.

HOOGSTRAAT 58.  Grard en Stien
In het daarna volgende huisje, een gedeelte 
van het vorige, woonde Grard van Pinksteren 
en Stien van der Zandt met hun twee dochters, 
Tonnie en Riek, ‘die de krant rond dinne brenge’. 
‘Denkelek waar dè meej de vurnamste inkomste 
daor.’ Grard was geen werker. Het enige wat hij 
ooit deed, was plafonds gaan witten ‘bè de grote 
lùij in’t prottestants huukske in ‘t dùrp’. Voor dat 

karwei moest hij dan eerst nog een trap lenen bij 
de dames Glaudemans en als het soms voorkwam 
dat de dames dan zelf de trap nodig hadden en 
deze terugvroegen, dan zei Grard ijskoud: ‘kom 
over ‘n uur of zo mar ‘s trug, want ik kan ‘m nouw 
nog nie misse,...ik ben d’r nog nie mì klaor!’
   Grad had als bijnaam ‘d’n bónneslikker’, omdat 
zijn adamsappel in zijn keel steeds op en neer 
ging als hij iets vertelde, en dat deed hij veel, dat 
praten.
   Als hij weer eens steunend op zijn armen over 
het poortje stond te hangen en pastoor Knaapen 
toevallig voorbij zag komen - de pastoor liet 
zich wel eens met een taxi naar de trein brengen 
- dan zei Grard: ‘Daor doetiej wir hinne van ons 
cènte’. Je moet weten dat Grard, zoals de meeste 
parochianen in die tijd, altijd een halve cent in 
de zondagsschaal gaf. Het was maar goed dat de 
kerk toentertijd zo vol zat, anders zou de pastoor 
toch niet ver gekomen zijn met zijn taxi!!
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Gezicht op de Hoogstraat rond 1933. Vroeger lagen enkele stukken van deze straat laag. Zo’n stuk noemde 
men vroeger Nederstraat, maar die zijn inmiddels opgehoogd. Voor 1800 was het nog een doodlopende 
straat zonder bebouwing, die eindigde kort voor het huidige Mercuriusplein, waar toen nog een ven lag, 
zodat men daar niet verder kon. Links zien we nog net de tramrails liggen met de spoorwissel
In het midden zien we de Gouden Leeuw met daarvoor de smidse van smid Gerrit Verheijden. Rechtsvoor 
het pand waarin vier gezinnen woonden. Hetzelfde, inmiddels vernieuwde, pand wordt nu bewoond door 
één gezin. Tijden veranderen!! 
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HOOGSTRAAT 60.  Gerrit de Smid
Wat verder kwamen we bij Gerrit ‘de Smid’ 
(=Verheijden), die met zijn moeder Drieka Vos 
en zijn zuster Marie samenwoonde. Gerrit was 
gezellig en nooit kwaad!. ‘In de smejerij wier 
veul gebuurt èn gelaache’. ‘Mar inne keer issiej 
toch beus geworre toen ze’ m vur de gek hiele’: De 
Suisse had hem in de kerk wakker gestoten met zijn 
grote piek, omdat Gerrit een beetje zat te snurken 
onder de preek!. Dat was ongepermitteerd, zeker 
voor ‘unne perfect’ van de Heilige Familie nog 
wel. ‘Nee, da telde hij nie’. Het meest vervelend 
van het voorval was nog dat men hem daarmee 
steeds voor de gek bleef houden. Hij had de 
Suisse, die kapelaan Wouters had ‘uitgevonden’, 
dan ook lelijk vervloekt!

Herinneringen van Martien Peters († 1999) uit 
halfweg twintiger jaren
Tonnie van Pinksteren was de oudste van de twee 
dochters van Grard en Stien. Tonnie bracht in de 
tijd die ik me herinner de krant niet rond, maar was 
toen de huishoudelijke hulp bij Dorus Abelen, die 
in de tuinmanswoning op de Wamberg woonde. In 
mijn herinnering was het Riek die de krant, toen 
met de naam ‘Het Huisgezin’, dagelijks te voet 
bij de abonnees bezorgde. Ik heb haar op menige 
schoolvrije dag vergezeld op die tochten, die altijd 
’s middags plaatsvonden omdat ‘de krant’ pas met 
de tram van half twee in Balkum arriveerde. Zo 
ging dat midden twintiger jaren. 

Tekst bij het tekeningetje op pagina 57. 
1. Café Prinsen.
1a Aangebouwd pand waar in de 1922, na hun 
huwelijk, Willem Bijnen en zijn vrouw Toos van 
den Berg, introkken. Nadien is er de familie Van 
Veen komen wonen. Later woonde er ook nog 
Harrie Prinsen er met zijn gezin. Hij had er ook 
een tabakswinkel.
2.Werd in mijn herinnering bewoond door 
schoenmaker Jantje Pijnenburg met zijn gezin.
3. Woonde Haske Smulders en zijn gezin.
4. Woonden Grard en Stien van Pinksteren.
5. Is de smederij van Gerrit ‘de Smid’
(=Verheijden), ook wel Gerrit ‘den Bol’ 
genoemd. 
5a Woonde, in mijn herinnering Gerrit ‘de Smid’  
met zijn zuster Marie en nichtje Riekske, een 
dochter van Toon ‘den Bol’. (De moeder van 
Gerrit wordt niet vernoemd, die zal in de tijd van 
Martien al wel overleden zijn, red.)
6. Via het gangetje tussen 4 en 5 kwam men bij 
nummer 6. Een woningske waarin toen Toon en 
Mieke ‘de Keup’ (=van de Voort) met een viertal 
kinderen woonden.
In de beschrijving door Tonnie de Laat-Boselie 
wordt geen melding gemaakt van de woning op 
nummer 3, maar ik herinner me echter dat het 
woonblok aan de straatzijde, toen Dorpsstraat 
genoemd, uit drie woningen bestond. (volgens de 
foto op pagina 55  klopt dat ook, red.). 
Ik herinner me ook de bazige kapelaan, wiens 
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Het pand Hoogstraat 54, 56 en 58, 
geheel rechts op de vorige foto, is 
inmiddels gesloopt en weer onge-
veer in de oude toestand herbouwd. 
In het oude pand waren in het ver-
leden vier gezinnen ondergebracht, 
maar is later in verval geraakt. We 
zien hier en op blz. 58,  rond 1975 
gemaakte opnamen van de achter-
zijde. In de pand woonden in de 
twintiger jaren en waarschijnlijk 
ook nog later vier gezinnen. Hier 
is te zien dat het pand inmiddels 
versleten is en er met restauratie 
geen eer meer te halen was. In de 
Hoogstraat zijn in de loop der ja-
ren meer van deze versleten pand-
jes gesloopt.
Martien Peters maakte het hierbo-
ven afgebeelde tekeningetje. Op de 
pagina hiernaast ziet u wie de ver-
schillende panden in de twintiger 
jaren bewoonden.
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achternaam met een ‘W’ begon. Die kapelaan kon 
‘goed van leer trekken’ en dit niet alleen op de 
‘prikstoel’!!

Nawoord van de redactie
Martien, die in 1999 overleden is, heeft begin ne-
gentiger jaren op verzoek van de redactie de op 
schrift gestelde herinneringen van Tonnie de Laat-
Boselie doorgelezen en op zijn eigen wijze reac-
ties en aanvullingen gegeven. De herinneringen 
van Tonnie en Martien zijn een momentopname 
uit voor beiden een andere tijd, dat verklaart dat 
ze over andere personen schrijven. Er was kenne-
lijk een zeer grote wisseling van bewoners in het 
besproken pand. 

   Martien heeft indertijd een tekeningetje gemaakt 
om aan te kunnen geven hoe dicht men op elkaar 
woonde. Regelmatig woonden er meerdere ‘gezin-
netjes’ tegelijk in dat pand. Die huurden dan een 
kamer bij de ‘hoofdbewoner’, die zelf al bepaald 
niet veel ruimte had, maar waarschijnlijk deze 
extra inkomsten hard nodig had. Dat men er zo 
klein en primitief woonde was een gevolg van de 
grote armoede die toen onder een groot deel van 
de bevolking heerste. Momenteel, in een tijd waar 
iemand met een laag inkomen huursubsidie krijgt, 
kan men zich dat niet meer voorstellen. Iedereen 
woont nu riant ten opzichte van 80 jaar en langer 
geleden. Zelfs iemand met een ‘smalle beurs’.

Wordt vervolgd

Zoals ook op deze foto’s duidelijk te zien is was het pand totaal vervallen.
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Om te bekijken

U ziet hier de kinderen in het schooljaar 1964/1965. Als 6 en 7-jarigen zitten ze dan in de eerste klas van 
de Herman Jozefschool in Middelrode en zijn momenteel dus 46 of 47 jaar oud. Mogelijk hebben ze nu zelf 
kinderen op de basisschool zitten of zelfs al op de middelbare school. 
Staande van links naar rechts: 1. Onderwijzeres Juffrouw Maria Kollenberg, 2. Martien vd Braak, 3. Henri 
vd Braak, 4. Ton van Uden, 5. Willie van Helvoirt, 6. Jack Boselie, 7. Willie van Loon, 8. Bernard Lunen-
burg, 9. Albert Verhagen, 10. Wim Suikers en 11. Rudi van Osch. Zittend op het bankje: 1. Theo Riswick, 
2. André van Lijssel, 3. Henk Habraken, 4. Ton Timmermans, 5. Rien van Esch, 6. Frans vd Aa, 7. Rien 
Gloudemans, 8. Hans Jacobs en 9. Martien Verkuijlen.  Op de voorgrond: 1. Peter Schutjens, 2. André vd 
Aa, 3. Toon vd Donk, 4. Gerard vd Pas, 5. Joke Bissels en 6. Gerard Bissels.
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DE PTT IN BERLICUM (6)
Wim van der Heijden,  † 2005

Roelofina Nuiten-Groothuis gaat met pensioen
Per 1 januari 1920 neemt het rijk de exploitatie van het telegraafkantoor, het telefoonkantoor en het 
hulppostkantoor officieel over. Zoals we in de raadsbesluiten kunnen lezen krijgt Marinus Frunt door de 
opheffing eervol ontslag uit gemeentedienst. De post, de telegraaf en de telefoon voegt men samen onder de 
naam PTT. De in 1854 in Hilvarenbeek geboren Roelofina Nuiten-Groothuis is dan inmiddels 66 jaar  en toe 
aan haar welverdiende rust. Ze blijft in Berlicum wonen en overlijdt er kort na de bevrijding van Berlicum , 
op 89-jarige leeftijd . 

Marie Frunt wordt kantoorhoudster
Marinus Frunt is inmiddels bijna 57 jaar en heeft 
zijn kinderen Marie, Lien en Toon reeds geruime 
tijd ingeschakeld op het kantoor. Marinus is een 
goede vakman en is bezig zoon Toon de fijne 
kneepjes van het leerlooiervak en het maken 
van zadels optimaal bij te brengen. Marinus ziet 
daarom kennelijk de overschakeling niet meer 
zitten. Natuurlijk wil hij het PTT-kantoor, een vast 
inkomen, onder leiding van een van de kinderen 
wel in huis houden. Uit een schrijven van de 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
blijkt, dat Maria Frunt, geboren op 13 maart 
1892, met ingang van 16 juni 1921 is aangesteld 
tot kantoorhouder en belast wordt met het beheer 
van het hulppostkantoor. Ze ontvangt hiervoor 
jaarlijks een bedrag van ƒ 1290,-. Op dat bedrag 
wordt ook haar pensioengrondslag vastgesteld. Ze 
moet hiervoor naast haar werk ‘een afzonderlijk 
daartoe ingericht en bij verbouwing nader goed 
te keuren vertrek beschikbaar stellen’. Dit vertrek 

mag inwendig voor huisgenoten of vreemden 
niet toegankelijk zijn. Ook moet: ‘het geheim 
en de veiligheid der correspondentie en verdere 
bescheiden op een afdoende wijze verzekerd zijn’. 
Verder moet Marie de voorgeschreven eed afleggen 
in handen van de directeur van het postkantoor 
te ’s-Hertogenbosch en verklaren dat ‘ze haar 
functiën zal uitoefenen volgens de instructie voor 
de hulppostkantoren, alsmede overeenkomstig 
zoodanige verdere instructiën als later zijn of 
zullen worden vastgesteld’. 

Al in 1893 een vrouw benoemd
In die tijd werd van vrouwen gewoonlijk 
verwacht dat ze hun werkzaamheden beperken 
tot huishoudelijk werk. Daarom is het bijzonder 
opvallend dat er bij de posterijen al in 1893 gekozen 
werd om een vrouw, in de persoon van Roelofina 
Groothuis, te benoemen tot brievengaarder/
postkantoorhouder en ook haar opvolgster een 
vrouw is. De aanstelling van Marie Frunt ging 
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Al enkele keren zijn, eind 1800, de onder-
handelingen om ook in Berlicum telefoon 
te krijgen mislukt. Begin 1900 vraagt 
Corst Godschalx, sigarenfabrikant en 
burgemeester, aan Marinus Frunt, zadel-
maker en leerlooier, om de plaatselijke 
telefooncentrale en het bezorgen van 
telegrammen te gaan verzorgen. Omdat 
de centrale altijd bemand moet zijn en 
Marinus zijn beroep aan huis uitoefent, 
is hij de aangewezen persoon om dat te 
gaan doen. Hij stemt toe en krijgt ƒ 100,- 
per jaar. Hij moet hiervoor, naast het be-
dienen van de telefooncentrale ook een 
ruimte beschikbaar stellen. Zodoende 
krijgen Berlicum en Middelrode in 1903 
voor het eerst telefoon. 
Als de kinderen van Marinus wat groter 
zijn helpen ze ook mee om de centrale te 
bedienen en telegrammen te bezorgen. 
Als Roelofina Nuiten-Groothuis met pen-
sioen gaat als postkantoorhouder wordt 
Marie Frunt, in 1921, benoemd als kan-
toorhouder voor een jaarlijks bedrag van 
ƒ 1290,- per jaar. Een vorstelijk salaris 
voor die tijd. Post, telefoon en telegraaf 
(PTT) zijn dan inmiddels samengevoegd. 
Marie krijgt in die tijd regelmatig hulp 
van haar zus Lien en haar broer Toon. 
Maar Toon volgt ook zijn vader op als 
zadelmaker en is daarin een echte vak-
man. Hier ziet u hem bezig met het repa-
reren van een haam.
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gepaard met een voor die tijd buitengewoon hoog 
jaarsalaris; n.l. ƒ 1290,-. Een arbeider kwam in die 
tijd voor zes lange dagen per week werken meestal 
niet verder dan ƒ 350,- à ƒ 400,- per jaar.
   Marie heeft kennelijk een goede verstandhouding 
met haar voorgangster, want Roelofina Nuiten-
Groothuis schenkt Marie bij haar aanstelling 
een prachtig Album en Gedenkboek van de 
Nederlandsche Posterijen, geschreven door J. 
Eggink, commies der Posterijen 1e klas. 

Postbode Toon van Osch
Toon van Osch, thans 95 jaar, heeft van 1928 tot 
1968 postbezorgd en weet zich nog de begintijd 
te herinneren dat Marie Frunt kantoorhoudster 
was. Toon was in zijn beginjaren bij de post 
hulpbesteller, later postbode. Zijn uitgebreide 
verhaal is te lezen in een artikel in nummer 1-2003 
van Rondom de Plaets, maar hier enkele feiten uit 
zijn beginperiode, die ook de beginperiode zijn 
van Marie Frunt als kantoorhoudster. Hierna volgt 
een stukje van het verhaal van Toon.

Postbezorging
De drie brievenbussen in het dorp moesten al 
om 5.00 uur in de ochtend door de postbode 
gelicht worden. Op het postkantoor aangekomen 
moesten de brieven eerst gestempeld en dan 
gesorteerd worden. De post voor buiten Berlicum 
en Middelrode werd meegegeven aan de 
tramconducteur, die ook de post voor de eerste 
bestelling meebracht. De eerste tijd dat Toon post 

bezorgde, waren er soms maar vier of vijf brieven 
weg te brengen. Meestal bestemd voor jonker mr. 
Frans van Rijckevorsel op de Wamberg, jonker Chr. 
Laman Trip op Seldensate, de gemeente, brouwer 
Godschalx en diens broer, sigarenfabrikant, tevens 
burgemeester, Corst Godschalx. Verder nog enkele 
andere zakenlui, maar dat nam in de loop der jaren 
snel toe. Voor de postbode was het prettig als ze 
ook bij ‘de gewone man’ post konden bezorgen. 
De postbode ging zo’n brief dan bij die mensen 
binnen afgeven. Juist omdat zij niet vaak post 
ontvingen was de blijdschap meestal groot. 
   ’s Middags werd er in de kernen van Berlicum en 
Middelrode nog een tweede bestelling verzorgd, 
die post werd bij het kantoor door een buschauffeur 
afgegeven. 
   Het hulppostkantoor op Hoogstraat 37 stelde 
niet veel voor. Het was een kamertje waar in de 
deuropening een plank was aangebracht, dat was 
het loket.
   Toon heeft in zijn beginjaren nog meegemaakt 
dat het postkantoor ook op zondag open was, maar 
dan was het er nooit druk. In die tijd was brouwer 
Godschalx een van de weinige trouwe klanten 
op het postkantoor. Hij kwam er altijd accijnzen 
betalen. 
   Eind 1945 kreeg Toon een vast aanstelling bij de 
PTT en werd fulltime postbode. Hij kreeg daarvoor 
ƒ 13,80 per week.

Een spaarbankboekje
Toen de schrijver van dit verhaal in het voorjaar van 
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Als Marie Frunt, in 1921, haar aanstelling krijgt als kantoorhouder blijft ze thuis, op Hoogstraat 37, haar 
werk uitoefenen. Roedolfina Nuiten-Groothuis heeft inmiddels haar werk neergelegd en Post, Telefoon en 
Telegraaf (PTT) zijn dan samengegaan. Er komen steeds meer taken bij en langzaamaan voldoet het oude 
kantoor niet meer. Als Marie verkering krijgt met Gerard Arts, molenaar in Heesch, laten ze, in 1934 op 
Hoogstraat 83 door de aannemers W. Muller uit Heesch en J. van Boekel uit Schaijk, een woning met hulp-
postkantoor bouwen. De aanneemsom is ƒ 5.520,-, maar inclusief aankoop grond, inrichting en bijkomende 
kosten komt het op een totaal van ƒ8.500,-. Een zeer hoog bedrag voor die tijd.
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1934 zijn eerste communie deed in de parochiekerk 
van Berlicum, krijg hij die dag van zijn oma ƒ 5,- en 
van zijn peettante Marie ƒ 1,-. Dit ‘kapitaal’ gaat hij 
hierna op 7-jarige leeftijd op een spaarbankboekje 
zetten. Met zijn moeder komt hij bij het huidige 
pand Hoogstraat 37, in een smalle gang, waar in 
een deuropening een loket is. Ze worden door 
Lien Frunt in het kantoortje binnengelaten, omdat 
er een nieuw spaarbankboekje uitgeschreven moet 
worden. Deze eenvoudige gebeurtenis heeft bij 
schrijver toen zo’n indruk gemaakt, dat hij deze 
handeling nog steeds goed voor de geest kan halen. 
Zo’n spaarbankboekje met ƒ 6,- erop, dat was in 
die tijd ook niet niks.

Een nieuw PTT-kantoor
Begin dertiger jaren krijgt Marie Frunt verkering 
met de in Heesch wonende molenaar Gerard Arts. 
In 1933 verlenen zij aan de plaatselijke architect 
H. Tibosch de opdracht voor het maken van een 
ontwerp voor de bouw van een woonhuis met 
hulppostkantoor. 
   Daar het hulppostkantoor inmiddels onder 
leiding staat van Marie, is het nodig dat aan 
hun woning een kantoor wordt gebouwd. Het 
kantoortje in de woning van Marinus Frunt voldoet 
niet meer aan de eisen van die tijd. Het nieuwe 
ruime eigentijdse pand krijgt op de begane grond 
in het woongedeelte een woonkamer met erker, 
een eetkamer, een bijkeuken met berging en een 
slaapkamer. Het kantoor krijgt aan de andere zijde 

van het huis een aparte ingang, die voorzien is van 
een tochtportaal, een wachtruimte met telefooncel 
en loket en een kantoorruimte met kluis. Onder het 
schuine dak zijn op de verdieping twee slaapkamers 
aan de voorzijde en twee zolderruimtes aan de 
achterzijde.
   Als bouwplaats is aangekocht een onbebouwd 
perceel gelegen tussen het huis van de chauffeur/
kapper Piet Lansman en het pand Hoogstraat 
85, dan bewoond door de handelsreiziger Jantje 
Verhoeven. Na transport van de grond kan met de 
bouw begonnen worden. Na de aanbesteding wordt 
het woonhuis met kantoor, volgens het door Gerard 
Arts, op 1 augustus 1934, getekende contract 
gegund aan de aannemerscombinatie W.M. Muller 
uit Heesch en J. van Boekel uit Schaijk voor een 
bedrag van ƒ 5520,-. De totale bouw met inrichting, 
grond en bijkomende kosten wordt echter het voor 
die tijd hoge bedrag van ƒ 8500,-. 
   Na de opening van het kantoor treedt Marie 
Frunt op als bureauhoudster van het postgebeuren 
en haar man Gerard Arts als telefonist.

Een zoon geboren
Bij het huwelijk in 1934 van Gerard met Marie is 
de bruid inmiddels 42 jaar en Gerard nog een jaar 
ouder. Niet direct een leeftijd om nog een gezin 
met kinderen te stichten. Desondanks wordt in 
1937 een stamhouder geboren, die de naam Harrie 
krijgt. Dit moet voor het echtpaar een blijde ge-
beurtenis geweest zijn!
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Het archief van architect Tibosch is in zijn geheel in het bezit van architect Dick van der Heijden. Dit oude 
archief, aangevuld met de nieuwste tekeningen en andere archiefstukken, is in 80 jaar opgebouwd. Van der 
Heijden schenkt steeds de mappen met de archiefstukken van de gebouwen die worden afgebroken. Maar 
als de kring een beroep op hem doet om tekeningen uit zijn bestaand archief te mogen gebruiken, krijgt de 
kring ook altijd zijn bereidwillige medewerking.
Hier zien we de tekeningen van het hulppostkantoor met de woning die architect Tibosch, in 1934, in 
opdracht van Gerard Arts en Marie Frunt maakte. Het hulppostkantoor heeft een eigen ingang met tocht-
portaal, een wachtruimte met een loket en een afgesloten telefooncel. Ook komt er een ruim kantoor met 
een kluis. Na verhuizing van het hulppostkantoor naar het Mercuriusplein, in 1970, is de kantooringang 
afgesloten en het gehele kantoorgedeelte bij de woning getrokken.
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Reacties en schenkingen
Bestuur en redactie

 Janske Bissels-van der Pas reageerde op de foto op pagina 33 van nr. 1-2004. Van links geteld staat op de achterste 
rij als zesde aangegeven ? Bissels, dat moet zijn Hanneke Klerkx. Het tiende kind in die rij is Rian Bissels. 
Van Harry Wijgergangs, Toos Clercx-Willems en Bert van den Boom kregen we reacties op het artikel ‘Herinnering 
aan de bevrijding 1944’ in Rondom De Plaets. Op pag. 24-2005 staat er een stukje over de luchtlandingen in 1944. 
Harry Wijgergangs schrijft dat er acht soldaten in het zweefvliegtuig zaten, die te kennen gaven het vliegtuig in brand 
te steken, maar de toegestroomde omstanders vonden dit jammer vanwege het mooie materiaal en begonnen met zijn 
allen het vliegtuig te slopen. De soldaten zijn, na zich overdag in de nabijgelegen bossen te hebben schuilgehouden, 
diezelfde avond naar de familie van de weduwe Van Boom-Schouten gebracht. Bert van den Boom, die toen nog thuis 
woonde, in de huidige Beekstraat, weet zich nog te herinneren dat kapelaan Wouters kwam vragen of de soldaten uit 
dat zweefvliegtuig bij hen mochten komen. Zijn moeder was heel erg bang. Amerikaanse soldaten onderdak geven 
was gevaarlijk, maar ze durfde toch niet te weigeren. Bert denkt dat ze zijn gebracht door Ad Smeekens en Huub 
Willems. Zijn broer Dorus heeft ze een paar dagen later met nog enkele anderen naar bevrijd gebied gebracht. Toos 
Clercx-Willems weet nog dat haar broer Huub, samen met kapelaan Wouters, Toontje ‘de Kopperen’ (=Van der He-
ijden) en Dorus, de soldaten enkele dagen later naar het inmiddels bevrijdde Heeswijk hebben gebracht. Van daaruit 
zijn ze naar Veghel gebracht. Harry Wijgergangs schrijft verder nog dat het woonhuis op de, op pag. 25, afgebeelde 
foto zwaar beschadigd was en daardoor onbewoonbaar.
Opmerking van de redactie: De tocht naar Heeswijk moet een mooi gezicht geweest zijn, maar wel gevaarlijk, want 
de soldaten weigerden, vanwege hun status als Rode-Kruis-Eenheid, om hun uniform te verwisselen voor burgerkle-
ren. (bron Piet van Boven, uitgave 1984.) Kapelaan Wouters liep ongetwijfeld in zijn lange witte toog, die Norber-
tijnen nu nog slechts op hoogtijdagen dragen, maar in die tijd dagelijks. In het boek Dagboek rond de bevrijding van 
Berlicum, in 1985 uitgegeven door Heemkundekring De Plaets, kunt u op pagina 82 meer lezen over de op de Dreef 
gevallen zweefvliegtuig. 
Iedereen hartelijk dank voor de reacties. 


