VERKLARING VAN DE NAAM ‘MIDDELRODE’
Wim van der Heijden († 2005) en Albert Pennings

Naar aanleiding van vragen van derden en correspondentie daarover, ook via onze website
www.deplaets.nl willen we trachten met deze korte uiteenzetting de naam Middelrode te verklaren.
omhakken, maar alle handelingen die te maken
hebben met het vruchtbaar maken van woeste
grond. Zelfs nog tot het rooien van knollen toe.

Oudst bekende naam Middelrode
De oudst bekende vermelding van Middelrode
dateert uit 1251. Latere vermeldingen zijn: in
1281 Myddelrode, in 1314 Middelroede, in 1558
Middelrooy en in de zestiende eeuw: ‘opte brugh
tot Myddelroy’. De brug over de Aa wordt al
eerder, in het begin van de 14de eeuw vermeld: ‘bij
die middelroesche brugge’. Opvallend in de reeks
schriftelijke bronnen is wel dat het element ‘middel’
niet wordt samengetrokken tot ‘mil-‘ wat met
‘rode’ wel het geval is, want ‘rode’ wordt ‘rooy’.
Uit publicaties van oud-archivaris van de abdij van
Berne, pater Gerlacus van den Elsen (1881), en Dr.
H. Camps (1979) blijkt dat de naam toch vooral
wordt geschreven als ‘Middelrode’.

‘Het Middelste Rode’
Gezien vanuit Middelrode, ‘het middelste rode’
aan de Aa, waren er nog meer ontginningen,
‘rooigebieden’. Stroomopwaarts werd tegelijkertijd
de 120 ha grote hoeve van Geerling van den Bossche
gedeeltelijk ontgonnen en stroomafwaarts het
gebied van Seldensate en Den Hoek met Hersend.
Bij de huidige Aabrug lag in feite het Middelste
Rode (=het middelste stuk vruchtbaar gemaakte
land), nu in de volksmond Middelrooi of Mirrooi
genoemd. Al deze ontgonnen gebieden waren een
onderdeel van een veel groter woest gebied, het
woud, waar op meerdere plekken werd gerooid.
Aangenomen mag worden dat Middelrode tussen
deze bosrooiingen heeft gelegen.

Aan de ‘middelste gewathe’
Het ‘middelste rode’ was gelegen aan het oudere
‘middelste gewathe’, een doorwaadbare plek in
de Aa. Er lag stroomopwaarts in de Aa, nabij de
grens van Berlicum en Heeswijk, nog een gewathe,
ook wel ‘zwartepoel’ genaamd en stroomafwaarts
een gewathe, ongeveer waar nu de brug bij
Seldensate ligt. De uitgang ‘rode’ komt van rooien,
‘ontwortelen’, en omvat niet alleen het bomen

Niet tussen ‘rooigebieden’
De foutieve verklaring dat Middelrode in het midden zou liggen tussen de ‘rooigebieden’ Nistelrode en Sint-Oedenrode is waarschijnlijk afkomstig
van zuster Hendrikus en sindsdien regelmatig en
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dus foutief overgenomen. De uitgang van Sint-Oedenrode is eveneens afkomstig van ‘rooien’. Oude
vermeldingen: Rothe (ca 1200), Roda (1237),
Rode Sanctae Odae (1270), Sente Oeden Rode (ca
1360).

herkomst zijn ook namen als b.v. Waalre, Tongerle (is Tongeren bij Boxtel), Tungelroy (gemeente
Weert) e.d.. Het dorp Nistelrode zou pas aan het
begin van de 15e eeuw zijn huidige naam hebben
gekregen. Bovendien ligt Middelrode geograﬁsch
gezien helemaal niet midden tussen Nistelrode en
Sint-Oedenrode.

Nistelrode geen ‘rode’ naam:
Nistelrode is een ‘valse’ rode-naam. Van oorsprong
is het een lo-naam (ca 1200). Le is een verzwakte
vorm van lo: dit komt door de onbeklemtoonde positie van lo achteraan. Het is een bos- en houtnaam
afkomstig van ‘-loo’ (=hoogopgaand loofbos).
Maar de uitgang is dus niet meer als zodanig herkenbaar. Door de letteromzetting van de combinatie –erle naar –elre ontstaat de uitgang –roy, met als
‘nette’ vorm –rode. Oude vermeldingen zijn: Nisterle (ca.1210), Nystelre (1296), Nysterle (1360),
Nestelre (1428), Nistelroy (1457). Van dezelfde

Middelrode: een microtoponiem
Een eerder gegeven verklaring is waarschijnlijk ook
niet helemaal juist: ‘door middel van rooien ontgonnen land’. Dit omdat ‘door middel van’ en ‘middels’ in het Middelnederlands nog niet bestonden.
De herkomst van de naam Middelrode moet dus
niet gezien worden als verwijzend naar een groter
geheel (de huidige parochie of het kerkdorp), maar
vooral als een eigenlijke veldnaam, een zogenaamd
microtoponiem.
(Met dank aan Wim Veekens en Henk Beijers)
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De Aa stroomde en kronkelde tot 1934 vrij door het lage gedeelte van Middelrode. Op de foto zien we een gedeelte
van deze meanderende Aa. Waarschijnlijk kijken we hier over de weilanden richting Berlicum. Rechts in het midden
op de foto maakt de Aa een bocht naar rechts. Als we op de goede plek zitten is dat de Duivenwiel. Daar buigt de Aa
in de richting van de Kromme Wiel, die nu nog in het landschap aanwezig is. De begroeiing links behoort dan tot het
landgoed Seldensate. Achter de fotograaf, niet zichtbaar, ligt de doorwaadbare plaats: het Gewad. Middelrode is de
enige plaats in de omgeving die aan de zuidzijde van de Aa is ontstaan. Met de huidige kennis is te veronderstellen
dat de naam Middelrode ontstaan is uit een veldnaam. Verdere uitleg vindt u in het artikel ‘Verklaring van de naam
De foto komt uit de Brabant Collectie van de UVT
Middelrode’.
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IN MEMORIAM JAAP KLOK
Het bestuur

Op 27 mei j.l. overleed op 86-jarige leeftijd Jaap Klok. Vooral in de tijd direct na de
Tweede Wereldoorlog heeft hij veel betekend voor Berlicum en Middelrode. Hij
wist als geen ander veel spullen te verkrijgen voor de gedupeerden in ons zwaar
verwoeste dorp. Tijdens de begrafenismis van Jaap memoreerde zijn oudste zoon,
Jacques, dat zijn vader als 25-jarige, toen de bevrijding van ons dorp een feit was,
op bijzondere wijze heeft laten zien over welke talenten hij beschikte.’Hij was
energiek, slim, een goed organisator, maar ook charmant’ kenschetste zijn zoon
hem en wij kunnen dit beamen. Allemaal zaken die hem goed van pas kwamen bij
de wederopbouw van Berlicum en Middelrode.
Jeugd en politiek
Maar Jaap had meer talenten en zag ook het belang
van een goede opvang van de jeugd. Kapelaan Hoek
deed in 1946 met succes een beroep op hem om een
verkennersgroep op te starten. Het is de huidige nog
steeds zeer actieve scoutinggroep, die volgend jaar
met ±75 leden haar 60-jarig jubileum viert.
Politieke betrokkenheid was ook onontbeerlijk
vond hij. Dus kwam men mede door hem tot oprichting van een plaatselijke afdeling van de KVP.
(Katholieke Volks Partij), waarvan hij enige tijd
voorzitter was. De KVP is later opgegaan in het
CDA.

eerste voorzitter. Deze bloeiende vereniging telt
momenteel 1100 leden en is niet meer weg te denken in Berlicum en Middelrode. Hij was ook de eerste voorzitter van de Sportraad Berlicum. Helaas is
deze enkele jaren na onze gemeentelijke herindeling opgeheven.
Ook buiten ons dorp heeft hij diverse bestuurlijke
functies vervuld. Zelf is hij tot op hoge leeftijd blijven sporten. Tennis en golven hadden daarbij zijn
voorkeur.

Sport en carrière
Vooral sport had hij hoog in het vaandel. Daarom
richtte hij, in 1965, met enkele anderen de plaatselijke tennisclub LTV Berlicum op en werd er de

In een hierna volgend artikel, beginnend op bladz.
76, beschrijven wij een gedeelte van zijn werkzaamheden tijdens de strijd om de bevrijding van
ons dorp en de eerste tijd daarna.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.
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OM TE BEKIJKEN

KLASSENFOTO VAN LEERLINGEN VAN DE NORBERTUSSCHOOL IN 1927

Op 4 juni j.l. stond in het Brabants Dagblad een klassenfoto, uit 1927, met jongens van de 1ste klas van de Berlicumse Norbertusschool. De foto was aangeleverd door, de 85-jarige, Bart Steenbergen uit Den Bosch. Bart is een
zoon van Lindert Steenbergen en opgegroeid in een woning achter het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Hij heeft nog leuke jeugdherinneringen te vertellen. We hebben met hem afgesproken om die in een van de
volgende periodieken te plaatsen. Hier ziet u alvast de foto. Hij kende velen bij naam en Huub van Nuenen heeft
nog enkele namen aangevuld. Herkent u personen op de foto dan horen wij dat graag van u en zullen die dan in het
volgende periodiek vermelden. Bovenste rij vlnr: 1. Martien Pennings, 2, Martien van Galen, 3. Cor van Boxtel,
4. Bartje Steenbergen, 5. Joske van Beekveld, 6. Bert Schellings, 7. ?, 8. Bert van der Doelen. 9. ?, 10. ?. Tweede
rij: Pietje van Doremalen, 2. ?, 3. Jan Langenhuizen, 4. Martien Schouten, 5. Nico Langeraap, 6. Toon Martens,
7. Frans Verzantvoort, 8. ?, 9. Toon Schuurmans. Op de voorste rij: 1. Cor van Boxtel, 2. Cor Schouten, 3. Jan
Smulders, 4. Huub van Nuenen, 5. Libert Dolheim, 6. Huub Willems, 7. Christ van de Veerdonk, 8. Frans Broos, 9.
Adriaan van der Zanden, 10. Piet van Heeswijk, 11. Wimke van Lokven, 12. Frans van der Spank.
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JAAP KLOK IN DE EERSTE PERIODE VAN DE
WEDEROPBOUW
Anny van der Heijden-Bijnen

Jaap is op 5 mei 1919 in Rotterdam geboren. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, trouwde hij met
Toos Kleijn. In september 1943 wordt hun zoon Jacques geboren. Om te ontkomen aan de tewerkstelling
in Nazi-Duitsland vertrekt Jaap kort daarna als onderduiker naar ons dorp. Die onderduiktijd heeft een
belangrijke stempel gedrukt op zijn leven en uiteindelijk ook de richting bepaald voor hem en zijn hele
gezin.
en de normale aanvoer werkt nauwelijks of helemaal niet meer. Regelmatig wordt vee door granaten getroffen. Er volgt dan een noodslachting en dat
vlees moet verdeeld worden. Dit werk doen ze, met
enkele anderen, met gevaar voor eigen leven want
ons dorp wordt regelmatig zwaar beschoten. De
meeste mensen zitten dan ook in kelders. Jaap en
Rien zijn ook nog steeds onderduikers; dus gezocht
door de Duitsers.

Bij familie Van Loon
Zijn eerste onderduikadres is bij de familie van
Toon en Anna van Loon-van den Berg op Kaathoven. Later verhuist hij naar de Heikantsehoeve en
vindt hij onderdak bij Willem en Marie van LoonHeesakkers, de ouders van Toon. Af en toe komt
Toos haar man bezoeken. Vaak is dat een barre
tocht met de trein en de bus en het laatste stuk op
een boerenkar.
Op 17 september, als de eerste parachutes in onze
omgeving neerkomen, is Jaap evenals iedereen ervan overtuigd dat de bevrijding nabij is. Hij gaat direct naar het dorp en krijgt, nadat blijkt dat hij niet
meer terug kan naar zijn onderduikadres, onderdak
bij de familie Tibosch in de Kerkwijk. Hij treft daar
Rien Coenraads die eerder bij de familie Westerlaken was ondergedoken. Als de vuurlinie naderbij
komt en er problemen zijn met de voedselvoorziening maken hij en Rien zich zeer verdienstelijk.
Vooral in het klooster waar veel zieken, bejaarden
en zwangere vrouwen een onderkomen gevonden
hebben, moet er veel voedsel aangevoerd worden

Evacueren
Als het dorp moet evacueren, gaat de familie Tibosch naar de Wamberg en krijgt onderdak bij de
familie van burgemeester Van Rijckevorsel, goede
kennissen van hen. Jaap, Rien, Dina Tibosch, een
zuster van Driekske, en de familie Zagwijn, die eerder al veiligheid zocht in de kelder van Tibosch,
krijgen ook onderdak bij deze familie. Maar ook
daar zijn Jaap en Rien overdag niet te vinden. Met
gevaar voor eigen leven, want er vallen regelmatig
granaten, helpen ze waar hulp nodig is.
Hoogstwaarschijnlijk voor de bewoners van de
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Rotterdammer Jaap Klok komt in 1943 als onderduiker naar Berlicum. Eerst is hij gehuisvest op Kaathoven bij
de familie van Toon en Anna van Loon-van den Berg. Later kreeg hij onderdak bij de ouders van Toon, Willem
en Marie van Loon-Heesakkers op de Heikantsehoeve.
We zien hier van links naar rechts: Rien, Tien, moeder Marie van Loon-Heesakkers, Marietje en vader Willem
van Loon voor hun woning, Heikantsehoeve 32.
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heersing kasten, ledikanten, tafels enz. te verkrijgen
die voor de prijs van vóór 1940 verkocht worden.
Verschillende keren ging hij met een vrachtwagen van het tansportbedrijf van Driek van Grinsven
kolen halen in België. Ook de centrale gaarkeukens, gevestigd bij de slagers Marinus Spierings
(Kerkwijk 56) en bij Jan Cooijmans (Hoogstraat 1),
moeten van levensmiddelen voorzien worden. Het
lukt hem om voor de bereiding van de maaltijden
extra toewijzingen te verkrijgen, zoals boter, vlees,
vet, melk en maïzena. Daardoor kunnen honderden
gezinnen, die geen kookvoorziening meer hebben,
zonder prijsverhoging eten van goede kwaliteit afhalen.
Regelmatig zien wij in die tijd de naam van Jaap
Klok staan onder artikelen in het plaatselijke weekblad Rondom de Toren als er kolen (alleen voor zieken en bevallingen), klompen, kachels, fornuizen,
bedden e.d. te verkrijgen zijn. Maar in het zuiden
waar de oorlog zwaar gewoed heeft en veel vernield is, is er weinig te verkrijgen dus vanzelfsprekend ook veel te weinig om te verdelen.
Jaap heeft zelf ook niet veel, zodat hij ondergoed
van de pastoor krijgt. Flinke lange hemden weet de
familie Tibosch nog te vertellen.

nabijgelegen psychiatrische inrichting Coudewater
waar ook de zieken, bejaarden en zwangere vrouwen uit Berlicum en Middelrode zijn ondergebracht. Er is daar met zoveel mensen veel voedsel
nodig terwijl de normale aanvoer geheel stagneert.
Jaap heeft bij zijn vertrek van zijn onderduikadres
geen kleren meegenomen. Als er een ﬂinke scheur
komt in zijn enige broek, zegt Dina Tibosch: trek
hem maar uit en ga maar op bed liggen terwijl ik je
broek maak.
Organiseren en leiding geven
Als ons dorp bevrijd is en de bewoners weer naar
huis mogen, hoeft Jaap niet meer onder te duiken.
Maar het noorden is nog steeds niet bevrijd dus kan
hij niet naar huis. Als 25-jarige blijkt hij al goed te
zijn in organiseren en leidinggeven en ziet hij kans
eten en goederen voor de gedupeerde dorpelingen
te verkrijgen. Hij wordt benoemd tot chef van het
bureau Gemeentelijke Noden, betrokken bij de
H.A.R.K. (=Hulp Actie Rode Kruis). In de plaatselijke commissie van de H.A.R.K. zitten bestuursleden van de standsorganisatie en van het Wit-Gele
Kruis. Zij houden tussen 18 en 23 december 1944
een rondgang voor geldelijke bijdrage en om te inventariseren wat men wil geven aan goederen b.v.
een diep bord, een mes, een kop en schotel enz..
Jaap krijgt het voor elkaar om met vrachtwagens
van de geallieerden noodzakelijke huisraad, zoals
kachels, potten, pannen, bestek en de voor verwarming noodzakelijke steenkolen aan te voeren. En
het gelukt hem met medewerking van de prijsbe-

Kankeraars krijgen reprimande
Maar ondanks dat de 25-jarige Jaap ‘het vuur uit
zijn sloffen loopt’ zijn er toch mensen die ontevreden zijn. Gemeentesecretaris Raats hoort er ook van
en geeft de kankeraars een stevige reprimande in
een, in oude spelling gestelde, openbare brief, die
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gestadig in goede geest doorwerkt aan de opbouw
van ons schoon dorp. Zeker fouten worden gemaakt,
omdat alles wat hier op aarde wordt gepresenteerd
menschenwerk is. Maar die fouten worden niet uit den
wereld geholpen door gekanker, gemopper en gekuip.
Houd dan op gij die U smalend uitlaat over hem die
destijds als onderduiker zijn heil zocht in Berlicum
en thans voor de gastvrije opname zijn dankbaarheid
ten volle ontplooit. Waardeer hem ten volle en doet
gij dit niet, dan zal hij toch doorgaan omdat hij weet
dat hij goed werk doet. Laten wij God danken dat hij
hier gekomen is om hier zijn beste krachten te geven
aan de leeniging der nooden.
M.A.C. Raats, gemeentesecretaris.

op 23 december 1944 in het plaatselijk weekblad
Rondom de Toren geplaatst wordt. Deze schriftelijke uitbrander luidt als volgt:
Verschillende malen kan men in onze gemeente
een misselijke toon hooren over een ﬂinke kerel,
die met al zijn krachten het algemeen belang op de
beste wijze dient. Veel, ja zeer veel heeft hij reeds
kunnen bereiken voor de gedupeerden. Men kan
wel vermoeden, wien het hier betreft. Het is de Heer
Jaap Klok. Als hij niet op route is om voor Berlicum
te zorgen, dan is hij te vinden op zijn bureau in Nia
Domo (Kerkwijk 97, red.). Wij hebben de laatste
weken kunnen constateeren, dat de gedupeerden
geholpen zijn aan dekens, lakens, ondergoed enz..
Er zijn kachels in de gemeente, emaille, er zal aardewerk komen; bedden zullen beschikbaar worden
gesteld en toch hoort men: ‘Wat doet die vreemdeling hier? Hij moet maar naar zijn standplaats teruggaan’. Ook een andere vraag doet de ronde,
n.l. deze: ‘Is er in Berlicum zelf dan geen persoon
te vinden, die kan presteren wat hij doet’? Mijn
antwoord op die vraag is volmondig: ‘Neen’. Veel
menschen heb ik hier gezien en gesproken, maar er
is er geen, die hem kan evenaren. Gedurende den
tijd welke ik met hem in aanraking gekomen ben,
heeft hij zich laten zien als een harde werker, als
een man uit een stuk; als iemand die weet wat hij
wil en wil wat hij weet. Hij woekert met zijn talenten, enkel en alleen voor U inwoners van Berlicum;
voor U kankeraars; voor U beste stuurlieden die
aan wal staan; maar ook voor U die zich neerlegt
bij den rampspoed welke U is overkomen en thans

Opgave benodigd materiaal
Om duidelijk te maken waaraan zoal gebrek was,
volgt hieronder een brief die Jaap Klok in februari
1945 aan een militaire instantie in Uden verzond.
Aan ‘de Civiel Affairs’ in Uden,
Wel. Ed. Heren,
Naar aanleiding van uw verzoek om opgave te verstrekken van het materiaal dat in Berlicum het meest
dringend nodig is, doe ik u onderstaande lijst toekomen.
In de gemeente Berlicum komen voor:
176 D-gevallen = totaal afgebrand,
146 C-gevallen = zware huis- en materiaal schade,
179 B-gevallen = glas- en materiaal schade boven
ƒ 500,--,
239 A-gevallen = glas- en materiaal schade onder
ƒ 500,--.
79

Jaap zoekt hulp in het noorden
Als in mei 1945 het noorden, waar veel honger
geleden is, ook vrij is, komt de hulpactie ‘Zuid
helpt Noord’ in actie. In Berlicum en Middelrode
verzamelen drie jeugdstandsorganisaties voor het
noorden van ons land 8000 kilo levensmiddelen,
waaronder boter, ham, spek en eieren plus een ﬂink
geldbedrag.
Hier in het zuiden komen we niet zo zeer levensmiddelen te kort maar allerlei spullen zoals u eerder
in dit artikel kunt lezen. Daarom trekt Jaap naar het
noorden in de van Jan Verhoeven geleende auto met
Toon Steenbergen als chauffeur. Op aanraden van
burgemeester Van Rijckevorsel gaat hij eerst naar
de burgemeester van Lisse. Die kan echter niet helpen, maar belt zijn collega in Sassenheim. Daar kan
Jaap nog diezelfde avond komen praten in de reeds
geplande vergadering van Nederlands Volksherstel. Jaap toont daar foto’s van ons onvoorstelbaar
verwoeste dorp en vertelt waaraan zoal gebrek is.
Daarop vraagt men hem: ’Berlicum is toch overwegend katholiek?’ Maar Jaap antwoordt ad rem dat
het katholieke Berlicum met het sturen van voedsel, ook niet gevraagd heeft of het in katholieke of
protestantse magen terecht zou komen. Het moet
geen verschil maken of een katholiek of een protestant gebruik maakt van een geschonken ledikant of
stoel. De vergadering is overtuigd en besluit een organisatie op touw te zetten. Ook belt de burgemeester van Sassenheim, jhr. mr. Sandberg van Boelens,
naar de waarnemend burgemeester van Oegstgeest,
A.J. van Gerrevink, of men daar ook iets wil doen.

In totaal zijn er in Berlicum plm. 3700 personen
gedupeerd. De totale bevolking bedraagt 4300 personen incl. geëvacueerden. Hiervoor is dringend
nodig alleen voor de schadegevallen C en D: 150
K.G. reparatieleer voor schoenen per maand – 600
bedden (1 en 2 persoons) – 600 lakens – 1200 slopen – 1200 dekens – 1600 paar schoenen in diverse
maten (dames- heren- en kinderschoenen) - 600
borstrokken (heren en jongens) - 600 onderbroeken
(heren en jongens) - 600 paar sokken (mannen en
jongens in diverse maten) - 200 overall’s in diverse
maten – 600 overhemden in diverse maten - 200
confectiepakken - 1000 dames- en meisjes directoires in diverse maten - 1000 dames- en kinderhemden in diverse maten – 1000 paar dames en kinderkousen - 1000 dames- en kinderonderjurken - 1000
borstrokken (dames en kinderen) - 1000 dames- en
kinderjurken - 1000 dames en kindermantels - 600
heren- en jongensjassen.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, teken ik met de meeste hoogachting,
J. Klok
Leider Bureau v. Oorlogsgetroffenen te Berlicum.
Uit latere mededelingen blijkt dat de hierboven vermelde getallen over de oorlogsschade slechts een
voorlopige gedachte geweest moet zijn. Men had
toen kennelijk nog geen idee van de totale schade,
die veel groter blijkt te zijn. U kunt daarover meer
lezen in het, in oktober 2004 uitgegeven, boek:
‘DE WEDEROPBOUW
BERLICUM – MIDDELRODE 1944 – 1956’.
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In Oegstgeest wordt er huis aan huis een formulier rondgestuurd waarin staat hoe zwaar verwoest ons
dorp is en dat velen alles kwijt zijn. Er wordt gevraagd naar bedden, beddengoed, kasten, stoelen, emmers, teilen, koppen, schalen, pannen, messen, vorken, lepels, spijkers en gereedschap, ook voor land- en
tuinbouw. Ook glas, eventueel uit schilderijen. Alles is welkom. Men schrijft: stuur geen afdankertjes, geen
kapotte rommel, die u toch niet meer gebruikt, maar goede spullen.
Er wordt veel gegeven, uiteindelijk vijf volle schepen uit Oegstgeest en Sassenheim en een ﬂinke geldsom.
Om te danken gaat men naar beide plaatsen. Onder grote belangstelling trekt men daar door de dorpen.
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Oegstgeest en Sassenheim adopteren Berlicum
Er volgt daar ook een positief gesprek, maar men
wil toch wel eerst met een gezelschap een kijkje
gaan nemen of het echt wel zo erg gesteld is in ons
dorp.
Tijdens dat bezoek raakt men onder de indruk
van de verwoestingen, zodat ook in Oegstgeest een
grote actie wordt gestart. Jaap rijdt mee met een geluidswagen om inwoners te vragen kleding, meubilair, serviesgoed, messen, lepels en vorken, kachels,
bedden, ledikanten en dergelijke af te staan. Alles is
welkom, veel inwoners van ons dorp hebben nadat hun woning afgebrand is, echt niets meer. Ook
materialen voor de bouw van noodwoningen, zoals
stenen, cement, deuren, spijkers, glas en gereedschappen heeft men nodig. In Oegstgeest worden
de grote hoeveelheid geschonken goederen bijeengebracht in een, eerder door Duitsers gebruikt en
dan leegstaand, huis aan de Oranjelaan. Er wordt
ook een grote som geld geschonken.
In het plaatselijke weekblad ‘Rondom de Toren
lezen we op dd. 21 juli 1945: Wij maken bekend
dat Sassenheim en Oegstgeest Berlicum hebben geadopteerd met het doel door hulp in natura Berlicum en Middelrode te helpen opbouwen.

handdoeken, een teil en 50 gulden (ƒ 50,-- is veel
meer dan een normaal weekloon in die tijd, dus een
reuze bedrag).
De jeugdige Rudolph Sandberg van Boelens
in Sassenheim houdt een oorlogstentoonstelling,
die veel belangstelling trekt. Het totale entreegeld
(ƒ 0,50 p.p.) is ten bate van de opbouw van het
geadopteerde dorp Berlicum.
Vijf schepen met goederen
Er wordt zoveel gegeven dat er uiteindelijk vijf
schepen met goederen aankomen in de dan pas
weer in gebruik zijnde Zuid-Willemsvaart. Vier
schepen uit Oegstgeest en één uit Sassenheim, maar
Sassenheim schenkt bovendien ƒ 5000,-- bestemd
voor sociale en economische opbouw van ons dorp.
De grote hoeveelheid goederen wordt opgeslagen
in het parochiehuis in de Kerkwijk, vijf lokalen zijn
nodig om ze te bergen. Om te inventariseren wat de
gedupeerden nodig hebben, worden huisbezoeken
afgelegd.
De verdeling zelf is een groot probleem, want
ondanks de vele gaven, zijn er van bepaalde spullen
toch veel te weinig. Voor Jaap en zijn hulpen een
bijna onbegonnen taak om de spullen toe te wijzen.
De verdeling vindt dan ook plaats onder politiebewaking, wat echt nodig blijkt te zijn.
Door een milde gever wordt er een melkkoe gegeven voor een zwaar getroffen landbouwer met een
groot gezin. Het is bij heemkundekring ‘De Plaets’
niet bekend wie deze koe heeft ontvangen, maar de
georganiseerde boeren verklaren: ’deze mooie daad

Een groot geldbedrag
In het dagboek van mevrouw G. Braat-Bertel uit
Oegstgeest lezen we bij 2 augustus 1945 het volgende: Er wordt in Oegstgeest een inzameling gehouden voor geteisterd Berlicum. Wij geven zelf
vier stoelen, een zaag, een voorraadpot, een of twee
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Berlicumse jongelui in Brabantse klederdracht bezoeken op 8 augustus 1945 Sassenheim en Oegstgeest en
geven uitdrukking aan de dank voor de zending hulpgoederen die Berlicum van hun ontving om de ergste
nood te leningen na de oorlogshandelingen en de evacuatie. Bovenste rij (alleen de hoofden zichtbaar):
Nard Schellings, Toon de Kemp, Gerrit v Grinsven en Ad Smekens. Tweede rij: Riek Tibosch, Frans
Broos, Mien Snoeck, Sientje v Doremalen, Annie Voets (met accordeon), Tonnie Spierings, Sjaan Voets
(met accordeon), Riek v Boxtel, Doortje Smulders, Dorus vd Boom, Mien Frunt, Marie Wijgergangs, Riek
Tibosch met korf en Jos v Rooij, vendelier uit Vught. Onderste rij zittend: Sjaan Schouten, Riek Wijgergangs, Christ vd Doelen, Janske Roefs met korf, Mien v Doremalen, Adrie Snoeck, Willie Snoeck, Hein v
Pinxteren, Nol v. Lith en Tiny Wijgergangs.
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moet bij de kinderen en kleinkinderen blijven voortleven!!’

Oegstgeest en Sassenheim om de dankbaarheid
over te brengen. Ze vertrekken ’s morgens om
kwart over zes naar Oegstgeest waar ze even over
twaalven aankomen.
Janske Bekkers-Roefs kan zich nog goed herinneren dat het vervoer gebeurde met een veewagen van
Driek van Grinsven. De wagen was opzij voorzien
van planken met daartussen openingen en van boven geheel open. Er werd een zeil over getrokken,
zodat ze droog zouden blijven op de als zitplaats
dienende veilingkistjes. Er was bijna geen hand
voor ogen te zien. Daarom werd het zeil er afgetrokken, maar toen was het op die open vrachtwagen erg koud. Toch kijkt ze er met plezier op terug,
het was toch een hele belevenis.
De jongelui uit ons dorp waren gekleed in Brabantse klederdracht. Men reed in beide dorpen rond
met in Oegstgeest aan weerszijde van de wagen de
door Driek van Lith geschilderde tekst: ‘Berlicum
bedankt Oegstgeest’. Op weg naar Sassenheim hing
men er een ander bord overheen en stond er: ‘Berlicum bedankt Sassenheim’.
In beide plaatsen werden speeches gehouden, een
gedicht voorgedragen en bloemen aangeboden. Jos
van Rooy van het St.-Jorisgilde gaf een vendelgroet
en er werden enkele muziekstukjes te gehore
gebracht. In Oegstgeest werd hen in hotel ‘Het
Witte Huis’ een maaltijd aangeboden.
In opdracht van onze gemeente maakte kunstenares mevrouw Van Woerkom twee gedenkstenen met
het wapen van Berlicum en een spreuk. Op 6 mei
1946 overhandigde gemeentesecretaris H. Raats

Glaszetten
Als de burgemeester van Sassenheim met het dagelijks bestuur begin augustus 1945 een bezoek
brengen aan ons dorp gaan ze ook op bezoek bij
mensen die in kippenkooien wonen. Architect Tibosch, hoofd van de Wederopbouw, vertelt de Sassenheimmers: ‘ik heb ze allemaal aan het werk gezet, vooral de eerste tijd toen het gevaar groot was
om bij de pakken neer te gaan zitten. We vorderden
maar en gaven bevelen. We deden of we alles te zeggen hadden, maar het werk schoot op. Er zijn nu 80
noodwoningen klaar, maar er moeten er 200 komen.
Het gereedschap uit Sassenheim was zeer welkom,
maar nu zitten we nog met een enorm tekort aan
glas, zelfs glas uit schilderijen is welkom.’
In het zuiden van ons land is overal gebrek aan
glas. Daarom wordt door pater Henri de Greeve een
landelijk actie ´Ruiten Troef´ op touw gezet. De gemeentes Sassenheim en Soest stellen 290 m2 glas
en 50 kg. stopverf voor ons dorp beschikbaar om de
huizen eindelijk tochtvrij te kunnen maken.
Maar de dorpsschilders weigeren ruiten te zetten
die ze zelf niet geleverd hebben en omdat de gemeente de reeds geleverde ruiten niet betaald heeft.
De schenkers laten de ruiten gratis door eigen vaklui zetten
Dankbaarheid tonen
Op 8 augustus 1945 gaat er een gezelschap naar
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In ons zwaar verwoeste dorp had men op veel plaatsen een bijzondere slechte huisvesting. Het raadslid mevrouw G. Kramers in Oegstgeest nam het initiatief om te zorgen dat, in de winter van 1945-1946 een aantal
kinderen uit ons dorp voor drie maanden naar Oegstgeest mochten.
Hierbij een groep tijdens een uitstap naar zee. De meeste kinderen hadden nog nooit de zee gezien. 1. Toos
Lansman, 2. Jet vd Pas,3. Nelly van Casteren, 4. Johan vd Poel, 5. onderwijzer Van der Poel, 6. Tonnie Geerlings, 7. Rien vd Steen, 8. Hans Biemans, 9. An v. Venrooij, 10. Nellie Boselie, 11. Harrie Voets, 12. Theo
Smulders, 13. kapelaan Loeakkers, 14. Tonnie Biemans, 15. Mia vd Leest, 16. Riek Strik, 17. Ria Swartjes, 18.
Jopi den Dekker, 19. Jan Lansman, 20. Henk de Kemp, 21. Sjaan Schouten, 22. mevr. vd Poel, 23. Christ van
Foto Nelly Bechtold-Boselie
Aggelen, 24. Toon vd Voort, 25. Gerard Pennings en 26. Gerard v. Lith.
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zakdoeken, 1 Zondagse jurk (of broek met blouse
of trui), 1 daagse jurk (of broek met blouse of trui),
minstens 1 schort, distributiebonnen – distributiestamkaart met inlegvel, wat postpapier en een
potlood. Dit alles moet voor elk kind apart verpakt
zijn in een koffertje (of stevig pakpapier) waarop
duidelijk staat aangegeven naam en adres van het
kind. Tevens heeft elk kind bij zich een broodmaaltijd voor onderweg. Nogmaals wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het bezoeken van de kinderen te
Oegstgeest door de ouders op eigen verantwoordelijkheid geschiedt. De commissie belast met de kinderuitzending keurt dit ten zeerste af en neemt ook
geen verantwoordelijkheid. De kosten en misschien
het resultaat van het vroeg naar huis willen van het
kind zijn dan voor rekening van de ouders.
De heenreis geschiedt per auto. De kosten hiervoor
zijn ƒ 2,25 per kind s.v.p. te voldoen voor vertrek.
Namens het comité Kinderuitzending, J. Klok
Op 15 december laat Jaap namens het voormelde
comité in Rondom de Toren weten dat de kinderen
a.s. dinsdag om 9 uur zullen vertrekken maar reeds
om 8 uur in het parochiehuis aanwezig moeten zijn.
De ouders dienen dan tevens de kosten van uitzending te voldoen.

deze fraaie gedenkstenen als blijvende herinnering
aan deze hulpacties. Deze gedenkstenen werden
geïnstalleerd in het gemeentehuis van Sassenheim
en dat van Oegstgeest.
Kinderuitzending naar Oegstgeest
In ons verwoeste dorp zijn velen zo kort na de bevrijding erg primitief en veel te klein gehuisvest.
Soms zelfs in kippenkooien of andere tochtige
noodvoorzieningen waar men, wegens gebrek aan
ledikanten, op de grond moet slapen. Daarom wordt
er in Oegstgeest een actie op touw gezet om kinderen uit ons dorp voor drie wintermaanden onderdak
te geven.
Op 8 december 1945 staan er in het plaatselijke
weekblad Rondom de Toren, door Jaap Klok opgestelde, instructies voor de uitzending. Deze luiden
als volgt:
Al de kinderen die voor drie maanden naar Oegstgeest uitgezonden worden, verschijnen op een nader
aan te kondigen datum en uur in het parochiehuis.
Iedereen is tot in de puntjes verzorgd (hieronder te
verstaan: goed gewassen en gekamd, geknipte haren, goed kort en schone nagels). Ieder kind heeft ’s
morgens schoon ondergoed aangetrokken
Hieronder volgt nog een lijst van het hoogst nodige, wat elk kind bij zich moet hebben: 1 tandenborstel met tandpasta en 1 kam, 1 kerkboek met rozenkrans, 1 paar draagbare schoenen, 1 paar klompen,
1 winterjas, 1 muts of pet, 1 das plus handschoenen, minstens 2 stel ondergoed, minstens 1 pyjama
of nachtjapon, minstens 2 paar kousen, minstens 3

Goei volk, maar rauw
Op 9 februari 1945 staat er in Rondom de Toren
weer een stukje over de kinderuitzending, waarschijnlijk nu van de redacteur Egbert Gerrits. Het
is leuk om te lezen, zodat we het toch hebben opgenomen.
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Linksboven ziet men de gehele, door Oegstgeest en Sassenheim geschonken, barak aan de achterkant met een
grote groep verkenners, welpen en gidsen. Op de grote foto wachtende moeders met baby’s voor het consultatiebureau, dat ook in de barak gevestigd was.
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Met de meeste kinderen gaat het goed. Toch is de
kinderuitzending, zeker als het naar particulieren
gaat, een groot liefdewerk. Voor de pleegouders,
die het kind aannemen, is het een werk van
lichamelijke en geestelijke barmhartigheid, want
de moeilijkheden zijn legio. Men moet zorgvuldig
uitkiezen in welke omgeving een kind terechtkomt,
anders zal dit bij kinderen, die minder meegaand
van karakter zijn, licht aanleiding tot moeilijkheden
geven. Men moet b.v. ervoor zorgen dat wilde,
ongetemde kinderen uit rommelige huishoudens
(goei volk, maar rauw: zegt het spreekwoord) niet
in pijnlijk nauwkeurige huishoudens terechtkomen.
Mogen deze kinderen de goede naam van Brabant,
die de laatste jaren met grote moeite en offers
veroverd is, eer aandoen.

werden gebouwd, kreeg die straat de naam
Oegstgeestsestraat.
In Oegstgeest is er overigens, als blijvende herinnering aan de hulpverlening aan ons dorp, een Berlicumstraat.
Mensenwerk
Duidelijk blijkt uit dit artikel dat de inwoners van
ons dorp veel te danken hebben aan Jaap Klok,
maar dit wordt helaas niet door iedereen begrepen.
Kijk eens terug op de reprimande die gemeentesecretaris Raats reeds op 23 december 1944 liet publiceren en op pagina 78 - 79 van dit periodiek te
lezen is. Jaap deed, als 25-jarige, waartoe de eigen
dorpsbewoners niet toe in staat waren. Niemand
anders trok erop uit om elders hulp en goederen te
gaan zoeken, wat een groot succes werd. Er waren
honderden gezinnen die letterlijk geen stoel hadden
om op te zitten, geen bord of lepel om te eten, geen
pan of fornuis om te koken of een kachel om warm
te stoken!! Vele zwaar gedupeerden werden geholpen, maar van bepaalde goederen waren er ondanks
al die giften toch veel te weinig. Natuurlijk zijn er
fouten gemaakt want, zoals ook Raats schreef, het
is mensenwerk. Als er iets fout ging, werd het Jaap
ten onrechte aangerekend omdat hij de leiding had,
maar hij verdeelde de spullen niet alleen. De plaatselijke commissie van de H.A.R.K. met bestuurders
van de standsorganisaties en het Wit-Gele Kruis beslisten mee.

Oegstgeestsestraat en Sassenheimseweg
Oegstgeest en Sassenheim hebben gezamenlijk
naast de vele goederen ook de grote geldsom
van ƒ 30.000,-- geschonken. Van dit bedrag is,
in 1947, aan de Middenweg een houten barak
gebouwd. In die barak kwamen o.a. ruimtes voor
het landbouwonderwijs, de welpen, de gidsen en
het Wit-Gele Kruis met het consultatiebureau voor
baby’s.
De Middenweg kreeg, in 1949, de naam
Sassenheimseweg als een herinnering en om onze
dankbaarheid te tonen. En toen er in een nieuwe
zijstraat van de Kerkwijk gemeentewoningen
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De heer F. Th. Spieksma van de oudheidkundige Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) maakte op 26 juli j.l. deze foto’s van het bord Berlicumstraat in Oegstgeest. In Oegstgeest wilde men kennelijk ook een blijvende herinnering
aan ons dorp. De Berlicumstraat ligt vlak langs de A 44; de drukke autosnelweg van Den Haag/Wassenaar naar
Amsterdam. De straat wordt, om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, door een doorzichtige geluidsscherm
afgescheiden van de oprit naar de A 44.
In het straatnamenboekje van Oegstgeest, dat de VOO in 2003 heeft uitgegeven is, met foto en een korte uitleg over
de na-oorlogse steun, ook de Oegstgeestsestraat in Berlicum opgenomen.
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DE PTT IN BERLICUM (7)
Wim van der Heijden, † 2005

Automatisering
In 1938 komt er in Berlicum een grote wijziging in het telefoonverkeer. De handcentrale van de telefoon
wordt opgeheven en het bellen vanuit het dorp wordt geautomatiseerd, met een Siemens F-centrale, naar alle
plaatsen in het land die ook geautomatiseerd zijn. Gerard Arts verliest hierdoor zijn baan als telefonist, maar
blijft in dienst als lokale kracht tot zijn benoeming, per 1 september 1952, als kantoorhouder der 3de klasse.
Hij blijft dit tot zijn pensioen in 1955.
komen, worden we ongerust en waarschuwen onze
pa, die in de schuur is. Maar hij hoeft al niet meer
te gaan kijken, want dan komt juist de kliedernatte
duikelaar zijn ﬁets meetrekkend weer boven de
dijk uit. Met veel moeite bestijgt hij zijn stalen ros
weer en ﬁetst al slingerend richting dorp. Zou zijn
vrouw Marie hem daar met open armen ontvangen
hebben?? We betwijfelen het!!

In de sloot
Postkantoorhouder, het ‘Artske’ zoals hij vaak
genoemd werd, lust van tijd tot tijd wel een borreltje.
Maar in zijn functie kan hij het zich niet veroorloven
om in een van de nabij gelegen dorpscafés te gaan
zitten. Vanuit het pand Hasseltsedijk 30 zien wij hem
zo nu en dan op zijn ﬁets richting herberg ‘de Fuik’
gaan en daar binnengaan. Hier kwamen in die tijd
tijdens werktijden zo goed als geen dorpsgenoten,
zelfs bijna ook geen andere bezoekers.
Begin 1940 is ‘het Artske’ weer eens bij de Fuik
beland en komt na enige tijd met zijn ﬁets al slingerend
over de dijk terug. Vanuit het pand Hasseltsedijk 30
zien we hem door het zijraam in de verte aankomen.
Ons huis staat ongeveer 50 meter vanaf de dijk. Als
hij met zijn ﬁets ter hoogte van ons huis is, maakt hij
een grote zwieper en schiet aan de overzijde de hoge
steile dijk af. Daar ligt een ondiepe brede sloot, die
vol water staat. Deze sloot ontstond in 1875 toen de
dijk na overstromingen hoger gemaakt moest worden.
Als we ’t Artske na enige tijd niet naar boven zien

De Tweede Wereldoorlog
In verband met de oorlogssituatie wordt in de zomer
van 1939 de mobilisatie van het Nederlandse leger
afgekondigd. Ook in Berlicum en Middelrode
worden militairen ingekwartierd. In overleg met
de militairen worden door de PTT op veel plaatsen
veldpostkantoren ingericht.
Bij de bezetting van ons land door de Duitsers, in
1940, en tijdens het eerste deel van de bezettingstijd
vindt er in Nederland weinig of geen ontregeling
plaats van het postverkeer. Geleidelijk wordt de
situatie echter slechter. Het reizen wordt bemoeilijk
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Doorgaans kwamen er vroeger overdag weinig klanten in cafés. Maar postkantoorhouder, het Artske zoals hij
vaak genoemd werd, ging graag van tijd tot tijd naar café ‘De Fuik’ aan de Hasseltsedijk om daar een borreltje
te drinken. Bij terugkomst van een van die tochten weet hij het niet meer goed recht te houden en belandt in een
sloot, zoals u in het artikel kunt lezen.
Op deze opname van ‘De Fuik’, gemaakt tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van Fons en Anna van Lith-Heijmans, is nog niets te zien van de huidige terrassen, die bij mooi weer, ook overdag, vaak helemaal vol zitten.
Het is dan goed te zien dat de tijden aardig veranderd zijn.
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vernieling van hoogspanningscentrales en leidingen
voor maanden uitgeschakeld. In verband met de
veiligheid zijn de postdiensten door de bevrijders
voorlopig stilgelegd.
Kort na de bevrijding van Zuid-Nederland komt er
een tijdelijk hoofdkantoor van de PTT in Eindhoven,
dat de taak heeft de ontwrichte posterijen weer op
gang te brengen. In Engeland zijn dan de nieuwe
postzegels al gedrukt, evenals nooduitgiften van
waardepapieren zoals bv postwisselformulieren. In
november zijn er weer onderlinge bestellingen in
de grote steden. Iedereen wil via de post berichten
doorgeven, omdat reizen nog vrijwel onmogelijk is.

door gebrek aan brandstof voor auto’s, terwijl het
postpakketverkeer zelfs toeneemt. De PTT krijgt
ook vervoersproblemen met de posttreinen en de
postboden moeten wegens gebrek aan ﬁetsbanden
genoegen nemen met noodoplossingen of te voet de
post bezorgen. Maar ook schoenen zijn op de bon
en schaars te verkrijgen. Jongeren lopen de kans
om opgeroepen of opgepakt te worden voor werk in
Duitsland. Het komt zelfs zover, dat expresbrieven,
aangetekende stukken en postpakketten, wegens
gebrek aan personeel en vervoer niet meer bezorgd
kunnen worden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moeten de radio’s
ingeleverd worden, omdat de Duitsers niet willen
dat er geluisterd wordt naar de Engelse zender. Die
radio’s moet men inleveren in het postkantoor en
men krijgt dan een gestempeld bewijs. Vaak is het
binnenwerk er eerst uitgehaald zodat men toch nog,
weliswaar zonder kast, illegaal kan luisteren naar de
radio.

Uit Rondom de Toren
Op 24 oktober 1944 zijn Berlicum en Middelrode
bevrijd, maar in het plaatselijke weekblad Rondom
de Toren van 16 december 1944 lezen we dat er in
ons dorp nog geen particuliere brieven verzonden
kunnen worden. Alleen dienstbrieven, rechtstreekse
terugbetalingen op de rijkspostspaarbank tot ƒ 100,per 8 dagen, inlage onbeperkt, belastingbetaling zoals gewoon en postwissels binnen bevrijd gebied. De
giro werkt dan nog niet.
In Rondom de Toren van 4 februari 1945 blijkt
in Berlicum nog steeds geen particulier postverkeer
mogelijk te zijn, niet plaatselijk en ook niet naar de
bevrijde omgeving. In de dorpen in de omgeving is
dit wel mogelijk naar andere omliggende plaatsen.
Waarom dit in Berlicum niet gebeurt, kan niemand
vertellen. Ons zwaar gehavende dorp blijft een gesloten gebied voor derden en zelfs voor instanties.

Postverkeer ligt stil
Vanaf begin september 1944 valt met de treinstaking
en ‘Dolle Dinsdag’ het postverkeer een tijdje
geheel stil. Bij de bevrijdingstrijd van ons dorp,
eind september - oktober, wordt door de Duitsers
zoveel weerstand geboden, dat het dorp grotendeels
verwoest wordt. Er branden ongeveer 240 panden
af, terwijl met uitzondering van vijf huizen, alle
overige gebouwen licht of zwaar beschadigd zijn.
De bovengrondse telefoon- en telegraaﬂeidingen zijn
verwoest en de elektriciteitsvoorziening is door de
92

van het Staatsbedrijf der PTT, gedateerd 4 december
1950 met als onderwerp: Voorbereidingen eventuele
beperking van het telefoonverkeer. Het bevat 7 punten, waarvan het 1e luidt: De spanningen in de internationale toestand maken nodig dat rekening moet
worden gehouden met mogelijke beperking van het
telefoonverkeer, waarbij bepaalde groepen telex- en
telefoonaansluitingen tijdelijk moeten worden uitgesloten. Punt 2 luidt: Het spreekt vanzelf dat bij het
onverhoopt uitbreken van vijandelijkheden het Militaire telefoonverkeer onder alle omstandigheden onbelemmerd moet kunnen worden afgewikkeld. Punt 5:
Zodra U derhalve opdracht tot uitsluiting ontvangt,
behoort U Uw kantoor onmiddellijk voor telefoonverkeer te sluiten.
In die tijd hadden nog maar weinigen thuis een
telefoon. Vanzelfsprekend werd er daarom veel gebruik gemaakt van de telefooncel op het postkantoor.
De telefooncel moest bij het uitbreken van vijandelijkheden echter gesloten worden,. Daardoor zouden
particulieren niet meer kunnen telefoneren terwijl er
dan juist een grote behoefte is om zich op de hoogte
te stellen van de omstandigheden van familieleden
elders.
Voor 1954 komt er een geheime mededeling betreffende het verzenden van expressendienststukken
bij een gedeeltelijke of algemene mobilisatie van de
Koninklijke Landmacht.
Gelukkig brak er uiteindelijk geen nieuwe wereldoorlog uit, maar bleef het een ‘Koude Oorlog’
zonder grote militaire operaties.
Wordt vervolgd

Op 24 februari 1945 staat er te lezen: Er is voor
particulieren postverkeer (briefkaarten) toegelaten tussen de volgende gemeente: Gemert, Veghel,
Dinther, Heeswijk, Beek en Donk, Lieshout, St. Oedenrode, Schijndel, Boxtel, Esch, Liempde, Gemonde, Helvoirt, Oisterwijk, Haaren, Breda, Ginneken,
Weert, Helmond, Eindhoven, Geldrop en Tilburg.
Dus Berlicum en Middelrode nog steeds niet. Wel
kan men briefkaarten posten in Heeswijk en terug
laten schrijven als poste restante postkantoor Heeswijk. Poste restante betekent dat dit daar blijft liggen
tot de adresseerde het zelf komt halen.
Tot de algemene bevrijding in ons land, in mei 1945,
gelden in het bevrijde gebied nog vele geallieerde
restricties voor particuliere post. Hiervoor zijn ook
ingrijpende wijzigingen nodig in verband met het
bijna geheel ontbreken van vervoer en onderlinge
communicatie. Na half mei 1945 komt het landelijk
postverkeer, de telefoon en de telegraaf weer
geleidelijk opgang.
De Koude Oorlog
Direct na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog begint het communistische Rusland zijn invloedssfeer uit te breidden over de omliggende landen en zelfs verder weg In de Oost-Europese landen grijpen nu in het ene na het andere land, de in
de minderheid zijnde communisten met steun van
Rusland met harde hand, de macht. Ook in Nederland vreest men het ergste en wordt er rekening mee
gehouden. Zo ontvangt de kantoorhouder van het
plaatselijk postkantoor een ‘zeer geheim’ schrijven
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Reacties, mededelingen en schenkingen

Bestuur en redactie
Reacties. Hans van de Ven vertelde dat zijn zus Truus overtuigd is dat de foto, die afgebeeld staat op de voorzijde van
het 2de nummer van 2005, gemaakt is in 1957. Ben de Ras mailde dat 1 september 1981 de ofﬁciële heroprichtingdatum
is van Laeti Cantando (niet: Laeti Candando), dus in 2006 25 jaar bestaat. Op pagina 48 van datzelfde periodiek
staat geschreven dat het huis van Toon de Kemp bij het voorbeeldbedrijf in de Groenstraat is afgebrand maar Jos
Pennings gaf door dat het pand beschoten is en daardoor zwaar beschadigd. Ook in het 2de nummer van 2005 staat,
op pagina 64, te lezen chauffeur/kapper Piet Lansman. Zijn zoon Jan liet weten dat zijn vader kapper was en de
Franse versie coiffeur gebruikte, waardoor het waarschijnlijk fout gelezen is en als beroep chauffeur genoemd
wordt, maar zijn beroep was alleen kapper en geen chauffeur.
Drika van Grinsven-Strik schonk allerlei spulletjes. Helaas is Strikske, zoals ze ook wel genoemd werd, op 17
juni 2005 overleden en maakt ze het niet meer mee dat wij ze vernoemen in ons periodiek. Ze schonk o.a. een in
klei geboetseerd, ongeveer 30 centimeter hoog, beeld van de stukgeschoten toren van de r.-k. kerk uit 1944. Deze
afbeelding is, in 1945, door norbertijn Van Helvert ontworpen en geboetseerd door Willem Jonkers, die het indertijd
voor ƒ 10,75 te koop aanbood. Ook schonk Drika het boek ‘’Ja, ik wil’’, levensgeluk en liefde. De eerste 5 drukken
in 1938 waren binnen 2 maanden uitverkocht. Het was dus een veel gekocht boek. Drika vertelde dat het boek in
een behoefte voorzag omdat men echt niets wist als men het huwelijk inging. Het geschonken exemplaar was er
een van de 53 tot 58e duizendtal dat.werd uitgebracht. Ook schonk ze allerlei kleine stukken voor het archief zoals
o.a.: een boodschappenboekje van de Spar, een gidsje Modelsteenkolenmijn Valkenburg, beknopte geschiedenis van
de Eskadrons pantserwagens van het Wapen der Cavalerie 1936-1940, een pokkenbriefje, distributiestamkaart van
haar overleden man Petrus (Peer) van Grinsven, distributiestamkaart van haar schoonvader Henricus (Driek) van
Grinsven, twee kwitanties van grafrechten, diverse kentekenbewijzen inzake vrachtwagen - motor – veevervoer van
Driek van Grinsven, relaas van weging1955 - 1956 - 1957.
Wij danken iedereen heel hartelijk voor de reacties en de schenkingen. Een volgende keer volgt er meer.
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