HET LEVEN VAN MIJN MOEDER ALS
WEES EN ALS WEDUWE
Mientje van Lijssel-Doedée, † 2005

Mijn moeder, Arnolda Doedée-Vermeer, is op 3 maart 1900 te Lith geboren. Ze is de dochter van Johannes
Vermeer, van beroep klompenmaker, en van Cornelia van Schijndel. Als zij 10 jaar is, verliest zij, door een
tragisch bedrijfsongeval, haar vader. Een jaar later overlijdt haar moeder tengevolge van een longontsteking.
Er blijven zeven kinderen achter die in verschillende pleeggezinnen en internaten worden ondergebracht.
Achteraf blijkt dat juist de kinderen die in een internaat zijn ondergebracht het heel erg goed gehad hebben.
Ze mochten naar school en hebben er ook een vak mogen leren.
Bij een incidenteel weerwoordje wordt er
gedreigd met plaatsing in een gesticht, wat voor
mijn moeder net zoveel betekende als naar de
gevangenis moeten. Mijn moeder vertelde me
later dat ze in die tijd vaak in bed huilde en dan
in een gebed tot Ons Lieve Vrouwke vroeg of ze
gauw bij haar moeke mocht komen. Ze verlangde
op 11-jarige leeftijd dus al naar de dood, omdat het
leven haar niets te bieden had. Alleen hard werken
en totaal geen liefde van wie dan ook. Met haar
broers en zussen, die elders waren ondergebracht,
had ze in die tijd geen contact. Ze voelde zich heel
erg verlaten.

Elfjarige als meid en boerenknecht
Mijn moeder, dan 11 jaar, wordt geplaatst bij een
jong boerengezin waar het leven voor haar een
ware verschrikking is. Ze mag niet meer naar
school en fungeert er als meid én als knecht en ze
kan vooral bij de boerin nooit voldoen.
‘s- Morgens al heel vroeg en ook ’s avonds moet
ze de koeien melken. In de zomerdag moet ze
met de hondenkar naar de polder om daar te gaan
melken. Het kan daar zo kort bij de Maas ﬂink
onweren. Dan is ze ontzettend bang, maar geen
pardon; het werk moet toch doorgaan. Ook moet
ze mee op het land werken; helpen bij het hooien,
het binden van het koren, aardappels rapen enz.
Eigenlijk nog een kind, maar toch wordt ze als een
boerenknecht ingeschakeld bij al het boerenwerk.
Ook de was moet ze er doen wat in die tijd een
heel werk was. Het wasgoed moet in de Maas
gespoeld worden, ook in de winter als het water
ijskoud is.

Dienstmeisje bij burgemeester Godschalx
Op een dag wordt ze aangesproken door een oudere
vrouw uit de buurt die haar vraagt of ze het leven
daar wel aankan. Die mevrouw heeft kennelijk
iets gemerkt of gehoord.. Mijn moeder durft niet
veel te zeggen, omdat ze nog steeds bang is om
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naar ‘een gesticht’ te moeten, maar de vrouw geeft
aan dat ze bij haar en haar man kan komen als
ze het niet meer kan uithouden. Bij een volgende
uitbarsting van de boerin pakt mijn moeder haar
kleren en gaat naar dit echtpaar, waar ze liefdevol
ontvangen wordt. Inmiddels is ze 18 jaar.
Via deze mensen komt ze later in Berlicum
terecht en wordt ze dienstmeisje bij burgemeester
Godschalx, Hoogstraat 114, waar ze het heel goed
naar haar zin heeft. Ze krijgt er een eigen kamertje,
hoeft alleen huishoudelijk werk te doen en leert er
zelfs koken

op 38-jarige leeftijd, overlijdt en mijn moeder met
zeven kinderen achterlaat. We gaan nu verder
waar het vorige verhaal gestopt is.
Oorlog en onderduiken
Elf maanden na het overlijden van mijn vader
breekt de oorlog uit die moeder weer nieuwe
zorgen brengt. Mijn oudste zus en broer gaan
in een fabriek werken, waar ze meer kunnen
verdienen dan als dienstmeisje en boerenknecht.
In 1942 wordt mijn broer Jo 18 jaar en zou hij
als dwangarbeider naar Duitsland moeten. Via
mijn vaders broer, die de voogdij over ons heeft,
verkrijgt hij een valse ‘Ausweis’. Hoewel moeder
het loon, dat mijn broer op de fabriek verdient,
hard nodig heeft, vindt ze het toch te riskant dat
hij gaat werken en blijft hij thuis als onderduiker.
Gelukkig is hij de oorlogsjaren goed doorgekomen,
al was het een spannende tijd.

De vrije zondagmiddag
Bij het boodschappen doen in de naburige kruidenierswinkel van bakker Knippenborg, Hoogstraat
108, ontmoet ze Door Doedée, die dienstmeisje is
bij de familie Weijhrother, Hoogstraat 99.
Als Door hoort dat moeder wees is en intern
verblijft bij de familie Godschalx, waar ze op haar
vrije zondagmiddag alleen op haar kamertje zit,
nodigt Door mijn moeder uit om op zondagmiddag
naar haar ouderlijk huis aan de Koesteeg te komen.
Daar maakt moeder kennis met de familie Doedée
en leert ze Willem Doedée kennen met wie ze in
1922 trouwt.

Op de vlucht
Op 1 oktober 1944, als er in ons dorp veel
granaten worden afgeschoten en mijn moeder
het te gevaarlijk vindt, vlucht ze met haar zeven
kinderen naar Loosbroek.
Eind oktober keren we terug. Berlicum is
inmiddels bevrijd, maar het huis, eens door mijn
vader zelf gebouwd, en de schuur zijn afgebrand.
Het is een trieste aanblik, maar mijn moeders
reactie is: “laten we God danken dat we allemaal
nog leven. Dit kan weer opgebouwd worden”.

Aansluitend op de jeugdherinneringen
In Rondom de Plaets, nummer 4-1991, kunt u
lezen hoe het mijn ouders verder is vergaan. Ook
geen gemakkelijk leven, maar wel met veel liefde.
Er is daar ook te lezen dat mijn vader 11 juni 1939,
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Hier Nolda Doedée-Vermeer met haar gezin in goede tijden. Ze was al op 11-jarige leeftijd wees en werd toen
ondergebracht bij een jong boerengezin. Ze mag dan niet meer naar school en moet niet alleen in het gezin
werken maar wordt ook ingeschakeld bij alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Daarbij komt dat
ze bij de boerin nooit kan voldoen. Ze voelt er zich erg ongelukkig en is blij als ze bij burgemeester Godschalx
komt te werken. Later leert ze Willem Doedée kennen en krijgen ze samen een gelukkig gezin.
Hier zien we haar rond 1930 met haar man en kinderen. Op de achtergrond vlnr: Jo, Nolda, Corrie en Willem.
Op de voorgrond: Nellie, Kees, Theo, Mientje en de hond Bora.
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De baas van Willem komt in
1936 op kraamvisite. Hij bracht
voor iedereen een paasei mee en
maakte deze foto. Vader en de
kinderen staan opgesteld naast
de kippenkooi, die na de bevrijding dienst doet als huisvesting
nadat hun huis is afgebrand.
Moeder Nolda staat er dan alleen voor, omdat haar man Willem in 1939, op 38-jarige leeftijd, is overleden. Hierover kunt
meer lezen in Rondom de Plaets
nummer 4-1991.

Noodvoorzieningen
Het kippenhok van 4 x 2,75 meter staat er nog
en wordt door onszelf bewoonbaar gemaakt. Met
sparren en maïsstro wordt er een slaapvertrek
aangebouwd, waar we met zijn achten, moeder
met de zeven kinderen, naast elkaar op het stro
slapen. De kachel en kookpannen halen we uit
het afgebrande huis en ze worden weer bruikbaar
gemaakt om te kunnen koken.
Na een verblijf van enkele weken in dit
onderkomen krijgen we voor de wintermaanden
onderdak aangeboden bij Driekske van Lokven
op de Hooghei. Het is een woonkamer met de daar
bovengelegen zolder als slaapvertrek. We maken

er dankbaar gebruik van.
Eind maart 1945 is ons huis weer als noodwoning
opgebouwd en kunnen wij gelukkig weer
terugkeren naar ons eigen stekkie. In het kader
van de wederopbouw wordt in 1949 de deﬁnitieve
herbouw uitgevoerd door aannemer Willem
Bijnen.
Met veel respect en dankbaarheid denk ik
terug aan mijn lieve, hardwerkende en zorgzame
ouders.
Naschrift redactie: Net voor het ter perse gaan van
dit periodiek bereikte ons het bericht dat Mientje van
Lijssel-Doedée op 15 november j.l. is overleden.
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500 Jaar Heerlijkheid
Berlicum-Middelrode-Kaathoven
Geschreven door Wim van der Heijden († 2005).
Ingekort en bewerkt door Albert Pennings.

Dit jaar herdenken we het feit dat ons dorp 500 jaar geleden een Heerlijkheid werd. De toenmalige vorst van de
meeste Nederlandse gewesten, Philips de Schone, had geld nodig omdat hij met zijn omvangrijk gevolg naar
Spanje wilde reizen. Hij kwam aan dat geld door enkele van zijn gebieden in pand te geven. Diegene die zo’n
gebied voor geld in pand mocht beheren werd er de Heer. Zo’n Heer was meestal van adel en verkreeg op die
manier de Heerlijke Rechten van een gebied en dus inkomsten. Die rechten bestonden onder meer uit hoge,
middelbare en lage justitie. Hieronder vielen de criminele en civiele rechtspraak: de boetes en de proceskosten
kwamen in de kas van de Heer. Ook op de transacties van notarissen en van onroerend goed, van verkopingen en
verpachtingen werd een percentage belasting geheven, dat ten goede kwam van de Heer. Binnen de dorpsgrenzen
behoorde daarbij ook het recht van de jacht: alleen de Heer mocht er jagen, anderen tegen betaling. De drossaard
of de schout, als zijn plaatsvervanger, hield er toezicht op en een rentmeester beheerde de gelden. Daarnaast kon
er onder meer ook geld gevraagd worden bij de verkoop van hout.
De gebieden die door de vorst in pand werden uitgegeven, konden ook weer teruggekocht worden voor het
bedrag waarvoor ze verkocht waren.
CORNELIS VAN GLIJMES, VAN (ZEVEN)BERGEN

laatsten zijn gewone dorpsbewoners die door de
Heer benoemd zijn. Omdat de meesten van hen
niet kunnen lezen of schrijven, wordt er voor de
correspondentie en verslaggeving een secretaris of
schrijver aangesteld. Dikwijls fungeert deze ook als
notaris. In Berlicum behoort het secretariaat niet tot
de Heerlijke Rechten van de plaatselijke Heer.
Tijdens de Gelders-Brabantse oorlog was Cornelis
een van de belangrijkste legeraanvoerders. In de stad
‘s-Hertogenbosch liet hij voor zijn echtgenote in de
Keizerstraat het Hof van Zevenbergen bouwen. Met
zijn uitgestrekte tuinen was dit stadspaleis-kasteel
gelegen tussen de Mortelstraat, de Weversplaats en

Eerste Heer van Berlicum, Middelrode en
Kaathoven, 1505-1508
De Heer jonker Cornelis van Zevenbergen verkrijgt
in 1505 het pandheerschap over de Heerlijke Rechten
van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Schijndel.
Hij fungeert dus als een soort plaatselijke hertog.
Omdat hij meestal elders verblijft, stelt hij ter plaatse
een plaatsvervanger aan. Deze drossaard of openbaar
aanklager treedt op in alle burgerlijke en strafzaken.
Hij wordt bijgestaan door de plaatselijke schepenof rechtbank, bestaande uit zeven schepenen. Deze
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de St.-Jorisstraat.
Als Philips de Schone, koning van Castilië, in 1506,
voor de tweede keer met zijn omvangrijk gevolg
naar Spanje wil reizen, moet hij, om over voldoende
ﬁnanciën te kunnen beschikken, eerst enkele van zijn
Heerlijkheden verkopen. Jonker Cornelis verwerft
hierbij, in 1505, de Heerlijkheid van Berlicum,
Middelrode en Kaathoven en die van Schijndel. Hij
is in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch en daarbuiten
een man van groot aanzien geworden.
Echter kort na de aankoop van de Heerlijkheid
Berlicum, omstreeks 1508, overlijdt jonker
Cornelis van (Zeven)Bergen. Zijn vrouw en haar
kinderen behouden de Heerlijkheden ter tocht
(=vruchtgebruik), terwijl zoon Maximiliaan deze
ter erfrecht verkrijgt. Vrouwe Maria maakt nog vele
jaren gebruik van haar vruchtgebruik. Een laatste
vermelding van haar treffen we aan in 1527, als er
sprake is van een hoeve in de Kameren te Heeswijk,
eigendom van de weduwe van wijlen Heer Cornelis
van Zevenbergen en haar zoon Cornelis. In 1529
overlijdt zij op haar kasteel te Heeswijk.

De eerste Heer van Berlicum was Cornelis Glijmes
van (Zeven)bergen en was een van de tien wettige
kinderen, het vijfde kind van jonker Jan II van Glijmes, 1417-1484, bijgenaamd Jan Metten Lippen en
jonkvrouw Margaretha de Saint-Simon. De op de
foto afgebeelde Jan Metten Lippen had in de volksmond de naam zeker wel 50 kinderen te hebben verwekt. Met zijn bijnaam wordt zowel verwezen naar
een vergroeiing van zijn mond, die het blijvende
gevolg was van een ziekte, als naar activiteiten die
een groot aantal kinderen ten gevolge had. Deze afbeelding is een olieverf op doek en hangt in de Markiezenhof te Bergen op Zoom, waar de heren van
Bergen vandaan kwamen.

MAXIMILIAAN VAN (ZEVEN)BERGEN

Heer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven,
1509-1521
Jonker Maximiliaan huwt Anna van de Graft. Hij
is een van de raadgevers van Karel V. De familie
verblijft meestal op haar kasteel te Grave of te
Heeswijk
Een schepenakte vermeldt dat op 6 april 1510
Maximiliaan de Heerlijkheden van Zevenbergen,
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Hier zien we de achterzijde van
het voormalig ‘Hof van Zevenbergen’, met aan de binnenplaats
een veelhoekig uitgemetselde
traptoren. Er zijn uitgestekte
tuinen in dit stadspaleis-kasteel dat gelegen is tussen de
Mortelstraat, de Weversplaats
en de St.-Jorisstraat. Het werd
gebouwd in de eerste jaren van
de 16de eeuw door Cornelis van
Glymes voor zijn vrouw Maria
Magdalena, dochter van Arend
van Strijen, Heer van Zevenbergen. Zo kwam Cornelis in het
bezit van de heerlijkheid Zevenbergen. In het jaar 1515 logeerde Keizer Karel V in de Hof van
Zevenbergen. In 1593 werd het
pand in drie parten verdeeld
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wijle Cornelis van Berghe, Vrouwe van Berlicum
was, was daar schout van Berlicum Ghijsbrechte
van Hulst.” Hij was ook in dienst voor haar oudste
zoon jonker Maximiliaan. In een akte uit 1508 wordt
deze Van Hulst, gehuwd met Jenneke, dochter van
Hendrick van Donckersvoirt, voor het eerst als drost
van Berlicum vermeld.
Door de economisch slechte tijden, in verband met
de oorlogstoestand met Gelder, blijft de eigenaar van
de Heerlijkheden met ﬁnanciële problemen kampen.
In 1514 vinden we vermeld, dat ‘Heer Maximiliaan
van Berghen, Heere van Sevenbergen, Melijn,
Hezewic, Scijnle en Berlijckem’ een groot bedrag
leent van jonker van Erpe en zijn huisvrouw Ida,
waarvoor jaarlijks 300 Bourgondische rijders aan
rente betaald moet worden. Als onderpand dienen
zijn goederen en Heerlijkheden in de hiervoor
vermelde plaatsen en het kasteel van Heeswijk.
De jonge 15-jarige prins van Castilië, de
latere koning en keizer Karel V, wordt in 1515
meerderjarig verklaard. Hij doet zijn intrede in de
stad ‘s-Hertogenbosch en wordt er met zijn gevolg
feestelijk ingehaald. Gelogeerd wordt er in een van
de stadspaleizen; ‘Cornelis van Sevenbergen’s huijs
bij de Sint Joris Capel’.
In 1521 overlijdt Maximiliaan, ongeveer 40-jaar
en kinderloos.

Melijn, Heeswijk, Dinther, Schijndel en Berlicum
erft en dat hij tevens het kasteel van Heeswijk in
bezit krijgt.
Naast Maximiliaan blijven zijn moeder en ook zijn
broers en zusters zich Heer of Vrouwe van Berlicum
noemen.
Door nieuwe invallen van de Geldersen, nu
onder leiding van jonker Maarten van Rossum,
verslechtert de toestand in stad en in de Meierij
van ‘s-Hertogenbosch snel. Veel uit hout en
vitselstek opgetrokken boerderijen branden af door
oorlogshandelingen en landerijen leveren niets
meer op. De dorpen Heeswijk en Dinther branden
in 1512 af en het kasteel Heeswijk wordt belegerd,
maar niet ingenomen. Ook gefortuneerde families,
zoals de Van Bergen’s, komen hierdoor in ﬁnanciële
moeilijkheden. Zo vinden we op 3 februari 1512
vermeld, dat jonker Maximiliaan van Bergen, Heer
van ‘Sevenbergen, Millijn, Hezewic, Dijnther en
Berlijckem’ de kapitale som van 2000 Bourgondische
rijders van Arnoldus de Borchgrave, zoon van wijle
Dirck had opgenomen tegen een erfrente van 125
rijders per jaar. Als onderpand stelt hij beschikbaar:
zijn goederen in de dorpen en Heerlijkheden van
Heeswijk, Dinther, Schijndel en Berlicum, het
kasteel van Heeswijk, de molens van Berlicum en
Schijndel en vele landerijen. Op 9 december 1512
wordt deze akte geregistreerd voor ‘scheepenen van
den Bossche’.
We treffen in een akte betreffende de watermolen
Ter Steen te Middelrode de volgende tekst aan:
“Toen in 1512 Maria van Zevenbergen, weduwe van

JONKER LEONARD VAN (ZEVEN)BERGEN

Derde Heer van Berlicum, 1521-1526 (1523)
Na het overlijden van jonker Maximiliaan wordt
zijn jongere broer Leonard, ook Lenaard van Bergen
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De eerste Heer van Berlicum, Jonker Cornelis van Glymes was reeds in 1499 in het bezit van kasteel
Heeswijk en ook de volgende Heren van Berlicum woonden er of bezaten het. Meestal bezaten ze meerdere
kastelen binnen hun gebieden, en bewoonden beurtelings een ervan. Ook de graven van Oostfriesland en
de graven van ’t Serclaes van Tilly waren eigenaren. Pas na de vrede van Munster in 1648 is het kasteel niet
meer in eigendom van een Heer van Berlicum. De afbeelding is gedateerd op 1610.
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genoemd, zijn leenopvolger. Het is de periode van de
Bourgondische Nederlanden, waarin Karel V keizer
is, maar tijdens wiens bewind zijn tante Margaretha
van Oostenrijk als landvoogdes optreedt.
Maar ook Leonard heeft weinig plezier van zijn
verkregen bezit. In 1526, of mogelijk reeds in 1523,
overlijdt hij, nog voor zijn moeder.

ook afkomstig uit Zuid-Nederland.
JAN DE VERTAING, GRAAF VAN
OOSTFRIESLAND

Pandheer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven, 1554-1572
De door Jan de Vertaing op 2 september 1554 in pand
aangekochte Heerlijkheid Berlicum, Middelrode en
Kaathoven wordt op 18 oktober geregistreerd en
op 13 december verheven. Jan, die graaf van OostFriesland is, heeft als echtgenote niemand minder
dan Dorothea van Oostenrijk, natuurlijke dochter
van Maximiliaan van Habsburg. Berlicum verkrijgt
hiermee een nog belangrijker Heerschap als
plaatselijk Heer. Hij is ook in het bezit gekomen van
de Heerlijkheden Heeswijk, Dinther en Schijndel.
Wij lezen dat toen graaf Jan in het jaar 1555 naar
Berlicum kwam hij op een plechtige bijeenkomst
bij het kasteeltje Seldensate te Middelrode aan de
bewoners van Berlicum, Heeswijk, Dinther en
Schijndel beloofde een goed Heer te zijn. Daarop
zworen de bewoners hem als Heer te erkennen.
In 1569 vinden we eindelijk weer eens een
vertegenwoordiger van de Heer voor Berlicum
vermeld, het is schout Aernt Pauwels van
Helmondt.

JONKER CORNELIS VAN (ZEVEN)BERGEN

Vierde Heer van Berlicum, 1526 (1523)-1554
Cornelis de Glijmes, van Bergen, Heer van
Zevenbergen, is de jongste zoon van Heer Cornelis
van Bergen en Maria van Strijen. In 1510 wordt hij
nog aangeduid, als zijnde minderjarig, wat betekent,
dat hij na 1485 geboren is. Hij is opgeleid voor een
geestelijk ambt, maar heeft nooit de priesterwijding
ontvangen. Hij gaat zich, ondanks zijn wankele
gezondheid en grote schulden, intensief met zijn
bezittingen bezighouden.
In 1529 vinden we Cornelis van Bergen aangeduid
als Heer van Zevenbergen, Melijn, Heeswijk, Dinther,
Schijndel en Berlicum en ook als Zwanenbroeder
‘der Illustere Lieve Vrouwen Broederschap’ te ‘sHertogenbosch.
Op 2 september 1554 verkoopt Cornelis van
Bergen, voor zijn tijd redelijk oud geworden, zijn
gehele Heerlijkheid Berlicum, Middelrode en
Kaathoven. Het is daarna niet langer in handen van
de adellijke familie Van Bergen, die sterk op de
zuidelijke Nederlanden georiënteerd was. De nieuwe
pandheren komen, zoals de naam aangeeft, uit een
meer noordelijk gebied, maar zijn van oorsprong

MAXIMILIAAN, GRAAF VAN OOST-FRIESLAND

Zesde Heer van Berlicum, 1572-1591
We vinden aangetekend, dat Maximiliaan, graaf
van Oost-Friesland, Heer van Durbuij, Heeswijk,
Dinther, Schijndel, Caldenberg, ridder van het
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van Hambroeck en vanaf 1612 jonker Joost van
Hedickhuijsen.
WERNAERT, GRAAF VAN OOST-FRIESLAND

Heer van Berlicum, 1591-1620
Wernaert treedt na het overlijden van zijn vader
in 1591 in diens voetsporen, maar door de
oorlogsomstandigheden worden de van de hertog
van Brabant komende lenen pas verheven op 22
april 1603. Wernaert doet daarna op 19 april 1610
zijn plechtig intrede. Vanaf die tijd is hij meestal
woonachtig op zijn kasteel te Heeswijk.
Als Graaf Wernaert in 1620 zijn laatste testament
maakt, wijst hij zijn wettige dochter Maria aan als
enige en universele erfgename van alle goederen,
zoals zijn huizen, burchten, Heerlijkheden, renten,
molens enz, zowel allodiaal (=in eigendom) als
alles wat hij in leen heeft. Hij voelde kennelijk
zijn einde naderen, want reeds kort daarna, op 10
december 1620, overlijdt hij. Hij wordt begraven in
de r.-k. kerk van Heeswijk. Hij komt er te liggen
naast het hoofdaltaar in een loden kist, bedekt met
een zwart marmeren graftombe, voorzien van de
familiewapens; kosten ruim 1000 gulden. In 1897
is de kerk afgebroken en de graftombe vermoedelijk
opgeruimd.

Het wapen van de eerste vier Heren van Berlicum:
Van Glymes, van (Zeven)Bergen.

Gulden Vlies, op 7 augustus 1572 de vermelde
Heerlijkheden verkrijgt ‘bij doode van Heere Janne,
sijne vadere’. Maximiliaan huwt Barbara de Lalaing,
gravin van Hoogstraten.
Als drossaard of schout, dus vertegenwoordiger
voor de Heer, treden in ons dorp op: van 1574 tot
1591 Jan Aernts van Helmont, in 1586 en van 1592
tot 1594 jonker Berthold de Fleru, rond 1600 jonker
Adolph van Wassenberch, rond 1608-1609 Johan

MARIA VAN OOST-FRIESLAND

Vrouwe van Berlicum 1620-1633
Maria, als dochter van Wernaert, is de enige
erfgename en zoals op dat ogenblik vermoedelijk te
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verwachten was, zou ze geen nakomelingen krijgen.
Daarna zal Jan van ‘t Serclaes als neef en leenvolger
aan bod komen. Joost van Hedickhuijzen wordt, bij
akte van 14 oktober 1623, drost van Berlicum.

in de r.-k. kerk van Berlicum.
De Tachtigjarige Oorlog loopt ten einde. Het
ziet er naar uit, dat het huidige Noord-Brabant bij
het noordelijk gebied, de Verenigde Nederlanden
ingelijfd gaat worden. Dit betekent voor de bewoners dat er voor hen, als katholieken, geen vrijheid
van godsdienst meer zal zijn. Ook zullen ze geen
openbare functies meer mogen bekleden. De adel en
hogere ambtenaren, die veel connecties in het huidige
België hebben, verlaten ons gebied en zoeken daar
werk. Wie blijft, raakt zijn baan en daardoor zijn
inkomen kwijt en gaat op den duur failliet. Reeds
geruime tijd voor de Vrede van Munster, in 1648,
dringt dit tot de hogere standen door en nemen ze
maatregelen. Ook de Heer van Berlicum stelt zich
zoveel mogelijk veilig en maakt plannen om zijn
Heerlijkheden te verkopen.

JONKER JAN VAN ’T SERCLAES

Heer van Berlicum 1633-1647
Op 13 januari 1634, omtrent 2 uur in de namiddag,
werd Jan, graaf van Tilly, baanderheer van Marbois
te Berlicum gehuldigd als Heer van Heeswijk,
Berlicum, Middelrode en Kaathoven. Dit gebeurt
in Middelrode, op het kasteeltje Seldensate van
zijn drossaard jonker Joost van Hedickhuijsen.
De schepenen, gezworenen en ingezetenen van de
betreffende Heerlijkheden zweren hem in ‘het Diets
met opgerechte vingeren’ trouw. Hierna belooft
de Heer in ‘het Duijtsch’ voor alle ingezetenen
van de dorpen, een getrouw Heer te zijn en hen
ongestoord te laten in al hun privilegiën, kaarten
en gemeenschappelijke gronden, zoals zijn voorvaderen dit ook gedaan hadden. Bij de geërfde
Heerlijkheden behoren landerijen, beemden,
heiden, hoeven, weiden, collagiën (=het recht om
een ambt uit te geven), giften en beneﬁcien (=recht
om schenkingen te doen of te beheren), zoals bij het
Leenhof van Brabant te Brussel gedaan. Van deze
belofte wordt door de Berlicumse secretaris Mr.
Thomas de Jeger een akte opgemaakt. Een in ‘het
Duijtsche’ voor de bestuurders van het dorp en een
in het Frans voor de Heer. De eerst genoemde akte
wordt hierna, als belangrijk document opgeborgen
in ‘de dorpscomme’ (=kist met smeedwerk) staande

PHILIPS VAN THIENEN

Heer van Berlicum, 1647-1654
Jonker Philips van Thienen is, als hij de Heerlijkheid
van Berlicum koopt, luitenant-kolonel, eerste
commandeur van de vestingstad ‘s-Hertogenbosch
met omliggende forten en gouverneur van
Steenbergen. Bij de belegering en bezetting van
’s-Hertogenbosch, in 1629, is hij luitenant bij
het regiment van Brederode. De Heerlijkheid
komt hiermee voor het eerst in handen van een
protestant.
Om Philips, als commandeur van de stad, gunstig
te stemmen bezorgt de schepenbank van het dorp
hem vele jaren jaarlijks enkele karren met brandhout
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Deze tekening van Kasteel ter Aa is van Spilman uit ca 1740. Duidelijk zijn de bouwlagen van het kasteel
te zien. Links op de achtergrond is de boombeplanting te zien langs de Hasseltsestraat. Rechts op de achtergrond de bijgebouwen op het voorplein van het kasteel. Daarboven op de achtergrond is de toren van de
N.H. Kerk zichtbaar. Het hele kasteel is omgracht. Na de vrede van Munster kunnen de katholieke eigenaren de lasten niet meer opbrengen en de Heer van Berlicum in die dagen Philips van Thienen koopt in 1652
kasteel ter Aa. In het artikel is te lezen hoe zijn nakomelingen zich op het kasteel gedroegen: zware lasten,
verwaarlozing en vernielingen kwamen voor.
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Thielemans, kosten f 10,--’. Deze post wordt later
bij controle geroyeerd, met de vermelding: Hoort
niet op dorpsrekening thuis.
Na zijn aanstelling gaat de nieuwe Heer direct
over tot veranderingen. Op 20 april 1655 worden
de presidentschepen Aert Claeszn en de schepenen
Joseph Janszn (Tibosch), Evert Claeszn (Van den
Berg), Claes Aertse van Deurne en Pauwels Joachims
van hun eed ontslagen. Gesteld (=benoemd) worden
Mr. Jan van Uijden, chirurgijn, Steven Joosten,
Arie Gerrits van Couveren, Michiel Wouters,
herbergier, en Jan Herkens, schoolmeester, waarna
hen de eed wordt afgenomen. Hij vervangt hiermede
gelijktijdig vijf van de zeven schepenen, wat wegens
bestuurbaarheid bijna nooit voorkomt.
In het vooruitzicht van zijn installatie als Heer
van Berlicum, koopt Ahrend, op 29 december
1654, de grote, onteigende abdijhoeve, bestaande
‘uijt huijsinghe, schuijre ende landen’ gelegen in
de Hasselt, nu nog staande aan het begin van de
Bleijendaalseweg op nr. 5: de Pastoriehoeve. Als
begrenzingen van het goed worden opgegeven: ten
zuiden de gemene straat, ten noorden de Wetering
(=Wambergsebeek), ten westen de Onderstal en
ten oosten de straatweg. De prijs bedraagt 13.550
ponden van 40 groten, te betalen in drie termijnen.
Enige tijd later, op 11 juni en 5 augustus 1659,
koopt Ahrend van Thienen van jonker Lambert
Millinc van Gerwen en jonkvrouw Heilwich van
Gerwen het naast zijn kasteel staande kasteel Ter
Aa, voor een bedrag van ƒ 1.027,10 en ƒ 2.255,--,
te betalen in twee termijnen. Het wordt omschreven

en stro, een zak knollen en een vet varken.
Op 6 Maart 1652 koopt ‘Philips de omgraven
Huijsinghe uijter water opgemetst mette stallinghe,
neerhooven, boomgaerden’ enz. gelegen westelijk
van de N.-H. kerk. Het is het kasteel dat later
abusievelijk Bleijendaal genoemd wordt. Jonker
Philips krijgt vermindering van lasten wegens
brandschade ‘opt casteelken’.
Op 26 juli 1654 overlijdt jonker Philips van
Thienen. Na zijn erfgenamen, de een wat meer en de
ander wat minder, toebedeeld te hebben, reserveert
Philips ƒ 6.000,-- om arme soldatenkinderen te
onderhouden en te voeden. Als herinnering aan
deze gift zal elk jaar ‘op nieuwjaersdach naerden
oude stijl, op dewelcke ik en mijne huijsvrou sijn
getrouwd, ieder weeskind tot ons beider gedagtenis
hebben een stuijvers wittebrood en alle te samen
sullen ze eeten zoete melk met rijst gekookt en met
suijker en kaneel bestrooit’.
JONKER AHREND VAN THIENEN

Heer van Berlicum, Middelrode en Kaathoven,
1655-1659 en 1660-1687
Op 15 juni 1656, op de heilige sacramentsdag, heeft
de nieuwe pandheer jonker Ahrend van Thienen de
eed afgelegd en beloofd een goed en getrouw Heer
te zijn, waarna de bewoners van Berlicum hem
huldigen.
In de dorpsrekeningen vinden we over de
inhuldiging als Heer vermeld: ‘2 ton biers, die
verdroncken wierde, doe (toen) de Heer gehult
wierde bij (de herberg van) Adam Gerrits
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Op deze kaart van omstreeks 1775 staat een gedeelte van de Meierij met de heerlijkheden en de gemeijnten
(=de gemeenschappelijke gronden). Ook zijn er vele kastelen op te zien, zoals de kastelen van Berlicum:
met Kasteel te Aa, de Wamberg, Kasteren, Seldensate en Assendelft.
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als ‘seckere edelmanshuijsinghe ofte woninghe,
liggende rontom in sijne gragten, mette optrekkende
brugge ende neerhuijsinghe’.
Kort hiervoor is de erfpacht van de Heerlijkheid
door de Staten van Brabant te ‘s-Gravenhage
opgezegd en afgelost. Op 1 mei 1659 besluit men om
de ingeloste Heerlijkheden weer uit te geven, maar
de hoge justitie te laten vallen onder de hoogschout
der stad en de civiele justitie onder de kwartierschout
van het betreffende kwartier.
Op 10 januari 1660 koopt jonker Ahrend van
Thienen in erfelijke leen of erfkoop zijn Heerlijkheid
terug voor een bedrag van ƒ 9.300,--. Dus niet meer
in erfelijk pand, maar in erfelijke koop en niet meer
inlosbaar.
Rond 1680 laat hij zijn vrouw Ermgard en
kinderen in de steek en vertrekt met de noorderzon
naar Holland, zonder iets anders achter te laten
dan schulden. Zijn zoon Godert maakt het op het
kasteel Ter Aa ﬁnancieel zo bont, dat zijn moeder de
bemiddeling van de schepenen inroept om hem in
een ‘gekkenhuis’ onder te brengen. De andere zoon,
Philips, bedreigt, beliegt en bedriegt zijn moeder, het
dienstpersoneel, de schepenen, de gelovigen, zowel
katholiek als hervormd en vele dorpsbewoners. Als
Heer zal hij later worden afgezet wegens bedrog
en wanprestaties. In 1685 benoemt hij zichzelf tot
secretaris van de Heerlijkheid, waartegen niemand
durft op te treden.
De ﬁnanciële toestand van de in Holland verblijvende
Ahrend en van diens vrouw Ermgard, verblijvende
op haar kasteel Ter Aa, is intussen zo slecht geworden

dat een faillissement dreigt en de Heerlijkheid, het
kasteel, de molens en de overige bezittingen hier en
elders verkocht moeten worden. Te hulp geroepen
advocaten houden dit echter nog enige jaren tegen.
Maar later kondigt een publicatiebiljet aan dat op 15
november 1686, tussen 3 en 4 uur, in de herberg De
Gans, Minderbroederstraat te ’s-Hertogenbosch, de
vrijwillige verkoop van het kasteel en de Heerlijke
Rechten zal plaatsvinden. Deze verkoop gaat echter
wegens opnieuw verleend uitstel niet door.
Op 13 maart 1687 bieden twee deurwaarders van
de Raad en Leenhof van Brabant de Heerlijkheid,
met uitzondering van de secretarie, opnieuw te
koop aan, krachtens besluiten uit 1685-86-87, ten
behoeven van de schuldeisers. De verkoop vindt
plaats in de herberg Het Sweert van Jacob Domus
aan de Markt te ‘s-Hertogenbosch. In het najaar van
1687 geven de procureurs de crediteuren te kennen,
dat bij decreet van 30 juli 1687 de Heerlijkheid van
Berlicum deﬁnitief verkocht is, maar dat er nog naar
meer goederen van de Van Thienen’s gezocht wordt
om de schulden te kunnen voldoen.
JONKER THOMAS VAN BERESTEIJN

Heer van Berlicum, 1687-1688
Door voormelde koop wordt Thomas van Beresteijn
eigenaar van de Heerlijkheid Berlicum, Middelrode
en Kaathoven. Hij is rentmeester van de geestelijke
goederen van het kwartier van Kempenland en
Oisterwijk, Heer van Maurick en schepen der stad
’s-Hertogenbosch.
Thomas koopt de Heerlijkheid ‘gelijck den Hoogh.
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Op het kasteeltje Seldensate werd verschillende keren een nieuwe Heer van Berlicum ingehuldigd. In 1555
was dat Jan de Vertaing, graaf van Oostfriesland, die op een plechtige bijeenkomst beloofde een goed Heer
te zijn, en daarna zworen de bewoners hem trouw. Hetzelfde gebeurde met jonker Jan van ’t Serclaes in
1634. Op Seldensate woonde toen jonker Joost van Hedickhuijsen, die drossaard was, de plaatsvervanger
van de Heer in dit gebied.
Op de foto de oudst bekende afbeelding van Seldensate van rond 1830, met links het poortgebouw met
duiventoren, de toegangspoort met de stallen voor de paarden en de koetsen, alsmede rechts daarvan het
brouwhuis. Rechts het kasteel met lage vierkante toren dat in 1894 gesloopt is en verbouwd werd tot herenhuis.
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Edelen geboren Heere Arent van Thienen, Heere van
Berlicum ende Middelrode derselve Heerlijckheijt
bij koop aengecomen is op den 19 januarij 1660
van Haer. Hoog. Moog. d’Heeren Staten-Generael
der Vereenighde Nederlanden, als Hertoge van
Brabant’. De koopsom bedraagt ƒ 9.500,--.
Gerard Theodoor van Honthorst wordt bij de
gedwongen verkoop de nieuwe eigenaar van het
kasteel Ter Aa.

zich dus nauwelijks in het bezit van de Heerlijkheid
kunnen stellen: hij was het in korte tijd weer kwijt.
Reeds in 1685 vond zijn moeder al dat Godert in een
krankzinnigen gesticht opgenomen moest worden
nadat hij achter de dienstboden had gejaagd en alle
meubels in het kasteel ter Aa had vernield. Godert
wordt daarna, in 1686, ter verpleging provisioneel
(=tegen betaling) ondergebracht ten huize van H.
Taerlingh te Delft. Maar weer snel teruggekeerd naar
Berlicum blijft hij zijn moeder problemen geven en
de familie ruïneren. Alle hulp blijkt vruchteloos
zodat hij desondanks door naasting Heer van
Berlicum wordt. Wij vinden hierover vermeld: ‘den
23 julij 1688 verheven de voors. Heerlijckheit van
Berlijkem en Middelrode, met alles bij hem genaast
sijnde hierop 4 affectatiën (toestemming verlenen
om te beschikken over) op 5 mei 1689’.

JONKER GODAARD VAN THIENEN

Heer van Berlicum, 1688-1689
Jonker Godert van Thienen heeft, als oudste zoon
van Arend, recht van naasting of vernadering
(=voorkeursrecht van koop) op de leengoederen van
zijn vader. Hij maakt van dit recht gebruik en laat
zich ermee belenen. Thomas van Beresteijn heeft

wordt vervolgt

*

*
*

*
*
*
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De N.H. kerk was tot 1648 de katholieke kerk van het dorp Berlicum. Na de Vrede van Munster kwam hij
in handen van de protestanten. De toren, gebouwd in 1484 was eigendom van de gemeente en deed dienst
als raadskamer voor de schepenen en aan de andere zijde werd hij gebruikt als woning. In 1634 werd de
Heer van Berlicum, jonker Jan van ’t Serclaes ingehuldigd en secretaris Mr. Thomas de Jeger maakte daar
een akte van op. Die akte werd als belangrijk document opgeborgen in ‘de dorpscomme’ (=een kist met
smeedwerk) in toren van de toen nog R.-K. kerk van Berlicum.
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DE PTT IN BERLICUM (8)
Wim van der Heijden, † 2005

Dependance hulppostkantoor Middelrode
In de dertiger jaren komt in het huis van ‘Smits den Booi”(=postbode Smits), wonende Julianastraat 43, een
dependance van het hulppostkantoor. Zelfs op zondag kan men daar terecht. Wegens gebrek aan klandizie
wordt in 1946 deze dependance opgeheven. De postbodes fungeren in die tijd als een ‘lopend postkantoor’.
Ze verrichten allerlei ﬁnanciële zaken niet alleen het verkopen van postzegels en dergelijke, maar ook
handelingen waarmee grote bedragen gemoeid zijn, worden door hen bij particulieren en zakenlui aan huis
afgehandeld. Vooral bij zakenlui moeten ze regelmatig grote bedragen meenemen om ze op het postkantoor
te storten. Het geld ligt dan al in de kast klaar waar de postbode het zelf kunnen pakken. Dit alles gebeurt
in een wederzijds vertrouwen.
Na het sluiten van de dependance hebben Dorus Braam en Willem van Uden nog geprobeerd een agentschap
te krijgen in de winkel van de ‘dames Van Uden’ of in de barak, die in die tijd achter de kerk van Middelrode
stond. Maar ze kregen er geen toestemming voor. Later heeft er wekelijks vooraan in de Molenstraat een
bus gestaan waar men terecht kan om enkele eenvoudige postzaken af te handelen. Dit heeft echter maar
enkele jaren geduurd.
Stempelen
Om te voorkomen dat postzegels meermalen
gebruikt worden, moeten poststukken gestempeld
worden. Vroeger kon men aan zo’n stempel aﬂezen
waar het poststuk gepost was, dat stond op de
stempel. Maar ook de datum en zelfs het uur van
stempeling kon men zien. In de ‘Handleiding voor
Bestellers’, die we van Theo Danen kregen, die
het op zijn beurt had gekregen van de voormalige
postbode Toon van Dijk uit Dinther, kunnen we
lezen hoe zoiets in zijn werk ging.
De cijfers in de stempel moesten van dag tot
dag en van uur tot uur verzet worden. Door middel van een stelschroef werden de cijfers op hun

plaats gehouden. Als de cijfers verzet moesten
worden dan moest de stelschroef losgedraaid en
uit de stempel gehaald worden. Met de stift van
de stelschroef kon men vervolgens de cijfers verdraaien. Dit moest zeer zorgvuldig gebeuren om
te voorkomen dat de stempelafdruk de verkeerde
gegevens zou gaan bevatten.
Voordat men verder mocht gaan met stempelen
moest er eerst een afdruk op een stempelrapport
gezet worden met daarnaast een paraaf (verkorte
handtekening). Dit alles werd vervolgens door de
hoofdbesteller gecontroleerd en hij zette ook een
paraaf om aan te geven dat de stempel in orde was
bevonden. Dus niet alleen elke dag, maar ook elk
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In de dertiger jaren was er in het woonhuis van ‘Smits den Booi’, Julianastraat 43, een dependance van
het hulppostkantoor. Men kon daar zelfs op zondag terecht. Maar er kwamen te weinig klanten omdat de
postbodes vele zaken bij de mensen aan huis afwerkten. Als in 1946 de dependance in Middelrode wordt
opgeheven proberen Dorus Braam en Willem van Uden tevergeefs om nog een postagentschap in Middelrode te houden. Mogelijkheden die ze aandroegen waren in de barak achter de kerk of in de winkel van ‘de
dames van Uden’, zoals pand Driezeeg 18 vroeger genoemd werd.
Op deze foto, van Driezeeg 18, ziet u rechts en links van de deur Hannes en Maria van Uden-Sleenhof.
Links vier van hun dochters ‘de dames van Uden’. Op de voorgrond kleinzoon Adriaan.
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boodschappen door te geven. Een alternatief is:
een telegram sturen, maar dat is omslachtiger en
duurt doorgaans langer.
Gerard Arts is vanaf zijn huwelijk in 1934 tot
1938 de telefonist in Berlicum, die op aanvraag de
telefonische verbindingen tot stand brengt.

uur moesten deze handelingen gebeuren.
Harrie Arts weet nog te vertellen dat het
verwisselen vuil werk was. Men deed het dan
ook niet meer dan het hoognodige. Natuurlijk als
men ’s morgens of ’s middags begon moest de
juiste datum en tijd ingesteld worden, daar kwam
men niet onderuit, maar kwam men over het uur
dan werd er niet gewisseld. Het was bijzonder
arbeidsintensief en momenteel niet meer voor te
stellen bij de grote hoeveelheden poststukken die
digitaal verwerkt worden.
Er viel de bestellers blijkbaar heel wat te leren
want het verkregen boek bevat 263 pagina’s. Het
stempelen is maar een klein onderdeel van de vele
behandelde onderwerpen.

Automatisering van de telefoon
In 1938 wordt het telefoonverkeer in Berlicum
geautomatiseerd en Gerard Arts verliest daardoor
zijn baan, maar hij wordt dan benoemd tot
‘lokale kracht’, wat inhoud dat hij hulp is voor de
hulppostkantoorhouder, zijn vrouw. Hij blijft dit
tot 1952 als zijn vrouw met pensioen gaat en hij
haar baan overneemt.
Na de automatisering kan er rechtstreeks gebeld
worden met alle andere geautomatiseerde plaatsen
in Nederland. Berlicum is daarmee heel vroeg.
Heeswijk-Dinther moet nog 21 jaar wachten, weet
Ton Verbakel, voormalig hulppostkantoorhouder
aldaar. Men moet tot in 1959 steeds naar het
postkantoor bellen om verbinding te verkrijgen.
Na de Berlicumse automatisering krijgt iedereen
een geheel nieuw telefoonnummer met twee
cijfers, daarmee kan men gaan t/m nummer 99.
In 1950 is het eindelijk zover dat men in
Berlicum/Middelrode bijna 100 aansluitingen
heeft en wordt er overgegaan op drie cijfers. Dit
gebeurt door vóór het bestaande nummer een 2 te
plaatsen. Omdat in hetzelfde jaar de 200 vol is,
wordt overgeschakeld naar nummers in de 300.
In 1962 is het gehele land geautomatiseerd en

Snelle toename van telefoonaansluitingen
Daar er vroeger maar weinig bedrijven in Berlicum
waren, nam het aantal telefoonaansluitingen maar
zeer geleidelijk toe. We hebben eerder gezien
dat, nadat er in 1903 telefoon kwam, met in het
begin slechts drie aansluitingen en in 1925 zijn
het er nog maar elf. Dus slechts acht nieuwe
aansluitingen in 22 jaar. Na 1930 gaat het iets
beter en komen er gemiddeld vier aansluitingen
per jaar bij. Alleen instellingen en particulieren
met een bedrijf, kantoor of een zelfstandig beroep
zijn aangesloten. Maar zelfs zij hebben lang niet
altijd telefoon en doen regelmatig een beroep op
iemand uit de buurt met wel telefoon. Dit vaak
tot grote ergernis van de telefoonbezitters omdat
ze door heel de buurt worden lastiggevallen om
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Op deze foto uit 1920 ziet men aan de telefoonpaal 12 dopjes. Dat betekent dat er richting Middelrode dan
zes telefoonaansluitingen zijn. In Rondom de Plaets, op pagina 65-2004, kan men op de foto van kort na
1900 zien dat er toen aan de paal maar vier dopjes zaten, dus twee aansluitingen richting Middelrode. In
bijna 20 jaar vier telefoonaansluitingen meer!!
Deze opname is gemaakt vanuit de zolder van huize Zwanenburg, Hoogstraat 51. U ziet de Hoogstraat
richting N. H. kerk. Rechts loopt de Veedijk.
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kan men in alle plaatsen automatisch bellen.

de inmiddels 18-jarige zoon Harrie door de PTT
aangesteld als plaatselijk hulppost-kantoorhouder.
Om het vak te leren heeft Harrie eerder in Den
Bosch een opleiding tot hulppostkantoor-houder
gevolgd en in Boxtel een ½ jaar stage gelopen.
Daarna heeft hij in Geffen wegens ziekte van de
plaatselijke hulppostkantoorhouder, één jaar diens
werk verricht, zodat hij inmiddels het vak goed
beheerst.
In 1962 krijgt Harrie hulp van zijn vrouw Corry
Arts-Kuijpers, die dan in dienst treedt als lokale
kracht. In 1988 krijgt ze, wegens inkrimping van
het personeelsbestand, ontslag. Corry is tevens
telegrambesteller, vooral in de tijd dat er weinig
mensen telefoon hadden, werd men vaak met een
telegram op de hoogte gehouden.

Telefoonnummers met 10 cijfers
Op 27 juni 1970 gaat men, door er een 1 voor te
plaatsen, over op vier cijfers.
Met de opening van het nieuwe hulppostkantoor
in dat jaar kan men voor het eerst telefoneren
vanuit een openbare telefooncel die 24 uur open
is.
De digitalisering van de telefooncentrales begint
in de tachtigerjaren. Het betekent de overgang
van elektromechanische naar computerbestuurde
schakelingen.
Het wijzigen van de nummers houdt aan. Er komt
een internationale regeling. Op 10 oktober 1990
veranderen de netnummers en de abonneenummers
van b.v. 04103-1939 in een getal van 10 cijfers 073503 1939. Het bestaat uit een regio nummer, een
plaats nummer en het reeds aanwezige nummer. In
de eigen regio hoeft men het regionummer (073)
niet te draaien. In Berlicum en Middelrode komt
voor het oorspronkelijke nummer de plaatselijke
cijfers 503 te staan.

Uitbreiding of nieuwbouw hulppostkantoor
Reeds begin 1964 blijkt dat het hulppostkantoor
niet meer voldoet aan de eisen die nodig zijn om
de toename van het aantal aangeboden diensten
van de PTT goed en klantvriendelijk te kunnen
uitvoeren en verwerken.
Harrie Arts, de postkantoorhouder, die het kantoor
liefst aan huis houdt, laat hierop het plaatselijk
architectenbureau Tibosch-Van der Heijden een
ontwerp maken voor een kantoorplan, dat volgens
hem het plaatsgebrek kan opheffen. Dit plan laat
aan de linkerzijde een aanbouw zien van 4,10
breed en 18 meter diep en een uitbreiding achter de
aanwezige berging. Hierdoor wordt de aanwezige
kantoorruimte de ruimte voor het publiek en in

Met pensioen
Op 1 september 1950 wordt Marie ArtsFrunt bevorderd tot kantoorhouder van een
hulppostkantoor der 3e klasse, maar wegens haar
slechte gezondheid wordt ze precies twee jaar
later eervol ontslagen. Gerard Arts, haar man,
volgt haar op als kantoorhouder, ook 3e klasse.
Als Gerard Arts in 1955 met pensioen gaat wordt
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Links, in 1938, het jonge echtpaar Gerard en Marie Arts-Frunt met hun zoon Harrie. Marie is al jong betrokken bij het PTT-gebeuren. Haar vader verzorgt al vanaf 1903 de telefoonverbindingen en het bezorgen
van telegrammen. Marie is daarbij ongetwijfeld ook ingeschakeld. In 1921 wordt ze, op 29-jarige leeftijd,
aangesteld tot kantoorhouder met een jaarsalaris van ƒ 1290,-. In 1934 trouwt ze met Gerard Arts die telefonist wordt. Na haar pensionering neemt Gerard het werk over van zijn vrouw.
Rechts het echtpaar na hun pensionering. Ze hebben toen een tijdje in Geffen gewoond waar ook deze foto
is genomen
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te lossen verdwijnt in 1966 het plan voorlopig in
de la.

de nieuw aangebouwde strook komt van voor tot
achteren een groot kantoor en werkruimte met
kluis en een portaal met w.c. voor het personeel.
Daarachter komt een overdekte ﬁetsenberging.

Het hulppostkantoor in de Kerkwijk
Kort na 1966 vindt er bij de PTT een
beleidswijziging plaats die het mogelijk maakt
om zelf in kleinere plaatsen hulppostkantoren te
bouwen. Na overleg met de gemeente Berlicum
wordt het door de architecten Tibosch en Van der
Heijden voor de gemeente gemaakte schetsplan
door de Centrale Directie Gebouwen van de PTT
in Den Haag overgenomen. Dit met de afspraak
dat het kantoor in laagbouw, dus zonder woning,
wordt uitgevoerd. Er komt een zogenaamde
zwevende kap op het pand.
Het is inmiddels 1969. Als bouwplaats wordt
deﬁnitief gekozen voor de hoek Kerkwijk/
Marsstraat, een reeds door de gemeente
aangekocht maar dan nog geheel onbebouwde
strook grond. Na de nodige wijzigingen wordt
het aanwezige schetsplan, in 1969, verder
uitgewerkt. Het plan bestaat uit een portaal met
daarin een zelfbedieningsruimte en een openbare
telefooncel. Hierna volgt een afsluitbare ruime
hal met loketten en zitplaatsen om schrijfwerk
te kunnen verrichten. De belangrijkste ruimte
is het grote kantoor met balies en werkplekken
voor de bestellers. Aan de achterzijde een grote
ruime overdekking voor het laden en lossen van
postwagens en het stallen van de rijwielen. Tussen
de voor- en de achterruimte liggen de sanitaire en
utiliteitsruimten en is er een ingebouwde kluis.

Hulppostkantoor in het nieuwe centrum?
Maar de PTT-mensen zijn van mening dat, hoewel
het plan goed van opzet is, het perceel bij het
kantoor aan de Hoogstraat onvoldoende omvang
heeft voor een toekomstig kantoor en dat de plek
ook niet centraal ligt.
Bij de gemeente heerst de gedachte dat het beter
zou zijn als het nieuwe postkantoor in het in
ontwikkeling zijnde nieuwe centrumplan komt
te staan. De directeur van het postdistrict ’sHertogenbosch neemt na een gesprek met de
gemeente deze gedachte over.
De PTT is het wel met de gemeente eens maar
wil daar zelf, omdat ze nooit een hulppostkantoor
bouwen, niet aan beginnen. B. en W. beloven
hierop te onderzoeken of het mogelijk is om als
gemeente een postkantoor te bouwen en dit aan
de PTT te verhuren omdat een postkantoor van
groot belang is voor de ontwikkeling van het
nieuwe dorpscentrum. Maar de gemeenteraad
spreek haar huiver uit over de goede aﬂoop van
zo’n plan. De gedachte bij B. en W. gaan uit naar
een drie verdiepingen hoog pand met beneden het
postkantoor. Op de eerste verdieping moet dan een
woonlaag komen en met daarboven een slaaplaag.
Omdat de PTT niet wenst in te gaan op hoogbouw
en de gemeente de bouw ﬁnancieel niet weet op
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Op 9 oktober 1970 wordt het nieuwe
hulppostkantoor aan de Kerkwijk ofﬁcieel geopend. Het is aanbesteed voor
ƒ 112.080,-. Een ﬂink bedrag voor die
tijd.
Op de foto ziet u van links naar rechts:
de directeur van de PTT uit Den Bosch,
burgemeester Bartels, Harrie Arts en
zijn dochter Esther, die de burgemeester op een kussen de sleutel aanbied.
Op de achtergrond de molen van G.
Vink die in 1986 is afgebroken.
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De aanneemsom bedraagt ƒ 112.080,-. Het
staatsbedrijf der PTT geeft hierop haar goedkeuring,
waarna de bouw voorspoedig verloopt. Op 9
oktober 1970 heeft de ofﬁciële opening plaats.

Bij de voorgevel staan postbussen opgesteld en is
er aan het grote voorplein stalling voor rijwielen.
Bij de aanbesteding in december 1969 is het
Rosmalens aannemersbedrijf P.G. Nijssen de
laagste inschrijver.

wordt vervolgd

Vroeger werden berichten vaak per telegram doorgegeven. Gieleke van Houtum deed dat in de begin jaren
voor 10 cent (4½ eurocent) per telegram. Daarvoor moest hij in Berlicum van de Wamberg tot het Woud,
Kaathoven en ook in Rosmalen telegrammen bezorgen. In de dertiger jaren voor 40 cent per telegram; nog
steeds geen kapitaal. Hier laat de Commissaris van de Koningin De Quay mr. J. van der Meer weten dat
hij benoemd is tot burgemeester van Berlicum en dat hij hem op 14 april 1947 verwacht voor de eedsaﬂegging.
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OM TE BEKIJKEN

In de 70-er jaren waren de klassen op de scholen nog redelijk groot. Hier een foto van de 6e klas van de Herman
Jozef School in Middelrode.
Achterste rij v.l.n.r.: Carolien vd Veerdonk, Juffrouw Wederstein-Smulders, Corien van Helvoort, Henny Roozen, Theo
van Uden, Willy Braam, Fried Bekkers, Lisanne vd Broek, Anita van Schijndel, Antonet Bissels, Marion Smulders,
Harriette Bissels, Johny Voets, Joop Donkers en Gérar van Helvoort, Gerry Kuijpers en meester Piet Wijgergangs.
Middelste rij: René Timmermans, Erik Tibosch, Perry vd Berk, Jeroen Warmerdam, Karel Kastelijn, Jan Vissers, Annelies Bissels, Gerard van Helvoort, ?? , Trees vd Heuvel, Chris van Lith, Mart Bechtholdt, Hanneke Bissels, Rini van
Helvoort en Koos Smulders, Toos van Esch, Maarten Lunenburg, Hans van Wanrooij en Elly Verhagen.
Voorste rij: Toon vd Donk, Gerard van Pinxteren, Hanneke Verkuijlen, Anita van Helvoort, Wilma van Son, Gerda
Verhagen, Mia van Loon, Anja Strik, Jeanine Voets, Hubert van Pinxteren, Gerard vd Aa, Carla van Dijk, Adri Langeraap, Rian Klerkx en Adri Verhagen.
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DE HOOGSTRAAT IN OUD BALKUM (12)
Tonnie de Laat-Boselie, † 1990

HOOGSTRAAT 64. De Gouden Leeuw
‘Vurbij Gerritte kwaamde òn de Gaauwe Leuw
van Tonen en Catoo èn de aauw Catoo’. Dat was
in die tijd dé herberg van het dorp. Daar stond
de grootste ﬁets van Balkum ‘s middags om half

een uit te rusten; de burgemeester zelf (hij was
heel groot) kwam er dan een borreltje pakken. Hij
verdiende dat ook wel tegen het eten. Behalve
zijn werk voor de gemeente had hij ook nog
zijn sigarenfabriek en dat deed hij helemaal niet
slecht. Hij was zo goed voor zijn werkvolk, dat
hij zelf als fabrikant nooit rijk geworden is. Als
burgervader is hij ook nooit streng geweest voor
de dorpelingen. Hij was goedmoedig en kapelaan
Wouters, die niet anders deed als bazen, vond
zelfs dat hij veel te goed was voor de mensen.
Hij had zelfs nog wel een vergunning gegeven
om achter de harmonie aan te trekken en nog wel
‘gemengd en geèrmd’, o.a. langs het huis van
Tinus van Doorn waar nog geen lampen stonden.
De jongens en meisjes bij elkaar in de arm achter
de harmonie aan tot in de avonduren, over een
dorpsstraat die nauwelijks verlicht was, dat was
toch de duivel verzoeken! Die bazige kapelaan
Wouters ‘ha ’s zondags dan ók mi harde woorden
van de prikstoel gegoid dè bepòlde minse niej
deugde vur bestuurleke functies, mar dè name
de beminde Christene nie’. De ‘gelovigen’ van
het dorp namen die donderpreek niet en enkelen
gingen naar de prelaat van de abdij in Heeswijk om
te vertellen dat Wouters onze ‘goeie burgemeester’
beledigd had. ‘Wouters moes op ‘t mètje komme
èn ‘t kerkvolk hà de grótste skik’.

Kapelaan Wouters, die van 1929 tot 1946 in onze parochie was, stond niet bepaald bekend als een gemakkelijk heerschap.
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Cato van de Veerdonk-de Leeuw is vanaf 1910 uitbaatster van de Gouden Leeuw. Daarbij wordt ze bijgestaan door haar dochter Cato, die in 1918 huwt met Toon van de Veerdonk. Het jonge paar neemt dan de
bedrijfsvoering van de herberg over. In 1925 beginnen zij kort bij het oude centrum, in pand Hoogstraat
nr.19, een Edahwinkel. Op deze foto, van rond 1917, zien we links Drieka ‘Blom’ (=Van der Donk) uit Rosmalen. Drieka is later gehuwd met de Berlicumse Grard van Helvoort. In het midden staat moeder Cato
met rechts haar dochter Cato.
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Toon en Cato han de ‘uurste zaol òngebouwd
um toneel te speule’ en in een mooie hof achter
de herberg stond de muziektent, eigendom van
harmonie T.O.G..
Toen we de nieuwe vooruitstrevende pastoor
Knaapen kregen, mocht er gemengd toneel
gepeeld worden in de muzieknis. De pastoor zelf
vertaalde daarvoor stukken van Calderon (o.a. ‘In
den wijngaard des Heeren’ en ‘Het Leven is een
droom’). ‘Dè wier gespuld dur de t’neelvereeniging,
‘t gemengd koor en de hèrmeniej’. Van heel den
omtrek kwamen de mensen kijken en luisteren,
want ‘gemengd t’neel’, nou dat was wat!. Dat
mocht in die tijd nog bijna nergens. ‘Onze èigen
dùrpskomp’nist, Jan van Nuenen, ha’ de muziek
geskreve en de mins van ‘t plòtselek t’neelfonds,
Jan Grosfeld sr., ha’ de regiej’. Jammer dat later
de muziektent moest worden afgebroken.
Het was allemaal zo mooi en zo gezellig!

de afronding van zijn boek ‘Zin ’t wefke’ dat
in 1988 verscheen. De memoires van Tonnie in
dialect pasten daar prachtig in. Omdat Cor ook
medewerker was van de lokale radio in Berlicum
vroeg hij namens de Stichting Lokale Omroep
Berlicum (SLOB) om enkele van haar verhalen in
haar eigen smeuïge dialect voor de microfoon te
vertolken. Dat heeft geleid tot vele aﬂeveringen
voor de radio. Tonnie schonk haar op papier gezette
herinneringen, in 1989, aan de heemkundekring.
In dat jaar bracht de kring het eerste nummer uit
van Rondom de Plaets. Haar memoires zijn in 12
aﬂeveringen gepubliceerd, haar eerste verhaal
staat in nummer 1-2001. Met het stukje over de
Gouden Leeuw eindigt ze haar herinneringen aan
de Hoogstraat, maar ze heeft ook nog het een en
ander genoteerd over Herman de Man en zijn
gezin op Vreedendaal en aan de protestante Vrouw
Brokke, die zo verliefd was op de katholieke Jan
van Gemert. Maar een katholiek huwen met een
protestant; dat kon echt niet!! Vroeger was er een
gezegde’ protestant en katholiek op één kussen,
daar slaapt de duvel tussen’. Ook memoreert Tonnie
de kunstenaars rond het protestantse hoekske aan
het Raadhuisplein. Deze herinneringen zullen in
een van de volgende nummers geplaatst worden

Naschrift van de redactie
Met haar herinneringen aan de Gouden Leeuw
eindigt Tonnie de Laat-Boselie de beschrijving
van haar herinneringen van ‘Von Weijrother tot
brouwer Godschalx aan de Hoogstraat’. Zij heeft
ze in 1985 op verzoek van haar schoonzoon Cor
Swanenberg opgeschreven. Die was bezig met
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie
Reacties. Magda Gradus liet weten dat de datum van oprichting van de plaatselijke tennisclub niet in 1965 maar
in 1964 geweest is. Janske van der Pas-Bissels gaf door dat op pagina 85, nr. 3-2005, het niet moet zijn Jet, maar
Grada van der Pas. In het vorige periodiek ‘Rondom de Plaets’, op pagina 73, is een foto geplaatst van de Aa in
Middelrode met de waarschijnlijke verklaring dat het de Aa is richting Berlicum vanaf de hoogte van Seldensate. Er
is van Theo Danen een reactie gekomen dat het volgens hem inderdaad de Aa in Middelrode is, maar dan kijkend
vanaf de Aa-brug in Middelrode richting Heeswijk. Links zou dan de boomgaard moeten zijn van Willem van
Uden. Wie geeft de juiste oplossing? Riet Wesel-van Grinsven liet ons per e-mail weten dat op de foto, op pagina
77 in Rondom de Plaets nummer 3-2005, niet Rien en Tien van Loon. Waarschijnlijk zijn de twee jongens, zoals
zo veel kinderen, tijdelijk ondergebracht bij familie Van Loon om aan te sterken. Jacques Klok, de oudste zoon
van Jaap, zal navragen of Piet van de Paverd deze jongens kent. De familie Klok heeft nog contact met Piet, die in
dezelfde tijd als Jaap bij de familie Van Loon was.
Burgemeester mr. J. van der Meer. Van Leo van der Meer, zoon van burgemeester mr. J. van der Meer, (1947-1958)
kregen we allerlei papieren en ook een DVD. De papieren zijn leuk om te lezen zoals o.a. over een toneelstuk opgevoerd
door de Jantjes en de Antjes uit Middelrode. Maar vooral de DVD bevat een schat aan materiaal. Honderden gescande
historische foto’s en archiefstukken uit de tijd dat J. van der Meer hier burgemeester was en betrekking hebben op zijn
functie, dus geen familiefoto’s. Burgemeester Van der Meer stond bekend als iemand die veel belangstelling toonde
voor, en zich gemakkelijk bewoog onder de dorpsbewoners en in het verenigingsleven. Dit is duidelijk te zien aan het
geschonken materiaal. We komen er later op terug!
Bidprentjes. Van Toon van Osch kregen we de verzameling bidprentjes van zijn overleden vrouw Stien van OschGloudemans. Stien was een verwoed verzamelaarster en dat heeft bijzondere resultaten gehad. De collectie die
heemkundekring De Plaets geschonken kreeg bevat 5800 bidprentjes. Zo’n grote aanvulling hebben we nooit eerder
gehad, natuurlijk zaten er dubbelen bij maar onze collectie heeft toch een grote uitbreiding ondergaan. Zo kunnen
wij stamboomonderzoekers weer blij maken. Van Toon van Dijk kregen we weer een stapeltje bidprentjes. Hij is een
fanatieke verzamelaar en als er bidprentjes uit Berlicum of Middelrode tussen zitten, schenkt hij ze al jarenlang aan
de kring. Natuurlijk is dit wederzijds. Hij mag in eerste instantie de bidprentjes uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek
uitzoeken die hij nog niet heeft. Daarna gaan ze naar de heemkundekring aldaar. Het heeft voor de heemkundekring
geen zin om alle bidprentjes te bewaren. Wij beperken ons, evenals bij de foto’s en andere archiefstukken, tot ons
eigen dorp. Als we gegevens nodig hebben kunnen we altijd een beroep doen op een heemkundekring elders.
Foto’s. Marla Smith maakt al jarenlang, voor o.a. het weekblad De Brug, bij bijzondere gelegenheden foto’s .
Zodoende heeft ze inmiddels een enorme collectie foto’s van allerlei festiviteiten, openingen, eerste steenlegging
enz. Heemkundekring De Plaets kreeg van haar 350 opnames van bijzondere gelegenheden. Een grote en unieke
uitbreiding van onze fotocollectie, waar we heel blij mee zijn. Maar ook kleinere aantallen worden gewaardeerd,
zoals de originele foto’s van de Kajotters, afdeling Berlicum, die we kregen van Jo van Lith-Thijssen en familiefoto’s,
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inclusief een stuk stamreeks) van Marian van Loon. Maar ook stellen we het op prijs als er foto’s worden aangeboden
om te reproduceren en de originele weer terug kunnen naar de eigenaar. De fotocollectie blijft zich sterk uitbreiden
en bevat inmiddels ruim 20.000 foto’s.
Overheadprojector. Van Hedwig Verhagen-Arts kregen we een in zeer goede staat verkerende overheadprojector.
Op 6 oktober jl, bij de door Jan Charpentier gehouden lezing, is deze gebruikt en voldoet uitstekend. Eerder kregen
we een zo goed als nieuwe diaprojector en een beamer mogen we indien nodig van iemand lenen. Zo zijn we bij
lezingen e.d. op alles voorbereid.
Plattegrond en gemeentegids 1983 van Berlicum kregen we van Jet Tibosch. De gemeentegids bevat vele prachtige
foto’s van Berlicum en Middelrode waaruit we ook kunnen zien dat ons dorp veranderd is. Zo staat er het gebouw
van ‘Kruisvereniging Berlicum’ nog op, dat inmiddels alweer ± 15 jaar geleden afgebroken is en de N.H. kerk nog
voor de grote verbouwing. Deze gemeentegids uit 1983 ademt nog de kleinschaligheid uit, die we met ons allen zo
waardeerden en waaraan met de herindeling een einde is gekomen.
Godschalx en café ‘De Zwaan’. Van Tanja Minkels kregen allerlei etiketten en bierviltjes van bierbrouwerij
Godschalx. Ook, gevulde, lucifersdoosjes met reclameopdruk van café De Zwaan. Haar vader, Rien Minkels, was
jarenlang kastelein in voornoemd café, dat tegenwoordig ‘De Witte Zwaan’ heet en meer een eetcafé is. Ze gaf ook
foto’s met daarop afgebeeld Hein Godschalx die het laatste vat Godschalxbier aanslaat in het café van haar vader.
Godschalx hield op met het brouwen van bier en alles overgedaan naar bierbrouwerij Bavaria in Lieshout. Zodat ook
Minkels nadien Bavariabier tapte.
Inventarislijsten.. Het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch schonk de kring via
archivaris Martien Veekens vijf boeken met inventarislijsten van het Berlicum’s gemeente-archief; 1811-1933. Martien
werkt in het BHIC, vroeger rijksarchief genoemd, op de afdeling waar veel gegevens tbv stamboomonderzoek te
vinden zijn; nog steeds veruit de drukste tak in het archiefonderzoek. De geschonken inventarislijsten zijn indertijd
in het Berlicum’s gemeentehuis door archivaris Jan Mikkers klaargemaakt en in 1983 in boekvorm uitgegeven. Men
kan daarin opzoeken wat er zoal in het archief van de voormalige gemeente Berlicum zit en waar dit te vinden is.Die
boeken worden momenteel niet meer gebruikt nu de daar afgedrukte gegevens digitaal zijn op te zoeken. Van Jet
van der Doelen-van den Broek kregen we inventarislijsten van het Oud-Archief van het Groot Ziekengasthuis te ’sHertogenbosch. Deze zijn door H. van Rooij samengesteld, gepubliceerd in drie boeken en lopen van 1274 tot 1812.
Jet kreeg ze van haar zuster, zuster Elisabeth, die werkte in het Groot Ziekengasthuis. Wilt u al in Berlicum een indruk
krijgen wat er zoal te vinden is in het BHIC (vroeger Rijksarchief genoemd), kom dan eens kijken in het archief van
Heemkundekring De Plaets. De kring heeft zelf ook heel veel te bieden voor geïnteresseerden in de geschiedenis en
voor stamboomonderzoekers.
Wij danken iedereen heel hartelijk voor de reacties en de schenkingen. Een volgende keer volgt er meer.
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Van Leo van der Meer, zoon van de voormalige burgemeester mr. J. van der Meer, kreeg heemkundekring De
Plaets veel archiefmateriaal en een DVD met honderden foto’s en teksten gestuurd. Daarbij zaten ook gegevens
van optredens van ‘de Jantjes en de Antjes’ uit Middelrode. Onder andere een leuke toespraak waarin hij de
legendarische Jantjes, zoals hij ze noemt ‘op de hak neemt’. We komen er in een van de volgende periodieken
op terug.
Op deze foto van de Jantjes van rond 1932 staan van links naar rechts: Marinus Gordijn, Driek van Lith, Harrie van Lith, Willem van Uden, Martien de Gouw, Johan van Houtum, Janus de Gouw en Christ van Lith. Op de
voorgrond: Jan van Lith en Heintje Jacobs.
In Rondom de Plaets, nr. 2-1992, kunt u er in een door Martien de Gouw geschreven artikel meer over lezen.
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