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HERINNERINGEN AAN DE TONEELGROEP
‘DE JANTJES EN DE ANTJES’

Antoon Pennings

In de jaren vijftig ontstond binnen de leden van 
het kerkkoor van de parochie van het Allerheiligst 
Sacrament te Middelrode het idee om een 
toneelclub op te richten. Een en ander met de 
bedoeling om daarmee de financiën van de kerk 
te kunnen versterken. Besloten werd om in de 
voetsporen te treden van een vroegere toneelgroep 
genaamd ‘De Jantjes’ (over het ontstaan hiervan 
is meer te lezen in Rondom de Plaets, nr. 2-1992, 
red.).
   Belangrijk element van deze beslissing was dat 
de toenmalige koordirigent, burgemeester Van 
der Meer, een groot liefhebber van toneel was. 
Hij nam dan ook de regie op zich. Als eerste stuk 
werd ‘De tante van Charley’ opgevoerd. Vóór 
de opvoering marcheerden de acteurs gekleed in 
matrozenpakjes onder de tonen van ‘De Stars and 
the Stripes’ het toneel op. Daarna zongen ze het 
Jantjeslied. De eerste strofen waren:
   Wij zijn de Jantjes van plezier,
   Wij houden van durskes en Mirroois bier. Enz.
Het toneelstuk ‘De tante van Charley’ was een 
blijspel. Er was nog geen TV, dus lagen de eisen 
nog niet al te hoog. Zo wist, de ons veel te vroeg 
ontvallen, Gijp van Uden, in de rol van travestiet, 
de lachers op zijn hand te krijgen. Vanwege 
het succes werd besloten een tweede stuk op te 
voeren. De titel was ‘Het geldschip’. Ook de 

regisseur, burgemeester Van der Meer, trad hierin 
succesvol op. De uitvoeringen vonden ook buiten 
Middelrode plaats o.a.:
   a. In het parochiehuis van Berlicum. 
   b. In Zoetermeer (door bemiddeling van 
       Van der Meer)
   c. In het psychiatrisch ziekenhuis Coudewater.
   d. In Schijndel aan de Boschweg.
Wanneer en waarom de toneelclub is opgehouden 
te bestaan, kan ik me niet meer herinneren. Het 
vertrek van Van der Meer naar Steenbergen was, 
denk ik, in een later stadium. Enkele anekdotes 
die ik me herinner:
   Na de laatste voorstelling was er altijd een gezel-
lig samenzijn. Zo gebeurde het dat op zo’n avond 
in café Bijnen het zo gezellig was dat burgemeester 
Van der Meer aan de heer Bijnen toestemming gaf 
de sluitingstijd met een uur te verlengen. Waarop 
Bijnen de burgermeester kordaat antwoordde: 
“Hier ben ik de baas! En om 12 uur vliegen jullie 
eruit!”
   Achter de coulissen gebeurde er ook van alles. 
Zo gebeurde het dat Riekie van Lith aan Mies 
van Pinxteren vroeg: “Mies, wil je mijn pumps 
even aangeven?” Waarop Mies verbaasd vroeg: 
“Pumps, wè zèn dè?”
   Het was een hele gezellige tijd waaraan ik hele 
goede herinneringen heb overgehouden!



4

DE JANTJES EN DE ANTJES VAN MIDDELRODE
Anny van der heijden-Bijnen

Cowboy’s, voetbal en zangkoor
Van Leo van der Meer kregen we archiefstukken, 
krantenknipsels en een DVD met honderden 
gescande foto’s en archiefstukken van zijn vader, 
mr.J. M. van der Meer, die van 1947 tot in 1958 
burgemeester van Berlicum was. 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 ook uit de geschonken 
stukken op te maken. Er zitten o.a. stukken 
tussen van twee door ‘De Cowboys’ uitgezette 
oriëntatieritten. Kennelijk heeft de burgemeester 
meegeholpen want er zit o.a. een lijst bij van de 
deelnemers en winnaars. De eerste drie winnaars 
op die lijst zijn Frans van Boxtel, Christ van 
den Akker en Piet van Boxtel met resp. 4, 6 
en 8 strafpunten. Ook zit er een foto bij van 
burgemeester Van der Meer op het voetbalveld. 
Het is bekend dat hij in 1956 benoemd is tot erelid 
van voetbalclub BMC. 
   Heel leuk in elkaar gezet is een potpourri, kennelijk 
gemaakt ter gelegenheid van een Sint Ceciliafeest 
van het zangkoor LAETI CANTANDO. In de 
achtereenvolgende 26 coupletten wordt telkens 
een lid van dit zangkoor bezongen. Op onze vraag 
aan Leo van der Meer of zijn vader dit wellicht 
geschreven heeft, kregen we het volgende 

antwoord:
   Wat betreft de tekst van de potpourri van Laeti 
Cantando daarvan mag je gerust aannemen dat 
Pa die gemaakt heeft. Hij heeft in de periode 1935-
1955 tal van toneelstukken, ‘familie-operettes’, 
novellen en andere curiosa geschreven; een groot 
aantal ervan heb ik teruggevonden in zijn archief. 
Ook het herkenningslied van de Jantjes en de 
Antjes is volgens mij van zijn hand.

De Jantjes en de Antjes van Middelrode
Bijzonder leuk is een apart mapje met allerlei 
wetenswaardigheden van de toneeluitvoering ‘De 
tante van Charley; een vrij dwaas toneelstuk’; in 
januari - februari 1955 gespeeld door ‘De Jantjes 
en de Antjes van Middelrode’. De opbrengsten van 
de uitvoering van dit toneelstuk kwamen ten goede 
aan het ‘Orgelfonds’. Het (bescheiden) kerkorgel 
was gekocht vervolgens moest men geld bij elkaar 
zien te krijgen. In de geschonken papieren is te 
zien dat het initiatief is uitgegaan van pastoor Van 
Rijn. Hij heeft kennelijk het Mirroi’s kerkkoor 
warm gemaakt om actie te ondernemen. In die tijd 
was burgemeester Van der Meer dirigent van dat 
kerkkoor. Toen er besloten was om een toneelstuk 
op te voeren om de financiën op orde te krijgen, 
nam de burgemeester met veel plezier ook de regie 
van het stuk op zich. 
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In januari 1955 wordt door de Jantjes en de Antjes het toneelstuk ‘De tante van Charley’ opgevoerd. Men 
heeft schulden gemaakt om in de kerk van Middelrode een orgeltje te kunnen kopen. De opbrengsten van 
de toneeluitvoering zijn bestemd om die af te lossen. Burgemeester Van der Meer, die directeur is van het 
kerkkoor, neemt de regie op zich.
Op de achtergrond van links naar rechts: Mies van Pinxteren, Harrie Boselie, Jan van Lith, Tonnie van 
Lith, burgemeester Van der Meer en Antoon Pennings. Op de voorgrond: An Wijgergangs, Martje van Hel-
voort, Rieky van Lith, Gijp van Uden, als de tante van Charley, en Ria Jacobs.
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Schateren van het lachen
In het bijgevoegde persbericht voor het weekblad 
De Brug en het dagblad Het Huisgezin (het 
tegenwoordige Brabants Dagblad, red.) lezen we 
dat de volgende personen meedoen: in de hoofdrol 
een dolle Gijp van Uden (….een zeer mysterieuze 
Annie Wijgergangs….); daarnaast een edel kwartet 
Ria Jacobs, Riekske van Lith, Anton Pennings en 
Tonny van Lith; ijverig geassisteerd door een 
onbetaalbare, kurkdroge Mies van Pinxteren, 
een vinnig-scherpe Jan van Lith, een lieftallige 
Martha van Helvoirt en een militante bijrol van 
de regisseur. In een ander stuk lezen we dat Driek 
van Lith het decor verzorgde, Ton Grosfeld de 
grime en Gerrit Rombout licht en geluid. Harrie 
Boselie was de souffleur. 
   In een persbericht, bedoeld voor Zoetermeer, is te 
lezen dat de Jantjes en de Antjes in zes uitvoeringen 
reeds 1500 mensen hebben laten schateren van 
het lachen. Dat ze in Zoetermeer hebben gespeeld 
heeft er mee te maken dat burgemeester Van der 
Meer daar een goede bekende was. Hij had er op 
de gemeentesecretarie gewerkt en was actief in de 
Bevrijdingsclub.
   De legendarische Jantjes en Antjes hebben, 
volgens een brief van 31 januari 1955, ‘op 
verzoek van Moeder-Overste-zelf ook gespeeld 
voor de zusters en de oudjes in het St.-
Vincentiusgesticht in het lokaal van de vakschool 
met een op biertonnetjes gemaakt toneel Een 
mooie onderbreking in het eentonig bestaan van 

de kloosterbewoners’. De bed-legerigen zijn met 
bed-en-al naar beneden gedragen’. Een lift was 
er niet in het oude klooster!
   In de papieren is te zien dat de burgemeester 
diverse uitnodigingen verstuurde. Getypt op 
briefpapier met gedrukt briefhoofd van hemzelf. 
Als particulier vraagt hij aan Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Berlicum om 
vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting, wat 
uiteraard door de wethouders en hemzelf als 
burgemeester officieel toegewezen wordt. 

Toespraak in het parochiehuis
Burgemeester mr. J. van der Meer hield in het 
parochiehuis in Berlicum een toespraak voordat 
de Jantjes en de Antjes uit Middelrode begonnen 
met het toneelstuk ‘De tante van Charley’. Hierna 
volgt zijn ludieke toespraak:

Geacht publiek, welkom
Eén minuut ernst en twee minuten kolder.
Zeereerwaarde Heer Pastoor etc. etc. etc.

dat was de ernst.
Zoals ik hier op dit moment voor U sta, ziet U 
mij natuurlijk als “Burgemeester van de gemeente 
Berlicum”. Maar dringend, heel dringend verzoek 
ik u nu eens, dit NIET te doen… 
(Wacht, ik zal eerst mijn ambtsketen afleggen; 
jammer dat ik ook mijn jasje niet uit kan 
trekken)…..
   Ik kruip voor deze avond nu eens helemaal in 
een andere huid; en daarom spreek ik U, om te 
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Voordat ze met de uitvoering beginnen, zingen de Jantjes en de Antjes het lied dat u op pagina 12 van dit 
periodiek kunt vinden. Ze zijn dan gekleed in matrozenpakjes en marcheren al saluerend en zingend in het 
rond.
Op de achtergrond van links naar rechts: Jan van Lith, burgemeester Van der Meer, Grard Wijgergangs, 
Antoon Pennings, Gijp van Uden en Tonny van Lith. 
Op de voorgrond: Martje van Helvoort, Toos van de Ven, Greet van Empel, Ria Jacobs en Dien van den 
Akker.
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beginnen ook eens heel anders toe dan ik anders 
gewoon ben te doen. Ik ben    ik ben    , ja,   laat 
ik zeggen, eh…., wel ja: Aorie-Chriesje-Piete uit 
het Torenstroatje, hier vlakbij. Of nee, natuurlijk 
niet, ergens uit Mirrooi vandaan. Want voor 
vanavond neem ik mijn spulletjes op, en ik goaj 
hier vandaan, niet wijd, maar ik neem mijn intrek 
(mijn “domicilie” zeggen ze op het roadhaus) bij 
Ante; je kent haar wel van het tramcafé. 

Oefenen om die Aouw Oôô
Daar in Mirrooi oefen ik dan het eerzaam ambt 
uit van directeur van het zangkoor, en, laten we 
zeggen, zo nog het een en het ander. En dán 
maar mijn best doen om een echte Mirrooier te 
zijn, voor vanavond dan welteverstaan natuurlijk. 
Alsmaar oefenen om die Aouw Oôô goed uit te 
kunnen spreken, en een ”kappetunie“ (een kaft of 
omslag, red.) en een “ziemezetje” (kledingsstuk: 
boerenfrontje, red.); in één woord: een trouwe 
leerling van Hasse. U weet wel, Has van Rukfen 
van de Brug (Has van Rukven schreef elke week in 
De Brug een artikeltje in het dialect, dat door velen 
werd gelezen, red.). Goed dan: ik zat zo op een 
avond weer bij Ante te puzzelen over het verschil 
tussen een soldaat en een saldooot, toen ik zo na 
mijn derde glaasje bier (of was het het zesde? Ze 
tellen niet zo nauw bij Ante.) wat wegdoezelde. 
Je doezelt namelijk zo lekker weg na het zevende 
flesje…. 
   En toen ging de deur open en rolden achter elkaar 
binnen een hele rij Jantjes: witte matrozenpekskes, 

witte mutsen, blauwe kragen. En zingen…., en 
maar zingen dat ze dinnen; zo van “hupsakee, 
hupsakee, hoei; en een boerenmeid reei op een 
koei; van Boekel naar Bakel; ’t is een mirakel”… 
enzovoorts.

Die legendarische Jantjes
Nu moet ik U zeggen, dat ik een gruwelijke hekel 
heb aan de “Jantjes”. Bij elke koorrepetitie in 
de pauze; op elk Ceciliafeest; overal waar maar 
anderhalve “Mirrooier”samen zit; overal en overal 
en nergens, komen die “Jantjes” op de proppen; 
die legendarische Jantjes; met:…. U kent ze 
wel: Heintje Jacobs, Jan van Houtum, Martien 
de Gouw, Marinus Gordijn, en dan die hele serie 
Van Lithten, Chris, Jan, Driek, Harrie…. En als 
die anderhalve Mirrooier dáár de mond van vol 
krijgt, dan krijg je er gegarandeerd geen speld 
meer tussen… 
   U begrijpt, dat ik even vloekte, toen 
ze binnenkwamen, uitgerekend nu. Zo’n 
lekkere vloek, zo’n dikke, met veel van die 
”motvermotvermotvers” ertussen. Ik stond op, en 
verzocht de heren mij nu ook hier niet te komen 
plagen. “Er uit” zin-ik. Maar ze gingen niet.
   Iedereen heeft het hier over jullie, zei ik, maar 
zien doe ik er nooit niks van zin-ik. Maar toen 
wist ik, dat ik teveel gezegd had….

Ze brengen de Antjes mee
Da zulde zien, zeiden ze. We komen terug, sebiet. 
Ja, zo precies zeiden ze het niet; Has had dat beter 
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Na het grote succes van het eerste toneelstuk volgt in 1956 het toneelstuk ‘Het geldschip’. We zien hier ge-
heel links ook Heintje Jacobs, een van ‘De Jantjes’ van ‘het eerste uur’. Heintje Jacobs zong regelmatig het 
eerste couplet en het refrein, herinnert zijn dochter Ria zich nog. De overige coupletten zijn hoogst waar-
schijnlijk door de burgemeester gemaakt. De vriendenclub De Jantjes is ontstaan tijdens het Vredesfeest 
enkele jaren na het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog. U kunt daarover lezen in Rondom de Plaets, 
nr. 2-1992. 
Op de achtergrond vlnr: Heintje Jacobs, ??, Gijp van Uden, burgemeester Van der Meer, Herman Tibosch, 
Harrie Boselie, Johan van Nuenen, Antoon Pennings en Tonny van Lith. Op de voorgrond: Dien van den 
Akker, Toos van de Ven, Greet van Empel, Ria Jacobs, Grard Wijgergangs en Mies van Pinxteren.
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kunnen zeggen, maar ik kan dat nog niet zo krek. 
Ik probeerde het nog te redden door te zeggen, dat 
ze glad uit de tijd waren en zo. Maar toen werd 
het spul alleen nog maar erger. Ge had dat beweeg 
moeten zien van die mannen.  “Waarom zijn wij 
uit de tijd?” vroegen ze. Omdat ze tegenswoordigs 
niet meer met alleen maar mannen toneelspelen, 
zei ik nog zwakjes. “Dan brengen wij onze Antjes, 
onze durskes, mee”, zeiden ze; en TOEN gingen 
ze. 
   Welnu geacht publiek; ik kon het niet meer 
keren; en zo beleeft U vanavond de herleving van 
de “Jantjes en Antjes van Mirrooi”…..
   Wees niet bang, brave bewoners van Berlicum; 
er zit geen greintje chauvinisme bij tegenover het 
“hoofddorp” van onze gemeenschap (vanavond 
spreek ik als Mirrooier, weet U wel?); nee: wij 
komen vanavond naar Berlicum als zangers, 
zangeressen, directeur, van Middelrode, om te 
spelen voor een apart doel: ons orgel. Lach nu 
niet, jullie met je stadsorgel en je beroemde, 
briljante organist, die al vijftig jaar daarboven ons 
aller Heer zit te loven…; ook ons klein orgeltje, 
met haar zeven en een halve pijp, wil een toontje 
meezingen in het enorme concert dat vanuit deze 
contreien dagelijks ten hemel opstijgt. Want ik 
heb het wel gezien, dat op Tweede Kerstdag zo 
hier en daar een Ballekumse zanger even in zijn 

lach schoot toen jullie organist achter ONS orgel 
kroop; maar WIJ zijn er trots op, want wij hebben 
het zelf gekocht; alleen het moet nog betaald 
worden…. Da’s alles. En heus waar, wij zijn U 
dankbaar, dat U ons daarbij hebt willen helpen 
door vanavond hier te komen. Uit dankbaarheid 
hopen wij, dat U zich vanavond zult vermaken 
met de klucht, die wij nu met een tiental zangers 
en zangeressen gaan opvoeren. 

Het orgelfonds
Het stuk heeft niets met een orgel te maken; alleen 
dan, dat het gespeeld gaat worden uit liefde voor 
dat orgeltje…. Als wij dit jaar een aardige extra 
duit in het “orgelfonds” kunnen storten, dan zullen 
wij volgend jaar met Sinte-Cecilia er een extra 
potje bier op durven drinken, want dan kan het 
weer wat meer lijen; misschien gaan we dan ook 
wel eens een keertje de Rijn langs in de zomer…
   Want heus, als de opbrengst meevalt, dan zal 
het zijn wat onze onverbeterlijke grimeur (Ton 
Grosfeld, red.) vorige week zei: “dat geeft de 
burger tenminste weer moed”. Maar dat burger 
slaat vanavond niet op mij, dat hadden wij 
afgesproken…

   Bedankt en veel plezier….Ik stel U voor:
De Jantjes en de Antjes uit Mirrooi.
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Voor het spelen van het toneelstuk ‘Het geldschip’ worden er meerdere spelers gezocht om het gezelschap 
uit te breiden . Dat blijkt echter geen probleem te zijn. Burgemeester Van der Meer neemt weer de regie op 
zich. 
Op de achtergrond zien we van links naar rechts: Grard Wijgergangs, Greet van Empel, ? ?, burgemeester 
Van der Meer, Dien van den Akker, Harrie Boselie, Jan van Lith, Ton Grosfeld, Hendrik den Otter, Mies 
van Pinxteren, Gijp van Uden en Tonny van Lith. Op de voorgrond: Antoon Pennings, Ria Jacobs, Martje 
van Helvoort en Toos van de Ven.
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HET LIED VAN DE JANTJES EN DE ANTJES

De Jantjes
Wij zijn de Jantjes van plezier.

Wij houden van durskes en Mirroois bier.
We varen op zee en spelen toneel.
Bij ons krijgt alles, alles zijn deel.

Refrein
Dat zijn de manieren van de Jantjes.

Want elkeen kent die vrolijke klantjes.
Op tijd een lach, op tijd een ernstig woord.

Daar gaan de Jantjes mee akkoord.

De Antjes
Wij zijn er de Antjes, frank en fris,
Wij houden van alles wat vrolijk is;
Wij doen er de was en spelen toneel,

Bij ons krijgt ieder zijn deel

Refrein
Dat zijn de manieren van de Antjes;

Want elkeen kent die loll’ge klantjes;
Op tijd een lach; op tijd een ernstig woord.

Daar gaan de Antjes mee accoord

Samen
Bij ons doet iedereen steeds zijn plicht.
Al is die ook zwaar, ook al is die licht.

Bij ons zie je nooit een kniezerige snoet.
Want iedereen doet, ja doet wat hij moet.

Samen
Nu varen wij weer de haven uit.

Maar keren eens weer in onze schone schuit.
Het is daarom dat wij u toeroepen allegaar.
Tot weerzien, tot weerzien tot volgend jaar.

Tijdens de afscheidsfestiviteiten van burgemeester Van der Meer:

Wij zingen ten afscheid van d’admiraal.
De dank stroomt U toe van ons allemaal.

Wij vragen dat God U nog lange tijd spaart.
Wij wensen u beiden een goede vaart.
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Burgemeester Van der Meer toonde veel belangstelling voor en bewoog zich gemakkelijk onder de dorps-
bewoners en in het verenigingsleven. Dat hij geliefd was, was duidelijk te merken bij zijn afscheid in april 
1958. Er was een geweldige opkomst zoals hier te zien is in de tuin van Hotel - Restaurant Weltevreden; 
Hoogstraat 22, en op straat. Er werd hem een hulde gebracht door de harmonie, Jong Nederland, de 
verkenners, de welpen en de gidsen. Ook de Jantjes zijn dan vertegenwoordigd en wensen al zingend 
d’admiraal (de burgemeester) een goede vaart.
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JONKER PHILIPS VAN THIENEN
Onwaardig Heer van Berlicum, 1689-1699 
(1715)
De juiste datum van overlijden van Godert van 
Thienen is uit archiefstukken tot nu toe moeilijk te 
bepalen. We zien, dat hij op 29 juni 1689 een proces 
begint, terwijl we elders op 12 maart 1689 lezen, 
dat Philips van Thienen, als oudste zoon naaste 
leenvolger is geworden na het overlijden van broer 
Godert.
   De nieuwe Heer, in 1680 gehuwd met Anna 
Maria de Champfleurij, zal zich ontpoppen als een 
groot bedrieger. Om de zware hypotheek van zijn 
broer Godert af te kunnen lossen sluit Philip in 
1690 een lening van ƒ 6.000,-- tegen 5% rente met 
als onderpand zijn allodiaal goed en lost met het 
ontvangen bedrag een gedeelte van de schulden aan 
Honthorst en Beresteijn af. 
   Een van zijn eerste daden als Heer is het afzetten 
van de aanwezige schepenbank en de benoeming, 

op 10 mei 1690, van nieuwe schepenen waarvan 
hij kennelijk verwacht dat ze te manipuleren zijn. 
Ook uit zijn verdere besluiten blijkt zijn bestuurlijke 
onbekwaamheid en oneerlijkheid. Vanaf 1685 werd 
het dorp al geconfronteerd met zijn optreden. De 
vervalste aanstellingsbescheiden in 1685, waarmee 
hij tot drossaard en secretaris werd aangesteld, ligt de 
dorpsbewoners nog vers in het geheugen, evenals de 
vlucht van zijn vader Ahrend van Thienen, Heer van 
Berlicum, toen zoon Philip hem ‘in sijne boosheijt’ 
opzocht in de herberg van Catharina Zijmen Barniers, 
huisvrouw van Jan Hermens Vugs.
   Deze Philips van Thienen staat bekend als een 
‘papenjager’. De gelovigen kwamen bijeen in 
een particuliere woning, want hun eeuwenoude 
parochiekerk was hen ontnomen. Philips verstoorde 
met een gewapende groep de katholieke erediensten. 
Zij drongen met geweld binnen en sloegen allen naar 
buiten, waarbij vrouwen en kinderen onder de voet 
werden gelopen. Niemand pleegde evenwel verzet. 

500 Jaar Heerlijkheid 
Berlicum-Middelrode-Kaathoven  (2) 

Geschreven door Wim van der Heijden († 2005).
Ingekort en bewerkt door Albert Pennings.

In dit tweede gedeelte over de Heeren van Berlicum lezen we het vervolg vanaf ongeveer 1690. We zullen zien 
dat niet alle Heeren zich ook als ‘heer’ gedroegen. Een ervan wordt zelfs ‘Onwaardige Heer’ genoemd. De Hee-
ren staken zich regelmatig diep in de schulden, verwaarloosden hun kastelen en vernielden zelfs de inboedel. De 
katholieke bevolking werd uitgebuit. Enkele Heeren lieten zich in geen jaren hier zien. We zullen lezen dat in de 
Franse tijd de Heerlijke Rechten werden opgeheven en dat kort daarna de Berlicumse kastelen in verval raakten 
en werden afgebroken. Het laatste recht van de Heer, het jachtrecht, werd uiteindelijk in 1923 opgeheven. Sinds 
die tijd zitten we in Berlicum – Middelrode en Kaathoven zonder Heer.
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De ‘Pastoorshoef’ of de ‘Grote Hoef’ was, al vanaf 1240, een boerderij van de abdij van Berne. Toen kocht 
de abdij deze ‘Pastoriehoeve’ van het kapittel van Utrecht met het recht op de pastoorsbenoeming. Na de 
onteigening van de kerkelijke bezittingen in 1648, kocht in 1654  jonker Ahrend van Thienen de abdijhoeve 
in het vooruitzicht van zijn benoeming als Heer van Berlicum. Als begrenzing werd aangegeven: in het 
zuiden de gemene straat (=Hasseltsestraat), in het westen de Onderstal, in het noorden de Wambergsebeek 
en in het oosten de straatweg.
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Een zwangere vrouw werd zo mishandeld dat ze ’s 
nachts een miskraam kreeg. Ook verstoorde Philips 
de kerkdienst in de schuilkerk in de Doornhoek, aan 
de huidige Schuurkerkpad, waarbij hij met enkele 
trawanten al schietende en dreigende het gebouw 
binnenstormde. 
   In 1695 weigert Philip een behoorlijke substituut-
drossaard met inzicht in recht aan te stellen omdat 
hij vindt dat dit een functie is voor zijn veertienjarige 
zoon Ahrend. De Staten besluiten hierop dat hij 
binnen 6 weken een meerderjarige moet benoemen 
en deze door de presidentschepen laten beëdigen. 
Maar Philips willigt deze duidelijke eis niet in en 
laat het tot een boete komen. Het dorp raakt door al 
deze handelwijzen steeds slechter te besturen.
   In 1698 beslissen de Staten dat Philips zich als 
Heer niet meer mag bemoeien met ‘de gemeene 
(=gemeenschappelijke) gronden die de ingesetene 
en voorsaeten in de jaere 1300 van Hertoge Jan bij 
cope vercregen’. Doet hij dit toch dan volgt telkens 
een boete van ƒ 300,--.
   Philips van Thienen, poorter van de stad ’s-
Hertogenbosch, maakt in hoge mate misbruik van zijn 
macht als Heer van Berlicum. In een rekest van 1699 
door de procureur-generaal bij de Raad en Leenhof 
van Brabant ingediend, zien we dat hij zich schuldig 
maakt aan ‘seer grove ende menigvuldige mesuren 
(=maatregelen) ende forfaiten (vaste bedragen) 
omtrent het administreren van sijne heerlicheden 
ende het qualijck handelen van derselver ingesetenen 
gepleegt’. Het college schorst hem daarom en ook 
wegens belediging van ambtenaren en openbare 
instellingen in de uitoefening van zijn Heerlijke 

Rechten.
   Zoals uit meerdere processen van getuigenverhoren 
blijkt reageert Philips hierop fel en verontwaardigd. 
Hoewel hij jaren blijft protesteren over het besluit en 
steeds verzoeken indient, om in het genot hersteld te 
worden, besluit het college de verzoeken niet in te 
willigen. De Heerlijke Rechten worden intussen door 
de Raad en Leenhof van Brabant in ‘s-Gravenhage, 
de drossaard en de schepenbank uitgeoefend. De 
vele protesten vanuit de kerkgenootschappen, 
grootgrondbezitters, schepenen, borgemeesters en 
eenvoudige landslieden tegen het optreden van hun 
adellijke Heer hebben uiteindelijk, na vele jaren 
strijd, toch succes opgeleverd.   
   Philips doet afstand van de Heerlijkheid Berlicum 
en Middelrode ten behoeve van zijn oudste zoon, 
ritmeester Ahrend van Thienen. Ahrend wordt op 17 
mei 1715 hiermee beleend.
   Jacob van Thienen, broer van Ahrend, koopt op 21 
juli 1716 het huidige pand Vredendaal op Beekveld 
en draagt dit drie jaar later voor ƒ 1.500,-- over 
aan zijn voornoemde broer. Hun vader, Philips van 
Thienen, neemt er met zijn vrouw Anna Maria de 
Champfleurij en dienstbode Johanna van Stralen 
zijn intrek.

JONKER AHREND VAN THIENEN
Heer van Berlicum, 1715-1717
De nieuwe Heer is zeer actief in het landleger. Reeds 
in 1701 vinden we hem vermeld als drossaard van 
Berlicum, een ambt dat wegens zijn jeugdige leeftijd 
niet door is gegaan.  Op 8 juni 1715 wordt in de 
raadzaal, staande tegen de toren van de kerk, een 
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Op deze tekening van Henriëtte Knip uit 1846 staat de boerderij waar voorheen de watermolen Ter Steen 
gevestigd was. Vanwege de waterbeheersing van de Aa kocht het rijk deze watermolen in 1819. De molen 
zelf is daarna gesloopt. Het molenrecht was een van rechten van de Heer van het gebied. De boeren in de 
omgeving moesten tegen betaling hun koren bij de betreffende molen laten malen, wat de Heer weer geld 
opbracht. Bij verschillende Heeren van Berlicum vinden we de watermolen dan ook genoemd. In een akte 
uit 1532 staat vermeld dat er een lening gesloten is van 800 guldens, tegen een rente van 50 gulden per jaar, 
met als onderpand watermolen Ter Steen. In 1592 is Aernden Willemsz. van de watermolen Ter Steen jaren 
achter met de betaling van de pacht en de rentebetaling.
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missive voorgelezen van Heer Ahrend van Thienen, 
als Heer van Berlicum. Deze missive geschreven 
in ‘de Hage op 4 junij,’  houdt in hoofdzaak in 
dat hij op aanstaande maandag, 10 juni, door de 
Berlicumse schutterij wil worden ingehuldigd, ‘als 
wanneer zijne Edele zijne brieve van overdracht 
aan de schepenen zal vertoonen’. Hierover wordt 
in de schepenbank gedelibereerd (=beraadslaagd), 
goedgevonden en verstaan, om de Heer van Berlicum 
in naam van de gemeente vanuit ‘s-Hertogenbosch 
te gaan begroeten en nog te overleggen hoe men 
de verdere huldiging zal regelen. Hiervoor worden 
aangewezen de drossaard G.W. van Grimbergen en 
uit de schepenbank de president Antonij Arie van 
den Boom en Willem van Kempen, uit de geërfden 
Adriaan van Tongeren en Johan Rogman en de 
borgemeester Joseph Peter Tiebosch. Hen wordt 
opgedragen alles ‘ten beste ende voordeligste voor 
de gemeente’ te regelen. Als iets buiten hen om 
wordt ‘georganiseert, verteert of geconsumeert sal 
dese gemeente hierin niet eene stuijver betaalen’.
   In de dorpsrekeningen treffen we wat meer aan 
over deze inhuldiging. Zo zijn de officieren van 
St. Theunis en Katelijn en het gilde van St.-Joris 
aanwezig bij de feestelijkheden. Er wordt aan de 
Heer en zijn gevolg een maaltijd aangeboden. Dirk 
van Hooft en een zekere Van Nieulant, wijnkopers en 
handelaren leveren voor 25 gulden en 5 stuiver aan 
wijn, terwijl voor 3 gulden en 10 stuiver verteringen 
worden gedaan bij Peter Jansz. van Vugt. Aan vlees, 
hoenders, haas en andere behoeften wordt voldaan 
27 gulden. Voor de bestelde etenswaren in de stad, 
die met paard en wagen worden opgehaald, betaalt 

men 42 gulden. En natuurlijk moet er muziek zijn bij 
zo’n vrolijk zomerfeest. De Berlicummmer Adriaan 
Snelders ontvangt 3 gulden en 14 stuiver ‘hetgeen 
hij heeft verdient wegens dat hij op de viool heeft 
gespeelt op de inhuldiging van de Hoog. Edelg. Heer 
Arent van Thienen, als Heere van Berlicum’. Ook de 
schepenen zelf gebruiken het nodige op kosten van 
de gemeenschap.
   Het gaat snel bergafwaarts met de Heer Ahrend van 
Thienen. De schuldeisers willen de schulden met als 
onderpand de Heerlijkheid ingelost zien. Ze krijgen 
het voor elkaar de Heerlijkheid te mogen verkopen, 
daar de eigenaren anders hun geleend geld niet 
terug kunnen krijgen. De koper, voor ƒ 8.000,--, is 
Mr. David le Leu de Wilhem, raad bij de Raad en 
Leenhof van Brabant te ‘s-Gravenhage. 
   Het bedrag wordt nog verhoogd met ‘wijnkoop 30 
gulden, armengeld 1 gulden 16 stuiver, oproeper 12 
stuiver, rantsoen 50 gulden, officieren en schepenen 
12 gulden 12 stuiver, groenroede 2 gulden 8 stuiver’ 
enz. en bovendien moet alles op kopers kosten 
verheven worden.
   De Van Thienen’s doen er alles aan om hun 
Heerlijkheid weer terug te krijgen. Ze delen David 
le Leu de Wilhem mede ‘om bloetswege te sullen 
naasten, maar dese is niet gewillig’. Het heeft 
echter geen effect en de verkoop aan David le Leu 
de Wilhem blijft rechtsgeldig.
   Ahrend van Thienen overlijdt op 9 februari 1747 te 
’s-Hertogenbosch, 66-jarige leeftijd. Hij laat na aan 
zijn enige dochter een huis in Berlicum, staande aan 
de Run (=Vredendaal) en landerijen ter waarde van 
ƒ 3.550,--.                                          Wordt vervolgd
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De Heer van Berlicum, baron Ahrend van Thienen, overleed in 1717 te ’s-Hertogenbosch. Hij liet in Ber-
licum een kasteel, staande aan de Run, met de naam Vredendaal, en landerijen na aan zijn enige dochter. 
Vanwege de armoede in de 18e eeuw, verwaarloosde men het onderhoud van dit kasteel. In 1741 werd het 
kasteel Vredendaal (gebouw) gesloopt en de stenen en de stenen en het hout verkocht. De naam werd weer 
gebruikt voor het huidige huis Vredendaal, zie de afbeelding, gelegen aan een wiel in de Run.
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NA 10 JAAR WEER EEN HONDERDJARIGE IN BERLICUM
Albert Pennings

Het is in de loop van de jaren traditie geworden om in Rondom de Plaets een artikeltje te wijden aan onze 
mede-dorpsbewoners die de leeftijd van 100 jaar bereiken. In 1991 werd Bert Boogaards 100. Er is in dat 
jaar over zeven dorpsgenoten geschreven die ooit de 100-jarige leeftijd hebben bereikt. In 1996 was Marie 
Pennings-van Houtum de volgende en voorlopig de laatste persoon die honderd werd. Op 24 februari a.s. is 
dit weggelegd voor Lodewijk Muller, die al ruim 26 jaar in Berlicum woont en de laatste jaren een kamer 
heeft in zorgcentrum Berlerode. Hij heeft nog steeds een goede gezondheid, is redelijk fit, nog helder van 
geest en zeer tevreden. Het bereiken van zijn hoge leeftijd vindt hij een gave van God. We hadden een 
uitvoerig gesprek met hem.

Nederlands Indië 
Lodewijk Muller werd geboren in 1906 in Batavia, 
de hoofdstad van Nederlands-Indië. Het complete 
gezin telde dertien kinderen. Zijn grootvader van 
vaders kant was van Duitse afkomst, die rond 
1830 naar Nederlands Indië vertrok en daar met 
een Indische vrouw trouwde. Vandaar zijn Duits 
klinkende achternaam en Indisch aandoende 
uiterlijk. Zijn grootouders van moederszijde 
kwamen uit Zwitserland en Duitsland en woonden 
ook in Nederlands-Indië. Zijn ouders hebben er 
altijd gewoond. De heer Muller heeft dus veel 
internationaal bloed door de aderen stromen. 
Misschien komt daar zijn ijzersterk gestel wel 
vandaan. 
   Ze woonden er in grote huizen, op een westerse 
manier. De huizen waren meestal tot een bepaalde 
hoogte gemetseld, aangevuld met bamboe en riet, 
dus niet al te stevig. Er was altijd personeel van 

Indische afkomst, die bij hen inwoonde en er dus 
ook sliepen. Meestal waren er twee baboes (dat 
zijn hulpen), die de huishouding deden. Soms was 
er ook nog een knecht.
   In 1931 trouwde hij met Paula van Dietz. Ze 
kregen 3 zonen en 1 dochter. De heer Muller volgde 
in zijn geboorteland een technische opleiding en 
vond werk bij de spoorwegen. Hij kreeg de leiding 
over een werkplaats waar stoomlocomotieven 
werden onderhouden. 

De oorlogsjaren
Toen de Jappen in januari 1942 Nederlands-Indië 
bezetten, mochten zijn collega’s en hij een jaar 
blijven werken om het Indische personeel op 
te leiden om hun taken over te nemen. Op een 
gegeven moment werd hem een kist dynamiet 
geleverd om de locomotieven op te blazen. Maar 
Muller wist niet hoe dat werkte en heeft daarom 
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Lodewijk Muller korte tijd voor zijn honderdste verjaardag in verzorgingshuis Berlerode. Daarnaast een 
wat oudere foto van zijn vrouw, Paula van Dietz. Zij traden in 1931 in het huwelijk in Nederlands-Indië, 
kregen vier kinderen. Na de oorlogsperikelen en de vrijheidsstrijd van Indonesië gingen ze in Amsterdam 
wonen. Na een ernstig ongeluk van mevrouw Muller verhuisden ze in 1980 naar de Sint-Jorisstraat in 
Berlicum. Paula Muller- van Dietz is in 1991 overleden. De heer Muller heeft daar nog 10 jaar alleen ge-
woond tot hij zes jaar geleden naar Berlerode verhuisde. Hij hoopt op 24 februari a.s. 100 jaar te worden. 
Dit zal met al zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen in Den Durpsherd gevierd worden.
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eerst een staaf in het vrije veld uitgeprobeerd. 
Daarna heeft hij de andere staven verbrand in het 
vuur van een locomotief, wat al doende enorm 
veel zwarte rook veroorzaakte. De brandweer die 
ter plaatse kwam, was snel weer vertrokken toen 
ze hoorden wat er aan de hand was. Het opblazen 
van de locomotieven was niet gelukt.

In de gevangenis
Enige tijd later werd hij door de Japanners 
gevangen genomen en veroordeeld tot 15 jaar 
gevangenisstraf, want ‘als je iets hebt willen doen, 
ben je een vijand’. Daarop volgden heel beroerde 
jaren. Eerst verbleef Muller ruim 2½ jaar in de 
gevangenis, met gemiddeld 11 personen in een 
veel te kleine cel. Ze leden honger, de hygiënische 
toestand laat zich raden en bedden waren er niet. 
Iedere gevangene had een rieten matje om op te 
slapen, vanwege plaatsgebrek lagen ze erg dicht 
tegen elkaar aan. Muller lag aan de zijkant tegen 
een muur en als hij nu ‘s nachts wakker wordt en 
de muur naast zijn bed voelt, vraagt hij zich wel 
eens af waar hij is: het doet hem dan nog denken 
aan die tijd. 
   Er waren gevangenen die sterk waren, maar de 
zwakkere hadden het moeilijk. Degenen die niet 
tegen de gevangenschap, de vernederingen en 
de martelingen konden, hadden grote kans om te 
overlijden, wat ook dikwijls gebeurd is. Gelukkig 
heeft hij zelf geen nare gevolgen aan deze tijd 
overgehouden en ook geen last van nachtmerries 
gehad. 

In het kamp
Na de gevangenisjaren werd hij overgebracht 
naar een kamp. Ook daar was het zeer slecht. 
Evenals in de gevangenis kregen ze per dag maar 
een handjevol rijst met wat mais erdoor. Dat was 
allemaal vrij hard, vooral de mais moest goed 
en lang gekauwd worden, anders had je er geen 
voedingswaarde aan en kwamen de korrels later 
weer heel en onverteerd naar buiten.
   Bovendien moest er in het kamp ook nog hard 
gewerkt worden. Ze werden te werkgesteld bij 
de teelt van cassavewortels. Ter aanvulling van 
hun menu aten ze wel eens stiekem wat van de 
cassave.
   Zijn vrouw en kinderen waren intussen 
ondergedoken bij familie. Zijn vrouw zette een 
handeltje op in auto’s, maar toen zij een rode 
sjaal op haar witte bloes met daarbij een blauwe 
rok, de 3 kleuren van de Nederlandse vlag, ging 
dragen, werd ook zij vastgezet in een politiecel. 
De kinderen waren bij een ‘oma’. Al die jaren is 
de heer Muller dus gescheiden geweest van zijn 
gezin. 
   Door al deze gebeurtenissen heeft hij een 
blijvende haat tegen de Japanners gekregen. Zo 
verklaart hij bij voorbeeld dat hij nooit een Japanse 
auto zou kopen.

Na de oorlog
De atoombom op Hiroshima maakte een einde 
aan de oorlog en iedereen werd bevrijd. Volgens 
de heer Muller was het goed dat die bom gegooid 
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Foto van Lodewijk Muller met zijn kinderen, genomen in augustus 1994. Van links naar rechts: Laurens, 
Lodewijk, Reina, Fried en Ries. Alle vier de kinderen zijn in voormalig Nederlands-Indië, het huidige In-
donesië, geboren. Ze zijn na de oorlog met hun ouders mee naar Nederland gekomen, hebben hier hun op-
leidingen gevolgd en zijn vervolgens weer de wereld in getrokken. Ries woont al bijna 40 jaar in Berlicum, 
de anderen wonen in Amerika, België en Bangladesh.
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is, anders was er nooit een einde aan de bezetting 
van de Jappen gekomen. Intussen had hij een grote 
baard en was zo sterk vermagerd dat zijn eigen 
vrouw en kinderen hem niet meer herkenden. De 
kinderen waren zelfs bang voor hem. Het geluk 
van de hereniging was echter maar van korte 
duur!
   Na 40 dagen begon de vrijheidsstrijd van de 
Indonesiërs, die een eigen bestuur wilden hebben. 
Wederom werd hij geïnterneerd, wederom 
gescheiden van zijn vrouw en kinderen en leed 
hij honger, maar nu was het zijn eigen volk, de 
Indonesiërs, die hem dit aandeden. Door de komst 
van de Engelsen, in 1946, kwam ook aan deze 
internering een einde.

Gezondheidsproblemen
Hij ging weer bij de spoorwegen aan het werk, 
maar door alle jaren van ellende ging zijn herstel 
niet voorspoedig. Daarom mocht Lodewijk Muller 
en zijn gezin in 1947 voor recuperatieverlof naar 
Nederland. Dit was om te herstellen van de tijd 
in de gevangenis en het kamp. Voor de tijd van 
drie maanden bleven ze eerst in Vinkeveen en 
daarna in Bussum in een soort opvangcentrum. In 
dit pension hadden ze een kamer waarin men drie 
bedden tegen elkaar had geschoven waarin ze met 
zessen moesten slapen. De huur werd door het rijk 
betaald. Muller zelf ging na die tijd weer terug naar 
Indonesië. Zijn vrouw Paula, hun dochter en drie 
zoons bleven in Nederland achter en volgden hem 

in de lente van 1949 naar Indonesië. Het gezin is 
toen nog ongeveer twee jaar in Indonesië gebleven. 
De heer Muller kon zo nog zijn pensioenjaren 
vol maken. In 1951 vestigden ze zich voorgoed 
in Nederland, in Amsterdam. Hij kwam weer in 
zijn oude vak terecht en kreeg werk bij Werkspoor 
in Amsterdam, nu niet bij de reparatie, maar bij 
de nieuwbouw van treinen. Hij is nooit meer in 
Indonesië teruggeweest.

Naar Berlicum 
Zijn zoon Ries woonde al een tijdje in Berlicum 
om dichter bij zijn werk te wonen. Toen Muller, in 
de zestiger jaren, bij zijn zoon op bezoek kwam, 
zag hij bloeiende korenvelden en voor het eerst 
korenbloemen in bloei: het korenveld zag er 
helemaal blauw van. 
   In 1979 werd zijn vrouw Paula in Amsterdam 
aangereden en verloor ze haar linkeronderbeen. 
Ze kreeg een prothese, die toen nog niet zo goed 
waren dan nu. Omdat ze in Amsterdam twee hoog 
woonden moest er iets anders gezocht worden.
   Daarom zijn Muller en zijn vrouw in 1980 ook 
in Berlicum gaan wonen. Ze kregen een woning 
in de Sint-Jorisstraat waar alles gelijkvloers was 
en hadden het daar prima naar hun zin. Paula is in 
1991 overleden.

Berlerode
De heer Muller woont nu zes jaar in verzorgingshuis 
Berlerode. Hij heeft het er prima naar zijn zin 
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en is bijzonder te spreken over de verzorging. 
In het verleden waren er diverse activiteiten die 
wegbezuinigd zijn. Hij heeft niet veel contacten 
met de medebewoners, maar doet wel mee als 
er activiteiten zijn, zoals sjoelen en bingo. Hij 
verveelt zich echter nooit. Hij leest, zonder bril, de 
krant in de zaal en kijkt alleen ’s avonds televisie, 
voornamelijk het nieuws. Vooral de tsunami heeft 
hem erg aangegrepen. 
   De broodmaaltijden worden door hemzelf 
verzorgd, de warme maaltijd maakt hij elke 
avond warm in de magnetron. Wel doet hij 
gewoontegetrouw altijd sambal bij het eten. Ook 
het drinken van melk met ovomaltine heeft er 
volgens hem toe bijgedragen dat zijn gestel zo 
sterk is gebleven. 
   Maar, zegt hij, vroeger had ik een auto, later 
werd het een snorfiets (maar wel opgevoerd!), 
die weer door een gewone fiets werd opgevolgd. 
Toen dat niet zo goed meer ging, schafte hij een 
driewielige fiets aan en nu gaat hij op stap met zijn 
rollator. Stukje bij beetje wordt er dus ingeleverd. 
Hij is heel blij met bezoek, vooral van zijn 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, al wonen 
er een aantal ver weg, zoals België, Amerika en 
Bangladesh. De telefoon gebruikt hij daarom heel 
vaak.

   Vanuit alle windstreken komen zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen naar 
Berlicum om zijn eeuwfeest te vieren. In totaal 
zullen er zeker 150 familieleden aanwezig zijn.

Humor 
Ondanks zijn hoge leeftijd heeft de heer Muller 
zijn gevoel voor humor niet verloren. Hij geniet 
nog van veel dingen en lust nog graag een borreltje: 
‘die is nooit lang vol’ volgens hem. Toch is hij nog 
nooit dronken geweest. Ook geniet hij nog steeds 
van zijn rokertje. Gerookt vlees bederft niet’ is een 
uitspraak van hem. Evenals: ‘ik kijk graag naar 
mooie ….’ als hij stopt vullen wij ‘slim’ aan ‘…
vrouwen’, dan zegt hij: ‘…schilderijen’.

De heemkundekring dankt Lodewijk Muller voor 
zijn bereidheid ons te woord te staan. We hebben 
ervan genoten en wensen hem een fijne verjaardag 
toe en nog vele jaren in goede gezondheid.

Wij hebben voor het samenstellen van het artikel 
ook inlichtingen ingewonnen bij zijn zoon Ries en 
gebruikgemaakt van het artikel dat over hem in 
De Brug van 26 februari 2004 stond.
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DE PTT IN BERLICUM (9)
Wim van der Heijden, † 2005

Verbouw voormalig postkantoor.
Als in 1970 het nieuwe kantoor geopend is, laat 
Harrie Arts de entree van het oude kantoor in 
de Hoogstraat dicht metselen en komt er naast 
die voormalige kantoorentree een marmeren 
gedenkplaat. De kantoorruimten worden na 
verbouwing bij het woonhuis getrokken. De 
kosten van deze bescheiden werkzaamheden zijn 
inmiddels vier keer zo hoog als de bouw, in 1934, 
van het woonhuis met kantoor.

Sterke toename postverkeer
Het economisch verkeer ondergaat een enorme 
uitbreiding met veel meer zakelijke en particuliere 
contacten, waardoor het postverkeer sterk 
toeneemt. De PTT is daarom genoodzaakt haar 
transportnetwerk veel fijnmaziger te maken en de 
frequentie van het vervoer te vergroten. Vanaf 1980 
worden een aantal grote expeditieknooppunten 
gebouwd voor centrale verwerking van de post.

Uitbreiding van het hulppostkantoor
Vijftien jaar na de bouw van het hulppostkantoor 
nabij het Mercuriusplein is de oppervlakte en 
indeling van het kantoor door de niet verwachte 
snelle ontwikkelingen op dienstengebied 
achterhaald. Het publiek spreekt nooit over het 
hulppostkantoor maar altijd over het postkantoor, 
die benaming zal in dit artikel verder ook gebruikt 

worden. 
   Gelukkig is bij de aankoop van de grond met de 
gemeente afgesproken, dat bij de uitgifte van de 
naastgelegen grond eerst de PTT geraadpleegd zal 
worden. Zodoende kan de PTT er nog een strook 
van gemiddeld 12,50 m breedte bijkopen. 
   Men komt ruimte tekort voor de bestellers, 
zoals een kantine, een bestellerruimte, een laad- 
en losruimte, ruimte achter de postbussen en een 
grotere toiletgroep. De zelfbedieningsruimte is 
te klein en er moeten meer postbussen komen. 
De bestaande telefooncel moet beter bereikbaar 
worden voor gehandicapten en er is een tweede 
nodig aan de buitenzijde. De overgebleven 
binnenruimte van het terrein is bereikbaar voor 
postwagens, maar wordt voor de veiligheid 
voorzien van poorten.
   In het plan voor uitbreiding worden al deze 
gegevens en nog een aantal kleinere wijzigingen 
in 1985 door de architect verwerkt en vervolgens 
goedgekeurd door de opdrachtgever en de 
gemeente. Eind 1986 kan de aanbesteding 
plaatsvinden, waarbij de Nulandse aannemer J.A. 
van Niftrik voor ongeveer een half miljoen gulden 
de laagste inschrijver is.

Tijdelijk postkantoor aan de Milrooijseweg
Het postkantoor wordt  tijdelijk ondergebracht in 
het grote bedrijfspand van Tibosch in het hoekpand 
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Begin 1964 blijkt dat het hulppost-
kantoor aan de Hoogstraat niet 
meer voldoet door de toename van 
de aangeboden diensten.
Harrie Arts wil de uitbreiding 
graag aan huis houden. Maar de 
PTT vindt dat het perceel niet groot 
genoeg is. Na jarenlang overleg 
met de gemeente en beleidswijzi-
ging van de PTT wordt in 1969 be-
sloten om te bouwen in het nieuw 
te ontwikkelen centrum. Het pand 
krijgt beduidend meer kantoor-
ruimte en faciliteiten voor de be-
stellers en het publiek. 

Door de snelle ontwikkelingen 
op dienstgebied blijkt na 15 jaar 
dat het pand wederom niet meer 
voldoet en nodig uitgebreid 
moet worden. Er volgt een gron-
dige verbouwing en er wordt 
een flink stuk aangebouwd. Was 
de aanneemsom van de nieuw-
bouw nog ƒ 112.080,-; de ver-
bouwing met uitbreiding wordt 
aanbesteed voor ruim een half 
miljoen.
Tijdens de bouw verhuist het 
hulppostkantoor tijdelijk naar 
een gedeelte in het bedrijfspand 
van Tibosch aan de Milrooijse-
weg. 
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aan de kant van Middelrode aan de Milrooijseweg. 
Om aan de eisen van brand- en inbraakbeveiliging 
als postkantoor te kunnen voldoen, treft men een 
aantal voorzieningen.

Poging tot een roofoverval
Ondanks deze maatregelen verschijnen er op 
een dag vier overvallers in dit postkantoor. De 
bestellers zijn al weg, maar Harrie Arts is nog 
bezig met het controleren van de kas en schrikt 
hevig. De inbrekers eisen geld en slaan enkele 
malen met een moker op de ruit van de balie. Een 
stuk in de ruit versplinterd en alles komt onder de 
glassplinters. Ook Harrie krijgt ze over zich heen. 
Als blijkt dat de ruit als geheel niet stuk te krijgen 
is, slaan de overvallers op de vlucht. Harrie heeft 
inmiddels de knop van het alarm ingedrukt zodat 
de politie gewaarschuwd wordt, die direct de 
grote uitvalswegen afzet, maar de boeven zijn 
in geen velden of wegen meer te vinden. Via het 
achterland kan men alle kanten op.
   Na de opening van het uitgebreide kantoor aan 
de Kerkwijk, wordt voormelde vestiging weer 
opgeheven.

Geldontwaarding
Na een snelle en voorspoedige bouw vindt op 
24 april 1987 de officiële opening plaats van 
het vergrote postkantoor. Esther, de dochter van 
Harrie Arts, biedt de burgemeester J.van Homelen 
de sleutel aan die hierna de opening verricht.
   Opvallend is de stijging van de bouwkosten. In 

1934 werd het eerste postkantoor mét woonhuis 
gebouwd voor ƒ 5.520,-, het kantoor nabij het 
Mercuriusplein in 1970, kostte ƒ 112.081,- en de 
uitbreiding in 1987 ruim een half miljoen. We 
moeten dan tot de bevinding komen dat de laatste 
uitbreiding 100 keer zoveel heeft gekost als de 
bouw van het eerste postkantoor. Natuurlijk is 
het laatste gebouwde postkantoor groter, maar in 
1934, bij de eerste nieuwbouw, was het inclusief 
het woonhuis voor de kantoorhouder. Over 
geldontwaarding gesproken!

Einde van de PTT
Op 1 januari 1989 komt er een einde aan de 
bestaande PTT-organisatie. Het Staatsbedrijf 
wordt geprivatiseerd en krijgt de naam PTT 
Nederland N.V.. Het gewezen Staatsbedrijf krijgt 
hierdoor een zelfstandige bedrijfsvoering, regelt 
haar eigen investeringen en gaat ‘de markt op’ 
(aandelen uitgeven). Al het personeel, ook de 
postbodes, worden wegens deze privatisering op 
31 december 1988 ontslagen en worden daags 
daarna, op 1 januari 1989 bij de geprivatiseerde 
N.V. in dienst genomen. Jaren later vindt er een 
opsplitsing plaats in twee afzonderlijke bedrijven, 
de TPG Post en de KPN (Koninklijke PTT 
Nederland). Volgens berichten zal op 15 mei 2006 
de Koninklijke TPG Post haar naam omdopen in 
Koninklijke TNT Post. 
   De titel van postkantoorhouder is inmiddels al enige 
tijd geleden veranderd in postkantoormanager.
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Om het vak te leren heeft Harrie Arts in Den Bosch 
een opleiding gevolgd tot hulppostkantoorhouder. 
Daarna heeft hij een ½ jaar stage gelopen in Box-
tel. Als in 1954 de plaatselijke hulppostkantoor-
houder in Geffen ziek wordt, neemt Harrie voor 
één jaar diens werk over. Dit alles was een goede 
leerschool, zodat hij het vak goed beheerst als hij 
in 1955, als 18-jarige, het werk van zijn vader 
overneemt. Hij is de derde generatie die dit werk 
verrichtte. Zijn grootvader, Marinus Frunt, is 
reeds in 1903 begonnen als telefonist met een be-
loning van ƒ 100,- per jaar. Marie Frunt, de moe-
der van Harrie, heeft de dienstverlening in 1921 
overgenomen met een jaarsalaris van ƒ 1290,-. In 
1952 neemt Harrie’s vader, Gerard Arts, het werk 
over van zijn moeder. Harrie begon in 1955 als 
hulppostkantoorhouder. Later veranderde deze 
functie in postkantoormanager. Nadat Harrie 40 
jaar in dienst geweest van de PTT, is hij in1995 
in de VUT gegaan. 
Op deze foto zien wij Harrie in 1954 op weg naar 
Geffen.
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Nieuwe ontwikkelingen
In de negentiger jaren zijn de ontwikkelingen bij 
de TPG Post en de KPN voor de buitenstaander 
nauwelijks meer bij te houden. We worden 
geconfronteerd met telefax, viditel, digitale 
communicatiecentrales, mobieltjes, autotelefoon 
met en zonder handbediening, internet, e-mail, 
sms’en, chatten, skypen enz. enz.. 

Harrie Arts in de VUT
Op 27 mei 1995 gaat de Berlicumse postkantoor-
manager na 40 jaar arbeid in de V.U.T.. Hij 
ontvangt de gouden eremedaille, verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau. 
   Zijn familie, te beginnen bij zijn grootvader, is 
bijna 100 jaar betrokken geweest bij de PTT en 
haar voorgangers. Harrie vindt dat hij een mooie 
tijd gehad heeft met veel leuke contacten. Hij is 
er vanaf zijn vroegste jeugd mee geconfronteerd. 
Het begon met kleingeld sorteren en zegeltjes 
afscheuren. Zo groeide vanzelf zijn belangstelling 
voor het vak, dat hij al die jaren met veel plezier 
uitgeoefend heeft.

Briefjes van honderd in de houtmijt
Een mooi voorval waarmee Harrie iemand van 
dienst is geweest is het volgende. 
   Op Loofaert 27 woonden Willemke van Rooy met 
zijn zussen Pietje en Lieneke; alle drie ongehuwd. 
Willemke hield bij diverse particulieren tegen 
geldelijke vergoeding de tuin bij. Een gedeelte 

van zijn verdiende geld droeg hij niet af aan 
zijn zus Lieneke die de geldzaken regelde. Het 
achtergehouden geld bewaarde Willemke in de 
houtmijt om er zelf ten alle tijden over te kunnen 
beschikken. Had hij klein geld dan spaarde hij 
dat en wisselde dat later tegen een briefje van 
honderd. Zo had hij langzamerhand een flinke 
stapel met briefjes van honderd. Toen hij een keer 
met een briefje van honderd wilde betalen, bleek 
dit te oud. 
   Ze hadden ingewisseld moeten worden, maar 
dat was Willemke kennelijk ontgaan. Toen hij 
bij Harrie Arts de heg kwam knippen vertelde 
hij zijn probleem van de ‘verlopen’ briefjes van 
honderd. Harrie heeft toen gezorgd dat ze alsnog 
ingewisseld konden worden. Lieneke en Pietje, de 
zussen van Willemke, hebben het nooit geweten.
   Zo’n voorval vertelt Harrie alleen omdat alle 
betrokkenen inmiddels zij overleden en ze geen 
nageslacht hebben. Hij zal nooit iemand in 
diskrediet brengen.

Opvolgers van Harrie Arts
Als Harrie Arts met de VUT gaat zijn er 
veranderingen in de organisatie op komst. Daarom 
wordt er als opvolger voor tijdelijk een bureauhoofd 
aangesteld. Dit zijn achtereenvolgend: Henk 
van Boxtel, Ton Jansen, Jacques Verhoeven en 
Wil Haverkamp. Laatstgenoemde heeft twee 
overvallen meegemaakt. Waarbij hij zelfs verwond 
werd.
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Hier zien wij, in 1987, van links naar rechts burgemeester Van Homelen, de directeur van de PTT in Den 
Bosch, A. van de Pijll, en de plaatselijke postkantoormanager Harrie Arts. Deze foto is genomen kort na 
de officiële opening vanwege de grondige verbouwing en uitbreiding van het hulppostkantoor op de hoek 
Kerkwijk - Marsstraat. Nu bijna 20 jaar later,  staat het gebouw,  dat toen voor ruin een half miljoen gulden 
verbouwt is,  al enkele jaren leeg en op het punt om gesloopt te worden.
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Postkantoor opgeheven?
Lange tijd waren er geruchten dat TPG Post het 
postkantoor in Berlicum wilde afstoten. Een van 
de belangrijkste redenen is de automatisering van 
het geldverkeer.
   In 2001 besluit TPG Post in kleinere en middelgrote 
dorpen, waaronder Berlicum, het postkantoor af 
te stoten. Het gebouwencomplex verkoopt men 
aan Brouwers Makelaars. De bedoeling was het 
postkantoor op 1 september 2002 te sluiten en 
de verdeelruimte voor de brievenbezorgers nog 
enige tijd te laten bestaan. Maar de sluiting kan 
dan nog niet doorgaan omdat TPG-Post met de 
aanwezige ondernemers niet tot een overeenkomst 
kan komen voor ‘een franchisevestiging’ of een 
‘postagentschap nieuwe stijl’. 

TPG-Post Servicepunt 
Uiteindelijk sluit men een overeenkomst met René 
en Adriëtte Vink-Wijgergangs om in hun boek- en 
kantoorboekhandel een TPG Post Servicepunt te 
openen. Het postkantoor wordt op 17 oktober 2003 
definitief gesloten. De giromaat en de postbussen 
blijven er dan nog enige tijd, maar verdwijnen 
uiteindelijk ook. 
   Op maandag 20 oktober 2003 is in de boek- en 
kantoorboekhandel Mieke Wijgergangs een TPG 
Post Servicepunt geopend. De dorpsbewoners 
kunnen daar terecht voor de belangrijkste diensten 

van TPG Post o.a. postzegels, strippenkaart, 
telefoonkaarten en het brengen en afhalen van 
pakketjes. Inmiddels werkt de giromaat in het 
voormalige postkantoor niet meer, maar de 
klanten van de postgiro kunnen bij het servicepunt 
€ 250,- per dag opnemen. Voor alle andere 
(geld)handelingen moet men naar het postkantoor 
in Rosmalen of elders. 

Postbussen en depot voor post
De postbussen worden verhuisd naar de Boerenbond 
(Kerkwijk 81-83); vanaf 1 augustus 2005 Agri 
Bouwmarkt genoemd. Nadat de postbussen een 
tijdlang in een blokhut waren ondergebracht is er 
in de loop van 2004 een speciale ruimte gebouwd 
tegen het pand van de Agri Bouwmarkt. 
   De post wordt momenteel verdeeld vanuit het 
depot bij Stan en Marlies Bosch, Doornhoek 4. In 
het volgende periodiek zullen we in het slotartikel 
‘De PTT in Berlicum’ vertellen over de postbodes 
met hopelijk alle namen van diegenen die ons in 
de loop der jaren de post bezorgd hebben.
   Brouwers heeft inmiddels het pand doorverkocht. 
Momenteel zijn er plannen om het postkantoor 
af te breken en op die plaats op de begane grond 
commerciële ruimtes te bouwen met daarboven 
appartementen.
   Makelaarskantoor Brouwers zal zich in een van 
de commerciële ruimtes te vestigen.

              Wordt vervolgd



33

Wegens steeds verdergaande automati-
sering van het geldverkeer wil TPG Post 
ook in Berlicum het postkantoor afstoten. 
De bedoeling is om op 1 september 2002 
te sluiten, maar men kan niet tot over-
eenstemming komen met de plaatselijke 
ondernemers om een postagentschap te 
vestigen. Op diverse plaatsen zijn er al 
roofovervallen gepleegd bij postagent-
schappen en daar is men huiverig voor. 
Uiteindelijk sluit men een overeenkomst 
met René en Adriëtte Vink-Wijgergangs 
om een TPG Post Servicepunt te ope-
nen. Op 20 oktober 2003 is het zo ver 
dat men in boek- en kantoorboekhandel 
Mieke Wijgergangs terecht kan voor zeer 
beperkt geldverkeer en de belangrijkste 
diensten van TPG Post.

Vanwege de sluiting van het postkantoor 
moeten ook de postbussen daar verdwij-
nen. Ze worden verhuisd naar de Boeren-
bond (Kerkwijk 81-83); vanaf 1 augustus 
2005 Agri Bouwmarkt genoemd. Nadat 
de postbussen een tijdlang in een blok-
hut zijn ondergebracht is er in de loop 
van 2004 de hiernaast afgebeelde ruimte 
tegen het pand van de Agri Bouwmarkt 
gebouwd. 
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Deze keer een foto van de Norbertusschool in Berlicum met de 6e klas van het schooljaar 1961/1962. De 
klassen waren toen behoorlijk groot, in deze klas zaten in dat jaar 34 leerlingen. Ze kregen les van Dhr. 
Jan Gilsing. Het was het laatste jaar dat ze op de Norbertusschool verbleven. Het volgende schooljaar 
gingen ze naar de verschillende vormen van het vervolgonderwijs. De namen van links naar rechts en 
van boven naar beneden:: Huub van der Heijden, Nico Smulders, Wim van Helvoirt, Ad van Helvoort, 
Arie Verhagen, Frans Govers, Adrie van Oss, Guus Bierings, Walter van der Heijden, Rudolf Loeffen, Tini 
Kweens, Lambert van de Westelaken, Rens Pennings, Jan Hoedemakers, Rien de Jong, Paul van de Ven, Ad 
Pennings, Arnold van Lith, Harrie van de Veerdonk, Mari van Boxtel, Geert Jonkers, Chris Steenbergen, 
Henk Bolk, Will Jonkers, Martien van Helvert, André Martens, Peter van Helvoort, Jan Steenbergen, Leo 
van de Zanden, Wim van Helvoirt, Peter Frunt en Adrie Gevers.

Om te bekijken
Fotogroep
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Reacties op geplaatste foto’s. Bij de reacties in de vorige Rondom de Plaets schreven we al over de foto 
op pag. 77 in nr. 3-2005. Bij navraag blijkt Piet van de Paverd de jongens op die foto ook niet te kennen. 
Het zijn dus waarschijnlijk jongens die tijdelijk bij de familie Van Loon zijn ondergebracht om aan te 
sterken. Dat was indertijd voor, de toen 13-jarige, Piet ook de reden. Hij vertelde een aardige anekdote. Als 
Amsterdammer had hij weinig kijk op het boerenleven. Toen ze hem tijdens werkzaamheden op het land 
eens vroegen of hij de schoffel wilde halen, kwam hij met de ploeg aanzetten. Iedereen moest er hartelijk 
om lachen. Ans van Zoggel-Kweens mailde ons dat het derde kind van links op de foto op de voorpagina, 
van nr. 4-2005, niet Hetty van den Heuvel is, maar Els Schumacher. Gerard van Helvoort, thans wonende 
in Sint-Oedenrode, liet per e-mail weten dat op pagina 127-2005 van hetzelfde periodiek naast Gerard van 
Helvoort nog een Gerard van Helvoort staat. Dus 3x Gerard van Helvoort op die foto. Hij schrijft dat ze 
neven zijn die bij elkaar in de klas zaten. Ze werden door meester Wijgergangs Gerard 1,2 en 3 genoemd. 
Harriëtte van de Ven-Bissels mailde dat het vraagteken Gerard van Helvoort is. Trees van den Heuvel moet 
zijn Grace van den Heuvel. Jan van den Broek liet weten dat de foto, die geplaatst is op pagina 73-2005, toch 
wel richting Berlicum genomen is, anders zou men de boerderij van Verkuijlen in de Molenhoek moeten 
zien. In het vorige periodiek stond bij de reacties dat men op die foto waarschijnlijk richting Heeswijk kijkt. 
Het blijft moeilijk met foto’s als er niet meteen na het afdrukken de juiste gegevens genoteerd worden. Ook 
een jaartal is later heel moeilijk te achterhalen. 
500 Jaar Heerlijkheid; Berlicum-Middelrode-Kaathoven. Wim Hendriks reageerde hierop met de 
volgende tekst: In Rondom de Plaets, op blz. 109-2005, wordt als drossaard of schout van Berlicum Johan 
van Hambroeck (1608-1609) vermeld. Deze was gehuwd met Elisabeth van Brecht, hun zoon Jan overleed 
jong. Hun dochter Anna bleef ongehuwd. Haar leven wordt beschreven in de onlangs verschenen historische 
roman “Anna van Hambroeck”. Dit is de jonkvrouw die in 1629 na de val van Den Bosch het beeld van 
de Zoete Lieve Vrouw in haar huis verborg en later naar het veilige Brussel bracht. (Dit is de uitvoerige 
ondertitel). Het boek is geschreven door Marianne Keser en uitgegeven door boekhandel Adr. Heinen. 
Anna van Hambroeck was de enige erfgename van Johan van Hambroeck, zoals blijkt uit de Schepenakte 
reg. No 402 f. 86 (zie blz. 19 van het betreffende boek). In de roman spelen ook allerlei bekende historische 
figuren een rol, zoals: Anthony Schetz van Grobbendonck, bisschop Ophovius, Frederik Hendrik, e.a. Ook 
zijn allerlei situaties in Den Bosch herkenbaar, zoals de St.-Janspoort: zie het kaartje in genoemde Rondom 
de Plaets op blz. 113 (het kaartje van rond 1775). En verder natuurlijk de plaatsen die rond de stad zijn 
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gelegen. Al met al een heel interessante en soms spannende roman, die echt de moeite waard is en “lekker” 
leest…. Het geeft een heel goed beeld van leven van de mensen in die tijd.
‘De Abdij van Berne in de loop der eeuwen’. Dit boekje kregen we van Jet van der Doelen-van den 
Broek. Het is in 1977 geschreven door Alphons van den Hurk. Hij schreef in 1990, samen met Wim van 
der Heijden, ook het boek ‘Berne en Berlicum; 1240-1990’. In het nu geschonken boekje kunnen we o.a. 
lezen dat Berlicum de oudste parochie is van deze abdij en tevens in Nederland de oudste parochie die 
bediend wordt door regulieren (=mannelijke kloosterlingen behorend tot een religieuze orde, red.). Het is 
een bijzonder prettig leesbaar boekje, waardoor men een goed inzicht krijgt in de geschiedenis van de Abdij 
van Berne.
Het militaire weekblad ‘De Wacht’. Martin Swanenberg schonk de kring 14 afleveringen van ‘De Wacht’; 
het  weekblad voor het gemobiliseerde leger. Het eerste uitgebrachte nummer is van 18 november 1939; dus 
kort na de, op 29 augustus 1939 afgekondigde, mobilisatie. De voormobilisatie was er al vanaf 27 september 
1938. Het laatste geschonken nummer is van 20 april 1940. Drie weken later is de Tweede Wereldoorlog 
uitgebroken. Natuurlijk wordt er in die periodieken aandacht geschonken aan oorlogstuig, uniformen en 
dergelijke, maar ook blijkt er behoefte te zijn aan muzikale opvoeding zodat men tijdens een marsch door 
het rhythme gemakkelijker kan lopen en den geest verfrisschen!. In het nummer van 2 december 1939 staat 
er een brief van Sint Nicolaas afgedrukt, waarin de Sint o.a. zijn zorg uitspreekt omdat de kinderen al in 
oktober hun schoen zetten. En wij maar denken dat het vroege begin van de verjaardagsviering van de Sint 
iets van deze tijd is! Hij schrijft ook dat hij op de daken veel last heeft van de masten en draden van de radio 
en herhaaldelijk thuis komt met een antenne in zijn baard. Het is een kostelijk geschreven stukje. Ook de 
advertenties zijn leuk om te lezen: wat te denken van het sigarettenmerk Triumph, die reclame maakt voor 
de 1 cent sigaret! De stukjes zijn natuurlijk niet specifiek gericht op ons dorp, maar geeft alles bij elkaar een 
beeld zoals ook de militairen uit ons dorp het in die tijd beleefden.
Wij danken iedereen voor hun reacties en de aanvullingen voor het archief. Alles wordt zuinig bewaard 
in de twee inbraak- en brandbeveiligde archiefruimtes van heemkundekring ‘De Plaets’. Geïnteresseerden 
kunnen er nu en later gebruik van maken. Elke dinsdagochtend en de derde woensdagavond van de maand 
kan iedereen vrij binnenlopen voor informatie of zomaar om eens een kijkje te nemen. U zult er van 
staan te kijken wat er allemaal in de archiefruimte van Heemkundekring ‘De Plaets’ aanwezig is. Op de 
dinsdagmorgen werken er altijd een groot aantal kringleden aan de vele archiefstukken, foto’s, bidprentjes 
en stamboomgegevens van de kring
.
In een volgend periodiek volgen vermeldingen van meerdere schenkingen.
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Vlag van motorclub Seldensate. Die vlag is enige tijd geleden door Albert van Lith, met nog wat archief-
stukken, aan heemkundekring ‘De Plaets’ geschonken. Een mooie vlag, maar helaas nogal versleten. Alleen 
de letters waren nog in goede staat, waarschijnlijk omdat ze van andere stof gemaakt zijn. Kringlid Nelly 
Embrechts-van Lokven heeft die letters eruit geknipt en op een door haar gemaakte nieuwe vlag gezet. Het 
resultaat is een mooie nieuwe vlag en bijna niet te onderscheiden van de originele, maar nu zonder gaat-
jes. 
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Verklarende tekst bij de situatietekening van de Hasselt,
ca. 1720, op de achterzijde 

Midden op de tekening loopt van links naar rechts de Hasseltsche straat, die is later opgehoogd en heette 
toen voortaan Hasseltsedijk. Rechts komt die straat uit in de dorpskern: De Plaets ook wel Plaetse genoemd. 
Daar vinden we de kerk, de school, brouwerijen, herbergen en boerderijen. Duidelijk aanwezig is Kasteel 
ter Aa. Een zijarm van de Run vormt de gracht van het kasteel. De landerijen die bij het kasteel hoorden 
zijn goed te zien, zoals het Sterrenbosch. Aan de onderzijde van de tekening loopt de meanderende Aa, 
het is de grens met Den Dungen. Ook de Run is nog prominent aanwezig, zelfs met een soort haventje als 
losplaats. Ten noorden van de Hasseltsche straat liggen de landerijen van de Pastoriehoeve, ook genaamd 
Pastoorshoeve, eigendom van de Abdij van Berne. Rechts aan de Onderstal ligt de hoeve zelf en daarnaast 
de pastorie, toen nog helemaal omgracht en bewoond door de dominee.         
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