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Herinneringen van Bartje Steenbergen
Geschreven: Bart Steenbergen, bewerking: Albert Pennings

Bart Steenbergen werd geboren, in 1920, in het oude centrum van Berlicum. Het ouderlijk huis, Raadhuisplein 
10, stond achter de protestantse kerk. In een gedeelte van het pand was van 1619 tot 1895 de school van 
Berlicum gevestigd. Zijn vader, Linderke Steenbergen, verdiende de kost voor zijn grote gezin met de 
handel en het uitventen van vooral groente, fruit, haring en petroleum. Zijn moeder was Kòtje van Deursen. 
Het gezin kreeg 11 kinderen: Lina (1910), Theo (1912), Hans (1913), Toon (1915), Martien (1916), Bart 
(1920), Piet (1923), Adrie (1925), Frans (1927), Nora (1928) en Wim (1931).
Bart is in 1950 getrouwd met Joke van den Boogaard en toen in Den Bosch gaan wonen. Inmiddels is hij 56 
getrouwd en woont er nog steeds. Bart heeft nog veel herinneringen aan de belevenissen tijdens zijn jeugd 
in Berlicum en kan er eindeloos over vertellen. Zelf had hij al veel opgeschreven, maar toen hij aan de praat 
raakte, kwamen er steeds meer herinneringen naar boven. De redactie heeft dat aan den lijve ondervonden. 
In enkele afleveringen vertellen we zijn verhaal. Zijn zelf geschreven teksten zijn aangevuld met wat hij 
vertelde.

In de twintiger jaren
Ik ben geboren in 1920. Wij hadden een kinderrijke 
buurt, dat was heel gewoon in die tijd. Op een 
gegeven moment waren er bij ons in de buurt 3 
gezinnen met samen 33 kinderen. Wijzelf hadden 
elf kinderen, bij Grosfeld (Raadhuisplein 18) 
waren er 13 en bij Dorus van de Ven (Raadhuisplein 
12) ook een heel stel. ‘Kindjes moet je kopen’, 
zei meneer pastoor. Liefst zo veel mogelijk, het 
huis was groot genoeg en meubels stonden er niet 
veel. 
Ons vader was voor de oorlog dikwijls werkloos 
en had dus veel tijd om te prutsen. Ik mocht 
boodschappen doen. Een half pond van dit en een 
½ ons of een ons van dat. De buurvrouw kwam wel 
eens kijken. Het is niet bij te houden, zei ze dan 

tegen ons moeder. Die zag de ellende alleen maar 
aan; veel kinderen en weinig geld. Die buurvrouw 
had drie kinderen, haar man was een dronkaard.
De zomers waren mooi, maar in de winter stonden 
‘de bloemen’ van ijs op de ramen en was het 
koud in huis. De kokosmat stond dan tegen de 
deur om de wind tegen te houden, want de kieren 
waren groot. Vader zat meestal bij de kachel, die 
roodgloeiend stond. Kolen waren te duur voor 
ons dus stookten we hout, maar dat vloog erdoor. 
Moeder zat bij de keukendeur, dicht bij het fornuis 
om koffie te zetten. We hadden toen nog een 
pomp in de bijkeuken maar die was in de winter 
dikwijls bevroren. In de keuken stonden een paar 
petroleumpitjes om daarop het eten te koken. 
Bij ons thuis sliepen de negen jongens op zolder, 
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de twee meisjes op de opkamer. Op het dak lagen 
pannen met daaronder een laag stro. Ik heb wel 
eens een gat in het stro van het dak gemaakt 
om naar de vogeltjes te kijken die onder de 
pannen nestelden. Die kwamen regelmatig hun 
jongen voeren. Vanuit het dakraam konden we 
verschillende kerken zien. Ik dacht wel een stuk 
of zeven, zoals die van Den Dungen en een aantal 
in Den Bosch en natuurlijk de kerk vlak bij ons. 
De zolder werd verlicht door olielampjes. Ik 
begrijp nog niet dat er nooit brand is uitgebroken 
tijdens onze kussengevechten. We hadden een 
emmer om in te plassen, maar een van mijn broers 
had een doorgesneden fietsband zo neergelegd 
dat die in de goot uitkwam, zodat zijn plas daar 
terechtkwam.

De houteren hamer
Ik denk dat ik een jaar of vijf was toen er iedere 
dag een boer bij ons thuis langs kwam met een 
houteren hamer op zijn schouder. Hij had die zelf 
gemaakt van boomtakken. Een touw verbond 
de hamer met de steel en bengelde over zijn 
schouder. Hij ging dan tùire. Dat was paaltjes in 
de wei recht slaan die koeien schuin schrobden als 
ze jeuk hadden. Ik vond die hamer zo mooi, dat ik 
vroeg of hij er voor mij ook een wou maken. ‘Ja 
zeker, morgen klaar’, zei hij. Dus stond ik hem 
’s anderendaags op te wachten. Maar geen hamer. 
Het was weer: ‘morgen klaar’. Ik moet hem nu 
nog krijgen; beloftes vergeet je niet.

Kleuterschool
Intussen was ik zes geworden en moest ik naar 
de bewaarschool. Daar leerde ik vlechten van 
zuster Leonie. Na de school maakte ik fluitjes van 
bendhout, schietbuizen van vlierhout en mutsen 
van biezen. Zelfs van oude fietsen kon je weer 
een nieuwe maken. Zo maakten we van drie oude 
fietsen weer één goede. We hadden geen centen, 
maar we waren wel vindingrijk. Verder weet ik 
niets meer van die tijd. 

Sleutel van mond tot mond
Toen moest ik voor de kleine H. Communie gaan 
oefenen. Het was zuster Leonie die ons leerde om 
de H. Hostie niet met de tanden aan te raken. Dit 
controleerde zij met een sleutel die van mond tot 
mond ging. Van de communiefeesten weet ik niet 
veel meer. Zondags een snee krentenbrood was al 
feest.
Ik weet nog dat zuster Leonie overleden was. 
Ze lag opgebaard in het klooster. Gezamenlijk 
moesten wij gaan kijken. Ze had zwarte sokken 
aan.
Ik had een keer heel erge tandpijn. Toen kapelaan 
Van den Boom (later pastoor) mij een kruisje op 
het voorhoofd tekende, was de tandpijn over. Ik 
dacht dat er een wonder was gebeurd. 
Als de kapelaan ergens bij een zieke de communie 
ging brengen, kon je dat zien want dan had hij een 
hand aan het stuur van de fiets en de andere hand 
had hij op borsthoogte in zijn kleren gestoken. Als 
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Lindert Steenbergen en zijn vrouw Kòtje van Deursen woonden in het huurpand van de gemeente Berli-
cum, Raadhuisplein 10. Ze woonden in een gedeelte van het pand waarin tot 1895 de openbare school met 
schoolmeesterswoning gevestigd was. Lindert zelf is er jaren naar school gegaan. Deze school, uit 1619, 
is nadat er in de Kerkwijk een nieuwe school was gebouwd, verbouwd tot drie woningen. Later werden het 
twee woningen. Lindert en Kòtje wonen daar vanaf hun huwelijk in 1909. Op de foto zien we, rond 1935, 
een aantal familieleden voor het huis. Op de achtergrond v.l.n.r.: Adrie, Nora en nichtje Mientje. Zittend: 
Martien, Lina, moeder Kòtje, vader Lindert met Wim tegen zich aan, tante Jo Finkskes-Steenbergen, tante 
Mien Klerks-Steenbergen en oma Lien Steenbergen-van Rosmalen. Op de voorgrond: een nichtje en een 
neefje
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wij hem zo zagen aankomen dan ‘vlogen’ we, ook 
al was het midden op straat, op de knieën totdat 
hij voorbij was. Paard en wagens stonden er zelfs 
voor stil.

Biechten
Als je zeven werd, moest je gaan biechten. Ook 
dat werd je geleerd. Bijna alles was een zonde. Je 
had dagelijkse zonden en doodzonden. Je kon ook 
zondigen door gedachten en door begeerte: vooral 
niet kijken naar de meisjeskant. De meisjes zaten 
links in de kerk en wij rechts. Het liefst moesten 
we iedere week gaan biechten. Vanuit de school 
gingen we klas voor klas in de rij naar de kerk. 
Het was meestal hetzelfde wat je opbiechtte: een 
snoepje weggehaald, ongehoorzaam geweest, 3 x 
gezondigd door gedachte en begeerte of een paar 
keer eraan gezeten. Toen vroeg de pastoor of het 
een jongen of een meisje was. Heel onschuldig zei 
ik dan: ‘aan de suikerpot’. 
Ik heb zelfs nog een keer gebiecht dat ik had zitten 
slapen onder de Mis. Ik was 15 jaar, bakkersknecht 
en had de hele nacht gewerkt. De kapelaan zei dat 
het niet erg was. ‘Werken is ook bidden’, zei hij. Ik 
luchtte daar echt van op. 
Ook denk ik nu aan het vrouwtje van een herberg. 
Ze was doof en ik had haar biecht gehoord. Het was 
luid en duidelijk. Menigmaal had ze de jenever met 
water verdund. Als antwoord zei de biechtvader: 
‘goed gedaan vrouwke, minder dronken mensen 
op straat. Als penitentie één Weesgegroetje en 

geen akte van berouw’. Ik dacht: ‘het is zonde, dat 
ik niet meer gezondigd heb’.

Lagere school 
In de eerste klas hadden we een goede juffrouw. 
Ik meen dat het juffrouw Gloudemans was. Thuis 
hadden ze een snoepwinkeltje (Hoogstraat 69, 
red.), maar ze verkochten er ook knopen, kaartjes 
wol enz. Dat winkeltje stond schuin tegenover de 
Gouden Leeuw. Iedereen die jarig was, mocht daar 
na schooltijd een nougatblokje gaan halen. Ik dus 
ook. Boven de winkeldeur hing een grote bel, die 
rinkelde flink toen ik binnenkwam. Ik bleef bij de 
deur staan. Het duurde nogal lang eer er iemand 
kwam. Intussen waren er al meer klanten, die eerst 
werden geholpen, want kinderen moesten altijd 
wachten. ‘En gij jongske, wat zal het zijn?’ Zachtjes 
zei ik: ‘ik ben jarig’. ‘Dan weet ik het al’ zei de 
winkeljuffrouw en ik kreeg een nougatblok. Die 
was niet zo groot, maar wel met echt zilverpapier 
er omheen. Dat spaarde ik voor de arme kindjes 
in de missielanden. Wat was ik blij. Want thuis 
kreeg je toen niks met je verjaardag. Op school 
kregen we wel eens een prentje als beloning als 
we ’s morgens naar de kerk waren geweest. Ik had 
ook een houteren spaarpot.
Er werd toen veel gekaart. Bij ons was het altijd 
rikken. Als er dan geen 4e man was, mocht ik wel 
eens meedoen. Maar ik verloor altijd. Dan begon 
ik te janken en kreeg ik van iedereen wat centen 
terug. Ooit meer dan ik verloren had. Ook de grote 
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Verjaardagen werden vroeger 
zelden gevierd. Meestal was er 
geen geld voor wat extra’s. De 
kinderen uit de eerste klas van 
de Norbertusschool mochten 
op hun verjaardag naar de win-
kel van de ‘dames’ Gloudemans 
om daar een nougatblokje te 
halen. Dat was zelfs gewikkeld 
in mooi zilverpapier, dat kinde-
ren vroeger spaarden voor de 
missie. Het maakte bij Bartje 
diepe indruk, want nu 80 jaar 
later, weet hij het zich nog goed 
te herinneren! 
Wilhelmina en Johanna Glou-
demans waren de twee zusters 
van Marie Gloudemans, die 
onderwijzeres was in de eerste 
klas van de Norbertusschool. 
De dames Gloudemans be-
woonden het hier afgebeelde 
pand, Hoogstraat 69. De foto 
is van 1926 juist het jaar waar-
in Bartje 6 jaar werd. Er was 
toen nog geen waterleiding in 
Berlicum vandaar de waterput 
(links) naast het huis. 
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mensen kwamen dikwijls kaarten. ‘Zullen we 
maar beginnen met kaarten, want het is zo dalijk’, 
zei ons vader. Hij bedoelde dat het de volgende 
dag weer vroeg dag was. Met zijn handen op een 
hoopje losse centen en een paar stuivers zat hij 
al klaar. Niemand kon zo zien met hoeveel geld 
hij begonnen was. Als het afgelopen was wist 
Linderke nooit of hij verloren of gewonnen had. 
Dat bleef geheim.

Straf op school
De 2e klas ging goed en de 3e ook. Maar in de 
4e klas niet. Onder het speelkwartier had ik op de 
ramen geschreven: ‘de meester vrijt met Nelleke’ 
(Dat was meester Jonkers die verkering had met 
Nelleke van Helvoort, red.). De jongens om me 
heen hadden de grootste lol. Dat viel de meesters 
ook op. Toen de speeltijd om was, rammelde de 
hoofdmeester met de bel en wij gingen in de rij 
staan. Praten mochten we dan niet meer. De meester 
knipte met zijn vingers en wij marcheerden naar 
binnen. De klompen onder de kapstok en de klas 
in. Daar werd ik naar voren geroepen. Ik moest op 
mijn knieën gaan zitten, met mijn armen omhoog. 
En lang hoor. Ik ben ook nog blijven zitten in de 
4e klas, misschien wel daardoor. 
In de 5e klas ging het weer goed. Meester Broos 
ging ’s zomers graag vissen. Ik ook, maar ik had 
geen vishengel dus dan maar met een boonstaak, 
‘dat gaat net zo goed’, zei ons vader. De meester 
en ik zaten altijd bij elkaar. 

Toen naar de 6de klas. Daar mocht ik iedere morgen 
onder schooltijd een kan melk gaan halen als de 
melkboer voorbij kwam. Altijd onder de rekenles. 
Daar was ik goed in, dus de meester kon mij dan 
wel missen. Ik mocht ook met de absentielijst de 
klassen rond. Ik had altijd klompen aan, maar die 
moesten we in school uitdoen. Dus ik op mijn 
kousen de klassen af. Je boende dan gelijk de 
vloer, maar schoenen maakten krassen. Er werd 
toen overal rekening mee gehouden. De 7e klas 
heb ik niet afgemaakt. Daarin werd ik 14 jaar en 
dan mocht je van school af.

Op klompen naar de nachtmis in Balkum 
Om 3 uur begon de nachtmis. Op school had 
ik geleerd dat het kindje Jezus rond die tijd in 
Bethlehem geboren was, vandaar die tijd. Bar 
en koud was het die nacht. Sneeuwvlokken 
dwarrelden tegen de ramen. Ik mocht met ons 
vader mee naar de nachtmis. Rond twee uur 
stonden de klompen met ene krant erin al klaar, 
die namen het vocht op en de voeten bleven dan 
warm. Op tafel lag een cent en een halfje klaar. 
‘Voor de schaal’, zei ons moeder. ‘De cent voor 
vader en het halfke voor jou’. Een dun kerkboekje 
zat al in mijn jaske. Dat kreeg je meestal voor de 
kleine communie. Intussen stond vader al klaar 
om naar de mis te gaan.
‘Kom jongen, oew pet op, het is hoog tijd’. Hijzelf 
had ene hoed op. Gekregen van ene rijke stinkerd. 
Dat begreep ik niet goed, geld stinkt toch niet! 
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Linderke Steenbergen was de vaandeldrager van harmonie TOG. Op deze foto, gemaakt tijdens de fes-
tiviteiten tgv het 25-jarig regeringjubileum van koningin Wilhelmina, houdt echter zijn zoon Theo het 
vaandel vast. Linderke staat schuin achter hem. Op de trap vlnr: Marinus Smits, Wim van Dommelen, 
Toon van Heeswijk, jonkheer R. van Rijckevorsel, Alcidis Gillis (achter het raam), Jan Reijers, Jantje van 
Doorn, Hein Kruitwagen, gemeentesecretaris Johan vd Veerdonk, Johan Godschalx, burgemeester Corst 
Godschalx, Driek Godschalx, Jan Dolheijn, Fr. vd Linden en Toon Cooijmans. Staande: Nol Weijts, Theo 
Steenbergen, Hendrik Tibosch, Linderke Steenbergen, Driekske Weijts, Willem Cooijmans, Jan van Nuenen, 
Pietje de Jong, Pierre vd Ven, Johan van Houtum, Herman Tibosch, Pietje van Pinxteren, Heintje Jacobs, 
Marie Smekens (dochter van de veldwachter , die met zijn gezin onder in het gemeentehuis woonde), Christ 
Prinsen, Jos de Jong, Bertje van Helvoort, Bertje van Hedel, Harrie van Lith, Jan Boselie, Jan de Jong, 
Martien van Pinxteren, Hein Cooijmans, Bertje van Aggelen en Piet van Galen. Zittend: Wim van Doorn, 
Jan van Os, Rien van Berkel, Pietje van Helvoort, Hein Baten, Harrie Prinsen, Harrie Weijts en Jantje vd 
Aa.
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Onderweg werd dat hoedje nogal eens gelicht. 
Ik tikte dan even naar mijn klep. Nooit iemand 
die zijn hoed afnam voor Jan met de pet. Wel 
de notaris, die zei dat ik ene grote jongen was. 
Onzin, ik ben nooit groot geweest. Ik zat altijd op 
de eerste rij omdat ik zo klein was. Hoe dichter 
we bij de kerk kwamen, hoe spannender het 
werd. Vooral fietsende vrouwen die het waagden 
door weer en wind met één hand aan het stuur, 
vooruit te komen. Met de andere hand moesten 
de opwaaiende rokken in bedwang gehouden 
worden. Stiekem loerde ik dan wel eens naar die 
gebreide broek. ‘Veur oe kijken’, zei vader dan. 
Onderweg had ik weinig praat met mijn vader. Maar 
ik had me al voorgenomen, dat ik de andere kant 
op zou kijken als de collecteschaal langs kwam. 
Zodoende kon ik het halve centje overhouden. 
Dat was later goed voor het snoepwinkeltje.
Het ging maar van klikklak door de sneeuw. Het 
werd steeds drukker. Op het kerkplein was het 
dringen. Vader knikte maar naar de mensen. De 
kerkdeuren stonden wagenwijd open. Een ‘warm 
onthaal’ in een kouwe kerk. Links de vrouwen, 
rechts de mannen. Vader ging ergens zitten en 
stuurde mij naar voren. Daar was een rij banken 
zonder leuningen voor de kinderen. Opzij stond 
een klapstoel voor zuster Leonie. Die hield 
toezicht dat er niet gepraat werd. 

De nachtmis
De H. Mis was begonnen, afwisselend was er 
orgelspel en koorzang. Ik lonkte zo nu en dan 

naar de meisjesbank. Een knipoogje of een lach 
van een meisje gaf je al een warm gevoel en dat 
riep andere gedachten en begeerte op. Ook dat was 
zondigen. Dus er moest gebiecht worden. En dan 
moest je er spijt van krijgen ook nog. Ik zocht mijn 
afleiding dan maar weer door naar de kerststal te 
kijken. Een engel zweefde boven het kribbetje. In 
gedachten vloog ik met de engel mee, om even 
de hemel te bewonderen. Maar die moest verdiend 
worden. Werken deed ik genoeg. Maar ik had ook 
een stapel zonden bij elkaar.
Een speciale kerstpreek was er ook. Die begon met: 
‘beminde gelovigen’, en ging over koude en armoe 
in het kleine stalleke. De rest weet ik niet meer. 
Ja toch, 2/3 deel ging over een kuis leven. Daar 
werden de meeste mensen verkouden van, want 
hoesten en kuchen volgden. Ook voetengetrappel 
begon. Zeker een sein dat het lang genoeg geduurd 
had, volgens mij. 
Te communie gaan was interessant. Zowat 
iedereen schuifelde voetje voor voetje naar 
de communiebank om de H. Hostie te mogen 
ontvangen. Allen tegelijk richting altaar. De 
Stille Omgang was er niets bij. Het leek wel een 
versnapering, dus sloot ik me bij de lange rij aan. 
Het leek wel een versnapering, dus sloot ik me bij 
de lange rij aan. We waren al uren nuchter. Als je 
te communie wilde mocht je niks eten of drinken 
voor de Mis. 
Terug van de communiebank was ik blij en 
voldaan. Het leek wel of ik een volle maaltijd had 
genuttigd. Niemand die er aan dacht om 2 x ter 
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Opname van rond 1927 van het woonhuis en de herberg van Peer Goossens en zijn vrouw Anna van Doorn 
(nu Hoogstraat 14). Anna staat hier voor het huis met hun dienstbode Nölleke Strik, die voor haar werk ƒ 
75,- per jaar verdiende.
Bartje Steenbergen vertelt dat de buurtbewoners in dat café samenkwamen om voor een overledene de 
rozenkrans (=3x het rozenhoedje) te bidden en dat er daarna speelkaarten werden omgelegd om de werk-
zaamheden voor de begrafenis te verdelen. Degenen die de aas troffen moesten de klok luiden, wie een boer 
trof moest mee dragen. Welke kaart bestemd was voor de aanzeggers, de ‘lijkbidders’ weet Bartje niet meer. 
Aanzeggen was mooi werk want je kreeg meestal een borreltje bij diegenen waar je moest gaan vertellen 
dat ze uitgenodigd werden voor de begrafenis. 
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communie te gaan. Dan weer gehoest en gekuch. 
Het einde was in zicht.
Op het eind zette het orgel in: De herderkes lagen 
bij nachte, enz. Massaal en uit volle borst zong 
iedereen mee, prachtig. Na deze volkszang kon 
iedereen vredig naar huis, de balkenbrij stond 
klaar. Voor mij de mooiste kerstnacht uit de 
dertiger jaren. Zalig kerstfeest.

De ‘lijkbidders’
Nu denk ik nog weer ergens anders aan. Als er 
in de buurt iemand gestorven was, werd deze 
begraven door de buurt. Onze buurt ging tot 
Tinus van Lith, bijgenaamd de Pan (Hoogstraat 
8, red.) en de boerderij van Swanenberg aan het 
eind van de Steeg aan het Beekveld. Het was dan 
rozenkrans bidden in een café, meestal in het café 
van Peer Goossens (Hoogstraat 10, red.) of in een 
boerderij. Op een paar stoelen werden planken 
gelegd en zo was er voor iedereen plaats. 
Marie Cooijmans van de slager bad altijd voor. Na 
afloop werd een stok kaarten geschud en omgelegd. 
Toen Dorus Smulders stierf, legde Driek ’Gurtjes’ 
(=Swanenberg) de kaarten om. Degenen die de 
aas troffen moesten de klok luiden, wie een boer 
trof moest mee dragen. Welke kaart bestemd was 
voor de aanzeggers, de ‘lijkbidders’ weet ik niet 
meer. Aanzeggen was mooi werk want je kreeg 
meestal een borreltje bij diegenen waar je moest 

gaan vertellen dat ze uitgenodigd werden voor de 
begrafenis. Als je op veel plaatsen moest zijn dan 
kon je er goed dronken van raken 
Ik weet nog dat ons vader me achter op de fiets 
meenam naar Nuland om te zeggen dat er iemand 
dood was. Toen we daar aankwamen kreeg hij een 
borreltje uit een medicijnflesje dat onder uit een 
aanrechtkastje werd gehaald.
Ik weet ook nog goed dat kapelaan Wouters op 
de preekstoel preekte dat ze bij een begrafenis 
geen bloemen moesten geven maar Missen. Ook 
mochten we van hem niet de Telegraaf lezen, maar 
wel Het Huisgezin of De Volkskrant.

Fietsplaatje
Nu ik het toch over Nuland heb, nog iets. Vroeger 
had je een fietsplaatje nodig, dat was voor de 
belasting die geheven werd op een fiets. Een 
metalen plaatje met een gat erin dat onder de 
bel hing. Maar ook een fietskaart had je nodig, 
maar die had niet iedereen. De meeste mensen 
kennen geen fietskaarten meer, maar ik kan me 
nog herinneren dat mijn tante die vanuit Nuland 
kwam fietsen via Jachtlust wel tot, maar niet op de 
Provinciale weg mocht fietsen. Daarom kwam ze 
het laatste stuk, vanaf de Veedijk, lopend met de 
fiets aan de hand naar ons thuis. Ze kwam dan een 
dubbeltje ophalen voor de jaargetijden in de kerk. 
Ja, zo was het toen. 
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Driek Swanenberg woonde op de Lombardshoeve. Deze boerderij stond in het veld een paar honderd meter 
achter de N. H. kerk. Nadat deze boerderij in de oorlog was afgebrand, werd ze herbouwd aan het Beek-
veld en is nu bekend als de kaasboerderij. Beekveld was toen al verhard; het pad naar de oude boerderij 
is later vervallen. De bewoners van de Lombardshoeve behoorden tot de buurt van Bartje Steenbergen, 
dus verzorgden de buurtbewoners de begrafenis op de manier die hij beschrijft. Op de foto, uit 1943, zien 
we dat buurtbewoners de kist, bedekt met een zwarte vlag, met de overleden Driek Swanenberg, van huis 
wegdragen. Op de foto zien we v.l.n.r.: Jan Schellings, Dorus van de Ven, Gerrit Verhallen, Lindert Steen-
bergen, Janus Pennings, Jan van Liempt en Hannes Langenhuijzen. In de deuropening staat familieleden 
Theunissen uit Amsterdam
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500 Jaar Heerlijkheid
Berlicum-Middelrode-Kaathoven  (Slot)

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

MR. DAVID LE LEU DE WILHEM
Heer van Berlicum, 1717-1762
Deze Heer van Berlicum geeft weinig aanleiding 
tot problemen met het bestuur en bewoners van zijn 
Heerlijkheid. Het is zelfs de vraag of hij wel ooit 
zijn gebied bezocht heeft. Van een inhuldiging of 
andere bezoeken is niets bewaard gebleven in de 
dorpsverslagen. Maar de verschillen in omschrijving 
van de Heerlijke Rechten vragen om moeilijkheden. 
Uiteindelijk ontstaan er in 1734 problemen over de 
aanstelling van de vier borgemeesters. De schepenen 
doen de Heer, ‘zoals jaren herwaarts’, een voorstel 
van acht personen om daaruit vier borgemeesters 
aan te wijzen. Maar David le Leu de Wilhem vindt 
dat hij bekwaam genoeg is om zelf borgemeesters 
aan te stellen en dat hij ook dat recht bezit. Johan 
Ferdinand Schouten gaat hierop naar ‘s-Gravenhage 
om de uitgiftebrief van de Heerlijkheid in te zien. 
Uiteindelijk komt de kwestie tussen de Heer en het 
corpus (=dorpsoudsten) van Berlicum in maart, 
juli en november voor de Raad en Leenhof van 
Overmaese. Omdat het strijdig is met het recht van 
de Heer, mogen de dorpsschepenen hierna geen 
voorslag of voorstel meer doen. Enige tijd later, in 
1744, speelt er ook een geding over het jachtrecht, 
waarin zou staan dat de drossaard geen recht heeft 
om stropers te laten arresteren.
   Op 22 mei 1762 overlijdt in ‘s-Gravenhage de 
rustige Heer van Berlicum David le Leu de Wilhem. 
Door de dorpsschepenen wordt hierna de waarde 
van de Heerlijkheid getaxeerd op ƒ 8.600,--. Deze  

bestaat uit hoge, middelbare en lage Heerlijkheid 
van Berlicum en Middelrode met toebehoren, zoals 
gespecificeerd en in de koopbrieven aangegeven. 
Daar Mr. David le Leu de Wilhem zelf geen kinderen 
heeft, vermaakte hij zijn Heerlijkheid Berlicum aan 
de zoon van zijn broer Paul.

Mr. DANIEL ADRIAAN LE LEU DE WILHEM
Heer van Berlicum, 1762-1767 
Mr. Daniël verbindt zich op 27 februari 1759, op 
21 jarige leeftijd, in de echt met Maria Philippina 
Jacoba barones Pieck van Soelen. Het echtpaar 
krijgt drie dochters; Paulina in 1759, Elisabeth in 
1761 en Henriëtte in 1764. De twee laatsten blijven 
ongehuwd.
   Ook van Daniël wordt in de gemeentebescheiden 
niets vermeld over een inhuldiging als Heer of zelfs 
van een bezoek aan de Heerlijkheid. Het enige, wat 
we over hem vermeld vinden, zijn de aanstellingen 
van schepenen en andere plaatselijke bestuurders. 
Reeds kort na zijn aanstelling overlijdt hij in 1767.
   Zijn oudste dochter Paulina Maria Constance, 
geboren 8 november 1759, heeft reeds als kind het 
erfrecht verkregen.

PAULINA MARIA CONSTANCE LE LEU DE 
WILHEM
Vrouwe van Berlicum, na 1771-1794
LOUIS THEODOR FORESTIER D’ORGES
Heer van Berlicum, 1779-1794
Paulina treedt, in 1779, op 20-jarige leeftijd in het 
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Jonker Mr. Frans van Rijckevorsel in vol or-
naat ca 1920, *13-3-1858,  †1-12-1935 op 
de Wamberg. Hij was geheim Kamerheer van 
H.M. koningin Wilhelmina, wethouder in ’s-
Hertogenbosch, lid van Gedeputeerde Staten 
en Heer van Berlicum in de tijd dat het laatste 
heerlijke recht, het jachtrecht, werd opgehe-
ven. Hij kwam in 1903 naar Berlicum en was 
gehuwd met Maria de Bieberstein Rogalla Za-
wadska, geboren in Maastricht.
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huwelijk met Louis Forestier d’Orges, luitenant van 
een regiment Zwitserse Garde in de Nederlanden. 
In 1780 vinden we hem vermeld als Louis Forestier 
d’Orges, Heer van Berlicum, Middelrode en 
Kaathoven, als in huwelijk hebbende Paulina le Leu 
de Wilhem. Zo vernoemd maakt hij vanuit Breda 
de aanstelling bekend van schepenen, armmeesters, 
kerkmeesters en een kapelmeester.
   De Franse Revolutie is inmiddels uitgebroken 
en heeft vooral voor de adel en hogere standen 
rigoureuze veranderingen gebracht. In Frankrijk 
zijn alle oude privelegiën opgeheven en het ziet 
er naar uit dat in de Verenigde Nederlanden 
ook grote wijzigingen zich zullen voordoen in 
bestuur, leger en burgerlijke zaken. De Heer van 
Berlicum besluit daarom snel naar Zwitserland, zijn 
veiliger vaderland, te vertrekken. We zien dit o.a. 
vermeld in een schepenakte van 1793. De wet en 
schepenbank wordt in dat jaar niet veranderd. Dit 
kan niet omdat door de oorlogshandelingen er geen 
brieven verzonden kunnen worden aan de Heer 
Louis Forestier d’Orges, wonende in Lausanne in 
Zwitserland. De schepenbank besluit de wet daarom 
te laten continueren (=voortgaan), tot de Heer weer 
kan disponeren (=regelen). Voor de Heer en Vrouwe 
van Berlicum is deze onzekere tijd met veel en 
grote veranderingen kennelijk een rede om hun ver 
afgelegen Heerlijkheid snel over te dragen.

JACOB SLAATS VAN HOOGSTRAATEN
Achttiende en laatste Heer van Berlicum, 1794-
1798 (1813)
Op 28 maart 1794 verkopen Paulina en haar man 
Louis hun Heerlijkheid van Berlicum voor ƒ 
12.000,-- aan de in Dordrecht wonende Jacob Slaats 
van Hoogstraaten, waarna op 15 april het transport 
en de belening plaatsvinden. Het is een periode van 
grote onrust in ons gebied wegens de tot aan de 

landsgrenzen oprukkende Franse legers. 
   De nieuwe Heer, Jacob Slaats van Hoogstraaten, 
zal weinig plezier beleven aan zijn aankoop. Hij 
mag zich dan wel Heer van Berlicum noemen, maar 
het landsbestuur verandert steeds en daarmee de 
wetgeving en de orde. Bovendien probeert iedereen 
in een dergelijke periode van wanorde zijn betalingen 
aan het gezag te vergeten of uit te stellen. Men houdt 
zich meestal van de domme. 
   Bij de staatsregeling van 1798, waarbij een groot 
gedeelte van alle regelingen, wetten, privilegiën, 
ordeningen en gebruiken zijn opgeheven, zijn 
ook de Heerlijke Rechten vervallen verklaard. 
Hierdoor verliest de Heer van Berlicum zijn 
Heerlijkheid, wat betekent dat hij en zijn drossaard 
‘hun klein koninkrijkje’ kwijt zijn en de inkomsten 
eruit mislopen. Dit houdt echter niet in dat de 
dorpsbewoners nu niets meer hoeven te betalen. 
Door middel van nieuwe verordeningen zorgt de 
landsregering er voor dat zij direct of indirect al 
deze inkomsten nog ontvangt. Aan de Heer wordt 
een tegemoetkoming in zijn geleden verlies in het 
vooruitzicht gesteld. 
   Hoe onnozel men zich soms houdt, blijkt uit een 
gemeenteschrijven, waarin men mededeelt, dat ‘men 
niet kan expliseren (=uitleggen) of er ooijt binnen 
deze gemeente een grondheer geweest is, en men 
weet ooijk niet oft Bataafsche Volk (=zijzelf) binnen 
deze gemeente thans zelf grondheer is’. Het eerste 
weten ze na 300 jaar natuurlijk goed en het laatste 
zouden ze natuurlijk het liefst zijn, want dan vallen 
alle voordelen van de Heerlijkheid aan de gemeente 
toe.
   In 1807 probeert Jacob Slaats van Hoogstraaten, 
als gewezen Heer van Berlicum ‘te obtineren 
(=gedaan te krijgen), dat hij het exclusief recht op de 
jacht alhier nog bezit, immers zijn prédécesseuren 
(=voorgangers) hebben de heerlijkheid van de Staat 



57

Rond 1360-1370 liet de geestelijke Henric Buc, kapittelheer van de St.-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, een 
pachthoeve bouwen nabij de Wambergsebeek in de Hasselt. Bijna anderhalve eeuw later, rond 1510, bouw-
de men vlak bij deze hoeve een omgracht herenhuis. Dick Aertsz. Van Thienen herbouwde het huis rond 
1550 in steen met trapgevels. Er was een grote binnentuin met een brede gracht. Er waren nog uitbreidin-
gen in 1779 en in 1900. Na het overlijden van Godefridus van Lanschot komt het landgoed, in 1888, aan 
jonker Frans van Rijckevorsel, als enige zoon van Mr. Cornelis van Rijckevorsel en Maria van Lanschot. 
Het jachtrecht gaat mee over. Door een nieuwe jachtwet, in 1923, komt dit laatste restje nostalgie, het jacht-
recht, na 125 jaar de Heerlijkheid overleefd te hebben, te vervallen. Maar de familie kan wel op haar eigen 
omvangrijk bezit blijven jagen, waarvoor ze een jachtopziener aanstelt.Op de afbeelding is, rond 1910, de 
siertuin te zien van dit laatste heerlijke bezit in Berlicum
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aangekocht’. ‘De Hoogmog. hebben de toenmalige 
Raad van Staten tot het verkopen van de jacht 
geautoriseerd (=bevoegdheid verleend) met belofte 
van quarantie (zekerheid)’. Waarschijnlijk heeft hij 
hiermee geen succes.

SECRETARIS JACOB MEURS EN ANDEREN
Heren van de vervallen Heerlijkheid Berlicum, 
1813-1923
Bij testament van 3 maart 1813, rond de tijd van de 
nederlaag van Napoleon in Rusland en de ondergang 
van het Franse rijk, vermaakt Jacob Slaats van 
Hoogstraten aan zijn rentmeester Jacob Meurs de 
vervallen Heerlijkheid van Berlicum, Middelrode 
en Kaathoven. Meurs is ook secretaris van St.-
Michielsgestel, gehuwd met Anna Verhagen. Men 
leeft schijnbaar in de hoop dat met het verdrijven van 
de Fransen de vervallen privilegiën weer ingesteld 
worden. Maar de nieuwe soevereine vorst, koning 
Willen I, zal een jaar later, op 26 maart 1814, in het 
Staatsblad nr. 46 het besluit van 1798 continueren. 
Daarbij geldt de uitzondering van het Heerlijke 
jachtrecht dat als een doekje voor het bloeden voor 
de aristocratie hersteld wordt.
   Op 20 oktober 1827 vermaakt Jacob ‘de hooge, 
middele en lage Heerlijkheid van Berlicum, 
Middelrode en Kaathoven met de jacht, de 
warande (=jachtgebied van klein wild) , vroenten 
(=gemeenschappelijke grond) , vogelarij, visscherij 

en alles daartoe behorende prerogatieven 
(=voorkeursrechten), rechten en gerechtigheden, 
ofschoon de Soevereine vorst op 26 maart 1814 
van alle Heerlijke rechten, niet anders heeft 
hersteld, dan het Heerlijk jachtrecht over het dorp 
aan zijn zoon Philip Hendrik Meurs, notaris te St. 
Michielsgestel’.   
   Philip Meurs draagt op 21 juni 1833 dit Heerlijke 
jachtrecht over aan Franciscus Antonij Augustinus 
van Lanschot, eigenaar van het landgoed de 
Wamberg. Na diens overlijden, op 21 februari 1852, 
komt de Wamberg met het jachtrecht, op 12 augustus, 
bij erfdeling toe aan Godefridus van Lanschot, wat 
hem als verwoed jager goed van pas komt. 
   Na het overlijden van Godefridus van Lanschot 
komt het landgoed, in 1888, aan jonker Frans van 
Rijckevorsel, als enige zoon van Mr. Cornelis van 
Rijckevorsel en Maria van Lanschot. Het jachtrecht 
gaat mee over. 
   Door een nieuwe jachtwet, in 1923, komt dit 
laatste restje nostalgie, het jachtrecht, na 125 jaar 
de Heerlijkheid overleefd te hebben, te vervallen. 
Maar de familie kan wel op haar eigen omvangrijk 
bezit blijven jagen, waarvoor ze een jachtopziener 
aanstelt. Nu, begin 21e eeuw, jagen en vissen de 
dorpsbewoners in de bossen van de Wamberg en de 
jachtopziener is niet meer nodig. Er rest niets meer 
van de eens zo belangrijke Heerlijke Rechten van 
Berlicum.
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Foto van de familie Van Rijckevorsel, waarschijnlijk ter gelegenheid van de 45-jarige bruiloft. Staande v.l.n.r.: 
Jonker Kees,  jonkvr. Maria van Nispen tot Sevenaer, jonker Frits, nicht Van der Kün, jonker René, jonker Frans 
van Rijckevorsel, een zoon van Thomas de burgemeester van Den Dungen, Joseph baron de Weichs de Wenne.
Staande in het midden: Maria Emma, dochter van baron de Weichs de Wenne, gehuwd met Van Rijckevorsel. Op 
de achtergrond het portret van de in 1913 overleden jonker Maarten.
Zittend: Mr. Frederic Henri Joseph baron de Bieberstein Rogalla Zawadska, Maria baronesse de Bieberstein 
Rogalla Zawadska en haar echtgenoot jonker Mr. Frans van Rijckevorsel, Jacoba van Rijckevorsel. Op de voor-
grond Elisabeth de Weichs de Wenne.          
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DE PTT IN BERLICUM (10)
Wim van der Heijden, † 2005, en Anny van der Heijden-Bijnen

De postbodes
Een gedeelte van de postbodes was in vaste dienst, anderen hadden een kort of tijdelijk contract. Postbodes moesten 
voor 6 uur de brievenbussen ‘lichten’ om ze daarna op het postkantoor te verwerken. De binnengekomen post moest 
men stempelen en sorteren en op nummer zetten, voordat men kon beginnen met bezorgen. Door de uitgestrektheid 
van ons dorp moesten er dikwijls grote afstanden worden afgelegd. Met de steeds toenemende hoeveelheid te 
bezorgen post vergde dit veel tijd.

Koffie, soep of een borrel!
Ruim 1½ eeuw was er maar één ‘brievenbesteller’, maar toen in 1909 Jan Smits, meestal D’n Bôi genoemd, benoemd 
werd als 2de brievenbesteller, bezorgde Marinus van den Burcht vanaf die tijd de post in Berlicum en Jan Smits in 
Middelrode. Smits kreeg zelfs aan huis, Julianastraat 43, ook een dependance van het hulppostkantoor (meestal 
postkantoor genoemd). Wanneer die dependance er is gekomen, is niet meer na te gaan, maar in ieder geval was die 
er rond 1930 al en is in 1946 opgeheven.
In het dorpscentrum verschenen er vanaf 1920 brievenbussen aan de huizen, maar in het buitengebied moest tot ver 
na de Tweede Wereldoorlog de post nog persoonlijk aan huis worden afgegeven. Daarbij werd de postbode nogal 
eens op koffie, een bord soep en als er iets te vieren viel zelfs wel eens op een borreltje getrakteerd. Zij bouwden 
dikwijls een vertrouwensband op met de plaatselijke bevolking. Ze verrichtten aan huis veel geldelijke transacties; 
vaak zelfs met grote bedragen. Maar met de hedendaagse veelvuldig voorkomende overvallen en berovingen is dat 
in deze tijd helaas absoluut onmogelijk.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er enige tijd twee bestellingen per dag geweest; de 2de postbestelling alleen in het 
dorpscentrum. In 1961 is hieraan een eind gekomen. 

Sterke veranderingen
Zoals u in het vorige periodiek kunt lezen, worden de diensten van de TPG Post sinds 20 oktober 2003 in afgeslankte 
vorm voortgezet bij boek- en kantoorboekhandel Mieke Wijgergangs. De postbussen verhuisden naar het pand van 
Agri Bouwmarkt in de Kerkwijk.
Vanaf maart 2004 doen de postbodes, die eerst in Berlicum de post sorteerden en klaarmaakten om te bezorgen, dit 
werk nu in Rosmalen. Rond 11.00 uur ligt de post per wijk gebundeld en ingepakt klaar bij het plaatselijke, door TPG 
Post gehuurde, depot in pand Doornhoek 4. De plaatselijke postbezorgers kunnen hier, na 11.00 uur, de post ophalen 
voor verdere verdeling in de hun toebedeelde wijk. 

Postbezorgers
Postbezorger/ster is een geheel nieuwe functie, die nog maar een paar jaar bestaat. Het is een mooie baan; vooral 
geschikt voor huisvrouwen, studenten en vutters. Ze zijn een paar uurtjes per dag actief in de buitenlucht bezig en 
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Vele ouderen kennen nog wel de postbodes Jan en Toon van Osch. Ze bezorgden de post resp. van 1926 tot 1963 en 
van 1928 tot 1968. Toon, inmiddels 96 jaar, heeft een formidabel geheugen. In 2003 heeft hij zijn belevenissen als 
postbode verteld, die gepubliceerd zijn in Rondom de Plaets, nr. 1-2003. Maar ook nu kon de redactie bij hem terecht 
voor gegevens uit zijn begintijd als postbode. Ze bleken ook steeds te kloppen.
Zijn broer Jan is al 1980 overleden, maar dankzij de papieren, die door diens zonen Bennie en Cor bewaard zijn, 
konden we ook van Jan het een en ander achterhalen. In september 1926 kreeg hij zijn aanstelling voor een dagloon 
van ƒ 3,20 (€ 1,45). Vijf jaar later, september 1931, is het dagloon nog steeds ƒ 3,20, maar dan wordt ook het uurloon 
van ƒ 0,43 genoemd. In augustus 1934, we zitten dan in de bekende crisistijd, wordt zijn dagloon teruggebracht tot 
ƒ 3,- en zijn uurloon tot ƒ 0,38. Toch is dat nog steeds zeer goed betaald. Vele arbeiders verdienden in die crisistijd 
ƒ 1,- per dag; dus slechts ⅓ van deze postbode. In februari 1939 wordt Jan door de PTT ‘gelukgewenscht’ met zijn 
benoeming tot arbeider i. t. d.. De PTT vraagt hem tevens met welke datum hij zijn nevenbedrijf zal gaan staken. Jan 
had in pand Milrooijseweg 1 een slagerij, die hij van zijn vader, Frans van Osch, had overgenomen. Op de afbeel-
ding het identiteitsbewijs uit 1939 van Jan van Osch.
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hebben een bepaalde vrijheid. Als de brieven maar vóór 16.00 uur bezorgd zijn. Pakketjes en andere bijzondere post 
worden per auto bezorgd. Grote afstanden hoeven ze niet af te leggen, want in de buitenwijken wordt de post per auto 
bezorgd. Postbezorgers verrichten geen werkzaamheden die voorafgaan aan het bezorgen, zoals die vroeger door de 
brievengaarders, brievenbestellers, postbodes, of hoe ze ook mochten heten, wel verricht werden. 

Chronologisch overzicht van houders bestelhuis, brievengaarders, hulppostkantoorhouders, telefonisten, 
lokale krachten en postkantoormanager

In 1851 wordt bij Adriaan van Helvoort aan huis een bestelhuis van de Rijksposterijen opgericht.
1851-1854  Adriaan van Helvoort; bestelhouder.

De dorpelingen moeten zelf de brieven bij Van Helvoort gaan brengen en/of afhalen.
1854-1859  Adriaan van Helvoort wordt benoemd tot ‘brievengaarder der post’. Hij moet de post nog steeds 

bij hem aan huis in ontvangst nemen, maar moet de brieven nu ook bij de adresseerden aan huis 
bezorgen.

1859-1884  Jan Janzn Maas, houder bestelhuis en brievengaarder.
1884-1885 Johannes Maas; houder bestelhuis en brievengaarder.
1886-1889 Joseph Koün; houder bestelhuis en brievengaarder.
1889-1893 Matheus Muller houder bestelhuis en brievengaarder. 
1893-1921 Roelofina Groothuis; hulppostkantoorhouder en brievengaarder.
  Na haar huwelijk, in 1895 met Mijnk Nuiten, is haar naam Roelofina Nuiten-Groothuis.
1903-1921  Bij Marinus Frunt aan huis wordt er in 1903 een telefoon- en telegraafkantoor geopend. In heel 

het dorp komen er dan 3 telefoonaansluitingen. (nr. 1. Veehandelaar Jan van Doorn, nr. 2. de 
telefooncentrale, nr. 3. sigarenfabrikant Godschalx). In 1925 zijn er 11 aansluitingen. In 22 jaar zijn 
er dus in heel het dorp slechts 11 aansluitingen bijgekomen!

1921-1952 Marie Frunt, hulppostkantoorhouder. Na haar huwelijk, in 1934 met Gerard Arts, is haar naam 
Marie Arts-Frunt.

1934-1938 Gerard Arts telefonist. In 1938 wordt het telefoonverkeer geautomatiseerd.
1938-1952 Gerard Arts lokale kracht (=hulp voor de hulppostkantoorhouder).
1952-1955 Gerard Arts hulppostkantoorhouder.
1955-1995 Harrie Arts hulppostkantoorhouder – postkantoormanager.
1962-1988 Corry Arts-Kuijpers lokale kracht.
1995-2003 Henk van Boxtel, Ton Jansen, Jacques Verhoeven en Wil Haverkamp zijn achtereenvolgend een

tijdlang bureauhoofd.

Chronologisch overzicht van brievenbestellers, postbodes en hulpbestellers vanaf 1892
In 1917 wordt voor de eerste keer de naam postbode gebruikt

1892-1899 Adrianus de Kemp, brievenbesteller.
1899-1900 Antonius Wetzer, brievenbesteller.
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Vroeger moesten de postbodes al voor 6 uur de brievenbussen ‘lichten’. Op het postkantoor werd deze post 
eerste gestempeld waarbij de plaatselijke post werd teruggehouden; het overige werd per auto opgehaald. 
De plaatselijke post werd gesorteerd op straten. Een bijzonder arbeidsintensief werk waarbij de postbodes 
jarenlang hulp kregen van Stien, de vrouw van Leo Blokx. Zij kreeg hiervoor niet betaald, maar ze vond het 
leuk werk en de bezorgers konden vlugger op pad. Op de linker foto zien we Leo en Stien samen bezig voor 
de kasten met elk 25 vakken. In het achterste stuk moest de post gesorteerd worden op straat, of gedeeltes 
ervan, in Middelrode en in de Kerkwijk. In het voorste gedeelte de straten Braakven en omgeving. Daarna 
werd de op straten gesorteerde post op volgorde van nummering gezet en in de tassen gedaan. De kaartjes 
op de vakken werden omgedraaid en men begon aan de andere wijken.
Beide foto’s zijn gemaakt op de laatste werkdag van Leo; juli 1999. Zijn fiets was die dag versierd en ook 
verschillende brievenbussen. Van enkele kreeg hij zelfs een cadeautje, die ze op de rechterfoto zitten te be-
kijken. Van links naar rechts: Henk van Schijndel, Stien Blokx, Leo Blokx en Annet van Aken.
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1900-1900 Cornelis van Eck, brievenbesteller.
1900-1903 Petrus de Vries, brievenbesteller.
1900-1902 Marinus van den Burcht, brievenbesteller.
1902-1905 Petrus Hoesen, brievenbesteller.
1905-1937 Marinus van den Burcht. 
1909-1946 Jan Smits, meestal D’n Bôi genoemd. 
1926-1963 Jan van Osch was vanaf 1926 als hulpbesteller vervanger van Marinus van den Burcht. In 1937 werd 

Jan opvolger van Marinus. 
1928-1968 Toon van Osch was van 1928, als hulpbesteller, vervanger van Jan Smits en vanaf eind 1945 is Toon 

de opvolger van Jan. In februari 1944 moet Toon onderduiken en neemt hulpbesteller Jan Schellings 
zijn wijk over tot eind oktober 1944, het einde van de oorlog in ons dorp,.

Sterke uitbreiding van personeel
De redactie is er zich van bewust dat het hierna volgende lijstje van postbodes lang niet compleet is. Er is n.l. in de 
loop der jaren heel veel veranderd. Lange tijd werkte men 6 dagen (48 uren) in de week met vaste krachten, die ook 
jarenlang bleven. Maar de werkuren van de postbodes werden teruggebracht en men kreeg een 5-daagse werkweek. 
Er werden veel nieuwe huizen en bedrijfspanden gebouwd. Door deze veranderingen waren er vanzelfsprekend veel 
meer bezorgers nodig. 
Toen Leo Blokx in 1977 in Berlicum in vaste dienst begon (hij was hier al vanaf 1970 ⅔ van zijn tijd als invaller 
werkzaam), waren er vier postbodes in vaste dienst. Bij zijn afscheid, in 1999, waren er 15 bezorgers; 7 in vaste dienst 
en 8 zaterdagwerkers. Op de zaterdag zijn het veelal studenten met sterk wisselende tijden; meestal voor een korte, 
soms zelfs zéér korte, periode. Het is ondoenlijk ze allemaal te noemen, daarom worden alleen de namen van de 
postbodes genoemd die hier vele jaren de post bezorgd hebben.
1947-1951 Jan van de Ven. 1951-1992 Wim van de Ven. 1953-1993 Tonny van Bussel. Vóór ±1982 Cor van 
Emmerik. ±1960 - ±1979 Bert Smulders. 1977-1999 Leo Blokx. 

Postbodes die eerst in Berlicum en Middelrode werkten en
momenteel in Rosmalen de post klaarmaken voor bezorging in ons dorp

1977-heden Henk van Schijndel. 1991-heden Toine van Lier. Henk en Toine bezorgen ook, met de auto, in ons 
dorp.1995-heden Annet van Sleuwen (postbode+/coördinatrice voor de postbezorgers), 1987-heden Elly van Osch. 
1995-heden Richard Blokx. 1997-heden Leon Blokx. 2000-heden Angeline Smulders en Henny Smulders. 2001-
heden Astrid de Geus en Mary Schuurmans. 2003-heden Gerion Verhagen.

Postbezorgers in Berlicum en Middelrode
2002-heden Marga Vissers. 2004-heden Marlies van den Bosch, Miranda van den Broek, Gerry Pijnenburg, Stephanie 
van Schayk, en Sonja van den Berg. 2006-heden Wilma Spreeuwenberg en Allison van Nuland. 2004-2005 Fons 
Brokke. 2005-2006 Rian Steenbergen en Manon Hillenaar. Nog steeds zijn er op de zaterdagen verschillende studenten 
die brieven bezorgen.
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Een opname van 9 mei jl van de postbezorgers/sters en postbodes in Berlicum en Middelrode. 
Staand vlnr: Stephanie van Schayk, Sonja van den Berg, Henk van Schijndel en Toine van Lier. Op de 2de 
rij: Miranda van den Broek, Marga Vissers, Marlies Bosch, Astrid de Geus, Annet van Sleuwen (zij coör-
dineert het geheel) en Gerry Pijnenburg. Op de voorgrond: Wilma Spreeuwenberg en Allison van Nuland. 
TPG Post is de postdivisie van TNT. Geleidelijk wordt de naam en de kleuren van TNT ingevoerd. Zoals u 
ziet staat op de ene auto al TNT. Op die auto zijn ook de kleuren van de toekomst gebruikt; zwart, wit en 
oranje. De postbezorgers krijgen medio september hun nieuwe uniform met TNT-kleuren. 
Henk van Schijndel en Toine van Lier bezorgen de post in het buitengebied met de auto en verzorgen ook 
in het centrum de bijzondere post, zoals pakketjes en aangetekende brieven. De overigen bezorgen, tussen 
11.00 uur en 16.00 uur, de brieven.
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Reacties, mededelingen en schenkingen
Bestuur en redactie

Reacties op geplaatste foto’s. Ria Willems-Jacobs weet te vertellen dat op de plaats van het vraagteken op pag. 9 
van het vorige periodiek ingevuld kan worden: een kapelaan in de parochie aan de Boschweg in Schijndel. 
Leo van der Meer reageerde enthousiast op het artikel van de Jantjes en de Antjes van Middelrode. Zijn moeder 
heeft het periodiek ook gekregen. Ze geniet er enorm van en kijkt er telkens opnieuw in. Ze zijn blij te zien dat 
vader zo’n prominente rol op de foto’s en in de teksten is toebedeeld. Op de foto op pagina 5, ziet men rechtsboven 
een vlinderkistje hangen. Dit vlinderkistje hangt bij Leo nog op de logeerkamer. Het is intussen wel wat verouderd. 
In maart 1952 kreeg hij het van Pastoor Verlinden uit Middelrode. Zijn vader heeft het kennelijk gebruikt voor de 
aankleding van het toneel. 
Stamreeksen. Theo van de Veerdonk schonk uit de nalatenschap van Piet van Heeswijk de stamreeks van Petrus 
van den Bergh; bouwer en bewoner van wat later café Sallaerts werd genoemd. Helaas is dat prachtige oud cafeetje 
afgebroken. Het stond op de plaats waar nu de parkeerplaats is van het restaurant Liza’s. De 2de stamreeks is van Jan 
Caspar van Heeswijk, die op huize Vredendaal een leerlooierij had. 
Bidprentjes. We blijven regelmatig bidprentjes binnenkrijgen. De afgelopen tijd van: Bep Hoevenaars-Boogaards, 
Theo van de Veerdonk, Det Bijnen-van Ewijk, Toon van Dijk, Bennie van Osch en Theo van de Ven. Ook van 
verschillende kloosters, die we aangeschreven hebben om gegevens te krijgen voor het boek over religieuzen. We 
hebben inmiddels een uitgebreide collectie, waarvan de gegevens allemaal heel overzichtelijk in de computer zijn 
ingevoerd. De vele, ons bezoekende, stamboomonderzoekers kunnen daaruit talrijke, voor hen belangrijke, gegevens 
halen. Helaas hebben we weer te weinig plaats om schenkingen van de laatste tijd te vermelden, maar die komen 
zeker op een andere keer.
Wij danken iedereen voor hun reacties en de aanvullingen voor het archief. Alles wordt zuinig bewaard in de 
inbraak- en brandbeveiligde archiefruimtes van heemkundekring ‘De Plaets’. Geïnteresseerden kunnen er nu en 
later gebruik van maken. Elke dinsdagochtend 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 archiefruimtes van heemkundekring ‘De 
Plaets’ aanwezig is. Op de dinsdagmorgen werken er altijd een groot aantal kringleden aan de archiefstukken, foto’s, 
bidprentjes en stamboomgegevens van de kring.


