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De smid was in vroegere jaren een belangrijke en onmisbaar ﬁguur in een dorpsgemeenschap. Tot zeker in de 20e eeuw werd bijna al het ijzerwerk persoonlijk
door de smid gemaakt. Hij maakte de repen om de karrenwielen, maakte kachels,
ijzeren wiegen, maar ook spijkers en gereedschap. Hij maakte zelf de hoeﬁjzers
voor de paarden, maar ook velerlei landbouwgereedschappen en alle soorten
snijwerk. Zeker vóór 1880 werd al het boerengerief door de smid met de hand
gesmeed. We noemen de schop, de krabzeis, de turfschop, de riek, houthakkersmateriaal, maar evenzo de hiep, de aks, de dissel, de nijptang en andere gereedschappen voor timmerman en vaklieden. Na 1900, tengevolge van de opkomst
van vele modellen en halffabricaten verdwenen die langzaamaan uit de smederij, want al dat ﬁjne werk aan gereedschappen eiste vele werkuren. Ondanks dat
de smeden over vrij primitieve middelen beschikten, waren er bekwame vaklui
die soms met een of andere specialiteit tot in de wijde omgeving bekendheid
genoten. Zo was de een bekend met het beslaan van paarden, een ander in het
afwerken van een kar of in het leveren van eerste klas snijwerk.
Op de foto zien we Jo Suikers, die smid was in Middelrode, bij een nieuwe paardenwagen staan. Die is al voor een groot gedeelte klaar. Alleen de bodem moet
nog toegevoegd worden. Albert van Uden (rechts), is met de ‘molen’ van een
wagen bezig. Wim van Rooij, links beneden, is alweer aan de volgende wagen
begonnen. Helaas2zijn de vakbekwame smeden uit het dorpsbeeld verdwenen.

Nog een keer: Langenhuijsen en ‘Het Langhuijs’
M.M.A.C. (Mart) Langenhuijsen

Naamdragers van verschillende varianten van de naam Langenhuijsen ontlenen hun naam aan de hoeve
‘Het Langhuijs’ in Berlicum. De onlangs geopende Nederlandse Familienamenbank van het Meertens
Instituut vermeldt aantallen en geeft verspreidingskaarten van alle naamsvarianten. Vergelijking van
verspreidingspatronen kan al dan niet aannemelijk maken dat naamdragers dezelfde oorsprong hebben. Ook
kan het verspreidingspatroon van deze varianten worden vergeleken met dat van dragers van erop gelijkende
namen als Lankhuizen en Langerhuizen.
De herkomst
Op 2 maart 1710 trad mijn oud-betovergrootvader
Nikolaas (Claes) Aard Jan Wouters van
Langenhuijsen in Berlicum in het huwelijk met
Anneke Huijbers van Lokven. (Afb.1) In dit
tijdschrift hebben Wim en Jan van der Heijden
publicaties gewijd aan de oorsprong van onze
familienaam in Berlicum. *1 Claes’ grootvader,
Jan Wouters Aards Daniëls, kocht in 1665 een deel
van de hoeve Overbeke, dat om de grote lengte
van de boerderij bekend stond als ‘Het Langhuijs’.
Een van zijn zoons, Aard Jan Wouters, erfde deze
boerderij in 1686 en kreeg daardoor, waarschijnlijk
begin 1700 de naam (van) Langenhuijsen, een
zogenaamde adresnaam. De redactie van Rondom
de Plaets vestigde de aandacht op het gebrek
aan uniformiteit in de spelling van de naam.
*2 Als voorbeeld werden een moeder en drie
zoons genoemd, die respectievelijk de namen
Langenhuijsen, Langenhuysen, Langenhuijzen
en Langenhuizen voerden. In de Nederlandse
Familienamenbank van het Meertens Instituut

worden zes spellingsvarianten vermeld. Aan
een eensluidende spelling werd blijkbaar weinig
aandacht besteed. En nog steeds is correcte spelling
geen prioriteit; in de afgelopen weken vond ik vijf
van de zes varianten in mijn brievenbus. En dan
zijn er nog namen als Langerhuizen en varianten
van Lankhuizen. Het Meertens Instituut heeft voor
ieder van de naamsvarianten onderzoek verricht
naar de aantallen naamdragers en hun verspreiding
over het land. De gegevens zijn gebaseerd op de
Gemeentelijke Basisadministratie in 2007 en
worden vergeleken met de resultaten van de laatste
volkstelling in 1947. *3
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In 2007 telden de naamsvarianten de volgende aantallen naamdragers:
variant 1 Langenhuijsen / Langenhuysen
47 + 16 = 363
variant 2 Langenhuijzen / Langenhuyzen
165 + <5 = tenminste166 *4
variant 3 Langenhuizen
315
variant 4 Langenhuisen
10
totaal tenminste 854 naamdragers
Bij de volkstelling in 1947 waren er in totaal 575 naamdragers.
Het voorzetsel ‘van’, dat de adresnaam van mijn
voorvader Claes nog sierde, blijkt niet meer voor
te komen. In de tweede helft van de negentiende
eeuw was het nog in gebruik, zoals blijkt uit de
namen van de uitgevers van Langenhuysen in Den
Haag en van Langenhuyzen in Amsterdam.

heb ik het totale aantal naamdragers geteld in
alle aaneengrenzende gemeenten in dit centrale
gebied. Daaronder zijn ook gemeenten met minder
dan 5 naamdragers. Het werkelijke aantal wordt in
deze gevallen niet aangegeven, maar het bedraagt
tenminste 1.

Verspreidingsgebied
In het nu volgende heb ik de data van het
Meertens Instituut onderzocht met de vraag of de
verspreiding van de naamsvarianten Langenhuijsen
over het land inzicht kan geven in de oorsprong
ervan. Stammen zij af van dezelfde voorvader?
En is er verband met de namen Langerhuizen en
Lankhuizen?
In de verspreidingskaarten is het aantal naamdragers
per gemeente aangegeven. Er blijkt een sterke
concentratie van naamdragers te zijn in een gebied
dat de gemeente ’s-Hertogenbosch omvat en een
aantal aangrenzende gemeenten, voornamelijk ten
Oosten en Zuidoosten van ’s-Hertogenbosch. Veel
naamdragers van de varianten 1, 2 en 3 samen
zijn woonachtig in Bernheze (n=102), Schijndel
(n=72) en St.-Michielsgestel (n=59). Per variant

Van variant 1 wonen tenminste 283 van 363
naamdragers (78%) in het centrale gebied.
Voor variant 2 geldt dat voor tenminste 132 van
166 personen (80%) en van variant 3 zijn het
tenminste 232 van 315 personen (74%).
Variant 4 telt slechts 10 naamdragers en dezen
wonen in ’s-Hertogenbosch, Schijndel en
Bernheze.
Van alle naamdragers wonen er dus tenminste 657
van 854 (77%) in dit deel van Noord-Brabant met
Berlicum als middelpunt.
Het is aannemelijk dat de naamdragers,
onafhankelijk van de wijze waarop ze hun
naam spellen, hun roots moeten zoeken in
‘Het Langhuijs’. Genealogisch onderzoek kan
zekerheid verschaffen.
Buiten het centrale aaneengesloten gebied wonen
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Afb. 1 Huwelijksakte van Nikolaas Aard Jan Wouters van Langenhuijsen en Anneke Huijbers van Lokven, voor de
schepenen van Berlicum, 2 maart 1710.
Rijksarchief in Noord-Brabant, ex Berlicum 13.
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er naamdragers in gemeenten in Noord-Brabant,
in het aangrenzende deel van Gelderland (o.a. in
Wychen en Nijmegen) en in Limburg (Kerkrade).
Verspreid over de rest van het land zijn er
gemeenten met minder dan 5 naamdragers. Meer
wonen er in Gouda (5) en Enschede (6).

de Langenhuijsens.
Ook de naamdragers Van Grinsven / van Griensven
laten een sterke concentratie zien in het midden en
oosten van Noord-Brabant. De hoogste aantallen
wonen in ’s-Hertogenbosch, St.-Michielsgestel en
Bernheze. Hun naam ontlenen ze waarschijnlijk
aan ‘Het Griensvenne’, een gebied in Den Dungen.
Den Dungen behoort thans, evenals Berlicum, tot
de gemeente St.-Michielsgestel.
Mijn ouders zijn in 1929 te ’s-Hertogenbosch
getrouwd: mijn moeder was een van Griensven.
Haar vader kwam uit St.-Michielsgestel. Hij
gebruikte wisselend een van beide naamsvarianten.
Het ging immers toch om één familie!

Naamsvarianten
De naamsvarianten Lankhuijzen, Lankhuyzen
en Lankhuizen zijn geconcentreerd in een
ander gebied, het zuidelijk deel van ZuidHolland en in West-Brabant. Aanwijzingen
voor een gemeenschappelijke oorsprong met de
Langenhuijsen-varianten heb ik niet gevonden.
Ook de naam Langerhuizen laat een ander
verspreidingspatroon zien, vooral in Groningen,
Drente en Gelderland. Een relatie met de
Berlicumse stam kan worden uitgesloten om de
volgende reden. Aard Jan Wouters (1640-1716)
was de eerste naamdrager (van) Langenhuijsen,
waarschijnlijk sinds begin 1700. De naam
Langerhuizen was toen al bekend, want in 1691
trad Ds Hermannus Schmaal in Groningen in het
huwelijk met Pietertien Langerhuizen.
Tenslotte, mijn oud-betovergrootouders traden
in 1710 in het huwelijk. De bruid was Anneke
Huijbers van Lokven, een van de getuigen was
Dries Jans van Grinsven.
Het geslacht Van Lokven toont thans een
verspreidingspatroon met een concentratie in
’s-Hertogenbosch en de oostelijke en zuidelijke
omgeving daarvan, overeenkomend met dat van

Noten
*1
J. van der Heijden. Aard Daniëls Michiels. Rondom
de Plaets 1991, 2/1: 7-13.
Wim van der Heijden. Hoeve Overbeke op Beekveld.
Rondom de Plaets 1995, 6/3: 84-90.
Jan van der Heijden. Overbeke-Het LanghuijsLangenhuijsen. Rondom de Plaets 1996, 7/1: 20-23.
*2
Redactie. Hoe schrijven we Langenhuizen? Rondom
de Plaets 2000, 11/4: 118-119.
*3
www.meertens.knaw.nl/NederlandseFamilienamenb
ank
*4
Als er minder dan 5 naamdragers zijn, wordt het
aantal niet vermeld
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Een gedeelte van een kaart om
de plek aan te geven waar ongeveer de hoeve ‘Overbeke’, later
genoemd het ‘Langhuijs’ gestaan
moet hebben. De plek is met een
peil aangegeven: Bij het huidige
huis ‘Vredendaal’ volgt met de
straat het Beekveld richting ZuidWillemsvaart. De zandwegen zijn
nu verdwenen, de bedoelde hoeve
stond een eindje van de Beekveldse straat af, ermee verbonden
door een zandpad met karrensporen.
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De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Albert Pennings

In 2010 vierde de Wereldwinkel van Berlicum haar 40-jarig bestaan. Deze Wereldwinkel is in 1970 ontstaan
uit de kort daarvoor opgerichte Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking. In de parochies van Berlicum
en Middelrode waren voor1969 verschillende groepen, vooral praatgroepen, actief voor de Missie in de
Ontwikkelingslanden. Op 15 april 1969 ontstond de Werkgroep op initiatief van kapelaan Stegeman en
werden de voormalige Missieactiviteiten samengevoegd. Bestuursleden van het eerste uur waren Mieke
Wijgergangs, Gijs van Liempd en Frans Broos. In 1970 is op initiatief van deze werkgroep de Wereldwinkel
ontstaan.
vrachtkosten van de goede kleding. Ook nieuwe
Wat was haar doel?
en zo goed als nieuwe schoenen zijn bruikbaar.
De werkgroep stelde zich ten doel: ieders aandacht
Zet u alles klaar, zodat de vrijwilligers niet hoeven
te blijven vragen voor het door alle kerken altijd zo
te wachten. Namens onze dorpsgenoten heel
gepropageerde missie- en zendingswerk. Zij wilde
hartelijk dank voor uw hulp en medewerking.
de projecten steunen van de in ontwikkelingslanden
Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking.”
werkende dorpsgenoten. Zij wilde dit doen door
Niet alleen werden deze spullen regelmatig huis
inzameling van gelden, kleding, postzegels en het
aan huis opgehaald, ook kon men kleding, dekens,
houden van andere acties.
gordijnen en dergelijke inleveren bij de garage
van de werkgroep aan de Pastoor v.d. Boomstraat.
Het begin
Van de opbrengsten werden projecten van
Een persbericht uit de beginjaren:
dorpsgenoten geﬁnancierd.
“Zaterdag 31 maart komen Radiowagens
van de Salvatoriaanse Hulpactie voor OntOnze dorpsgenoten in de Ontwikkelingslanden
wikkelingsgebieden bij u aan huis en reIn bovenstaand persbericht werden de dorpsgenoten
kenen daarbij op uw hulp. De Salvatoriaanse
genoemd die toentertijd ontwikkelingshulp
Hulpactie organiseert in samenwerking met
daadwerkelijk uitvoerden. We hebben ook de
ons een klerenactie huis aan huis in Berlicum
namen toegevoegd van de mensen die later
en Middelrode. De opbrengst is bestemd voor
naar ontwikkelingslanden gingen. Een korte
projecten van bovenstaande dorpsgenoten.
omschrijving, zonder volledig te zijn:
U kunt meegeven: Kleding, gebruikt en ongebruikt,
ook vodden zijn welkom, daarvan betalen we de
8

Op de dag dat er oud papier opgehaald werd, zag men overal activiteiten. Op
het Mercuriusplein verzamelden zich de vrijwilligers bij de vrachtwagens. De
ophalers werden over de vrachtwagens verdeeld en men kon beginnen. We
zien Albert van Uden bij zijn voormalige winkel het papier buiten zetten. In
het buitengebied gebruikte men een personenauto met aanhangwagen.
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Mathieu Vink in Zaïre (Congo)
Thieu Vink vertrok vlak na zijn priesterwijding
naar de Ferekeni in Zuid-Zaïre, het voormalige
Belgische Congo. Vanwege ongeregeldheden
daar moest hij na ruim een jaar vluchten. Hij is er
teruggekeerd en heeft zich volop beziggehouden
met het bouwen van scholen en kerken, met het
bezoeken van zieken en mensen in afgelegen
streken. Een van zijn projecten is een uniek Medisch,
Sociaal en Agrarisch Ontwikkelingsproject.

Theo voer ook met zijn medisch uitgeruste boot
langs de inwoners van de binnenlanden. Door het
bijbrengen van hygiëne, andere voedingsmethodes
en betere kleding werd de veel voorkomende
melaatsheid vaak al voorkomen.
Theo is vanaf 1989 werkzaam in het Afrikaanse
land Moçambique. Hij moest zich inleven in
een ander continent, andere cultuur en andere
manier van denken. Dat land was verscheurd
door burgeroorlogen en het ontbrak aan bijna
alle noodzakelijke middelen. Hij leidde inlandse
priesters en kerkleiders op en leerde de bevolking
op eigen benen te staan en in hun eigen onderhoud
te voorzien.

Dom Hendrikus van Uden in Zaïre (Congo)
Pater van Uden is verschillende keren naar zijn
dierbare Congo vertrokken. Ondanks zijn niet
al te sterke gezondheid kon hij de mensen daar
niet missen. Hij was de laatste jaren niet meer
in staat er veel op uit te trekken en maakte zich
verdienstelijk met administratief werk. Zijn
standplaats was Punia en heeft er het Lager
Onderwijs opgebouwd. Zijn laatste levenswerk
was de bouw van een grote school.

Mien van Bussel in Brazilië
Mien van Bussel is naar Brazilië gegaan om daar
haar onderwijstaak voort te zetten. Ze werkte in
de buitenwijk van San Salvador, waar ongeveer
80% van de mensen niet kon lezen en schrijven.
Onderwijsmateriaal was er nauwelijks voorhanden
en ze kon ook moeilijk aan middelen komen om
scholen te bouwen. Later was haar standplaats
Caravelas, een vissersplaats aan de Atlantische
Oceaan, waar Mien een nieuwe vissersvloot heeft
opgebouwd. De visvangst vormde daar een van de
belangrijkste bronnen van inkomsten.

Theo van Zoggel in Amazonas- Brazilië
In 1968 is Theo van Zoggel naar Brazilië vertrokken
om zich het lot aan te trekken van de mensen en
vooral de melaatsen in het Amazonegebied. Hij
was voortvarend aan het werk gegaan en had een
verschrikkelijk gebrek aan middelen om te helpen.
Zijn standplaats was Fonte Boa aan de rand van
de Amazonas. Hij heeft een huishoudschool
ingericht, waar de vrouwen naaien, hygiëne,
enige gezondheidszorg en koken werd geleerd.

Mathew Parachalil in India
Hij werkte in Jamtara bij Jabalpur. Hij studeerde
in Nederland op kosten van de inwoners van
Berlicum en Middelrode. In Jamtara leerden de
10

In de grote zaal van Den Durpsherd werd een soort braderie
gehouden. Met een tentoonstelling gaf men de mensen inzicht
over de ontwikkelingshulp in
de verschillende gebieden.
Verschillende organisaties verkochten spullen voor dat doel.
Het was een ontmoetingsplek
van ontwikkelingswerkers en
de vele belangstellenden

Toos van Helvoort, die
in de gezondheidszorg in
Tanzania en in Namibië
heeft gewerkt, krijgt bij
deze gelegenheid geld
overhandigd van mevrouw van Heijningen.
11

Ook in Namibië begeleidde zij de totale
gezondheidszorg in een streek van dat land. De
bijdragen van Berlicum en Middelrode werd
gebruikt voor de opleiding van verpleegkundigen:
lesmateriaal, medicijnen en EHBO benodigdheden.

bewoners andere en betere landbouwmethodes
door de proefboerderij, waar deze methodes in
praktijk werden gebracht. Vanuit Jamtara werd
door de Norbertijnen ook belangrijk werk verricht
voor de geestelijke, sociaal maatschappelijke en
economische verhefﬁng van de gewone Indiër,
dus voor het belang van het volk.

Ria Klerkx in Brazilië
In het Braziliaanse Pesquero heeft zij gewerkt met
indianen en zwerfkinderen. Zij heeft het geld besteed
aan een onderwijsproject en een opvangcentrum
voor schoenpoetsertjes. Ook besteedde zij geld
aan de aanschaf van ziekenhuisapparatuur en
de bouw van kleine gezinswoningen. Daarna
werkte ze in Rio de Janeiro en zette zich daar in
voor gevangenen en hun gezinnen. Vanwege de
zeer hoge armoede en criminaliteit bleven deze
gezinnen zonder kostwinner achter. Met hulp van
ﬁnanciële steun van Berlicum kon zij projecten
opzetten voor gezinnen van gedetineerden om hen
zo een bron van inkomsten te verschaffen.

Jo Bolk in Brazilië
Hij is in 1964 naar Brazilië vertrokken. Hij
werkte in 1972 in Sao Paulo onder studenten als
moderator en gaf les in sociologie en catechese.
De lessen aan het College waar hij les gaf werden
op een gegeven moment niet meer door de
Braziliaanse overheid betaald en enkele cursussen
die wel betaald werden, zijn hem ontnomen. Zijn
werkzaamheden werden echter wel belangrijk
geacht voor de toekomstige generatie van Brazilië.
Ondanks vele problemen bleef de Werkgroep
hopen dat hij zijn werk zou kunnen voortzetten.
Toos van Helvoort in Tanzania en Namibië
De gezondheidszorg in Tanzania stond in het begin
van de zeventiger jaren nog in de kinderschoenen.
In de steden was enige zorg en op het platteland
niets. De regering propageerde de oprichting
van de Ujamaadorpen. Die zijn vergelijkbaar
met de Israëlische kibboets, waar allen leven en
samenwerken voor elkaars welzijn en onderhoud.
In die dorpen kon gestart worden met de opleiding
van verpleegkundigen en de inrichting van
gezondheidszorg.

Ton Amende in Uganda
Ton Amende, een Amsterdammer die een aantal
jaren in Berlicum heeft gewoond, heeft lange tijd
bouwpakketten voor couveuses gemaakt die naar
Afrika werden verstuurd. Toen hij een keer in
Uganda ging kijken hoe ze daar gebruikt werden,
kwam hij ook bij zuster Helene Droogh, een
missiezuster die hem vroeg om na zijn
(pre-)pensionering terug te komen om een
polikliniek te bouwen. In 1990 is hij met zijn
12

Een aantal foto’s met activiteiten van
vrijwillige papierophalers. Duizenden
kilo’s werden op deze manier verzameld en kwamen ten goede van onze
eigen mensen in de ontwikkelingslanden.
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Hanny Martins Vieira - Limbeek
Hanny is geboren in ons Brabantse Berlicum
waar ze ook is opgegroeid. Later heeft ze vele
jaren als kleuterleidster aan basisschool `t Palet in
Heeswijk-Dinther gewerkt. Via studentadoptie is
zij in contact gekomen met zuster Odiliana. Ze is
er vaak op bezoek geweest en heeft zo het werk
van zuster Odiliana leren kennen. Uiteindelijk
heeft ze er voor gekozen om zich daar deﬁnitief te
vestigen en zich in te zetten voor de vele armen. In
januari 2006 is Hanny Martins Vieira - Limbeek
met haar man João verhuisd naar Pão de Açúcar.
Zij woont ongeveer 800 meter van het verblijf
van de zusters. Zij helpt zuster Odiliana door haar
vooral veel administratieve taken uit handen te
nemen. Daarnaast onderhoudt zij de contacten
met de adoptiegezinnen. Zuster Odiliana is erg
blij met de steun die Hanny brengt.

vrouw voor een jaar naar Nkozi in Uganda gegaan
om daar met de plaatselijke bevolking deze kliniek
te bouwen.
De heer en mevrouw Amende zijn nog een tweede
keer voor een aantal maanden terug geweest.
Omdat de stroomvoorziening niet goed werkte,
overleden er te veel baby’s in de kinderkliniek.
Amende heeft deze weer in orde gemaakt en heeft
ook zonnepanelen op de kliniek aangebracht. Hij
leerde Ugandese elektriciens hoe ze zonnepanelen
met materiaal uit Nederland moesten installeren.
Hans en Annie van Zoggel-v.d. Boogaard in
Thailand
Hans en Annie hebben gewerkt in vluchtelingenkampen op de grens van Thailand en Cambodja.
Er waren vluchtelingen uit Laos, Cambodja en
Vietnam. Door invallen van Vietnamezen moesten
de kampen verder het binnenland in verplaatst
worden en moesten de verwoeste kampen weer
opnieuw opgebouwd worden. Er werd ook een
opleidingscentrum gebouwd voor landbouw
en veeteelt. Dat was hard nodige vanwege het
eenzijdige voedselpatroon dat beschikbaar was.
Ook de watervoorziening werd op orde gebracht.
Vrouwengroepen waren aan het werk om kleding
te maken. Met de
Voedsel-voor-werk-projecten werden baantjes
gecreëerd waar men in ruil voedsel kreeg
uitgereikt.

Verdere hulp
In de verslagen vonden we ook hulp die
gegeven werd aan niet dorpsgenoten die aan
ontwikkelingswerk deden. We vonden zuster
Carmela Berkvens in Brazilië, zuster Bernadette
v.d. Tillaart in Brazilië, zuster Clara Opdeweegh
in Burundi, zuster Annunciata. Ook via de
Vastenactie werd bijvoorbeeld een project in Chili
gesteund.
Medewerking van andere verenigingen
Verschillende verenigingen uit Berlicum en
14

Onze zeven ontwikkelingswerkers uit de beginjaren van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking. Zij werden
voor hun activiteiten uitgebreid door de Werkgroep geldelijk ondersteund. Deze foto’s komen van propagandafolder
uit die tijd. De personen worden in de tekst in het kort besproken.
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Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking/
Wereldwinkel
In verslagjaar 1983 vinden we een kleine
naamsverandering, zoals in de titel is aangegeven.
De twee werkgroepen werden samengevoegd
en treden voortaan onder de nieuwe naam naar
buiten. De rekeningen werden echter vanaf die tijd
gescheiden. Het bestuur van de werkgroep is dan als
volgt samengesteld: Geert Hendrix was voorzitter,
Annelie Smits secretaris en Mieke Wijgergangs
penningmeester. De volgende personen maakten
ook deel uit van de werkgroep: Ton van Grinsven,
Tiny Hendrix, Leo van Heijningen, Paula Lips,
Riet van Grinsven en adviserend lid was Gijs van
Liempd.
De taken waren als volgt verdeeld:
Inzameling oud papier en kleding viel onder
verantwoordelijkheid van Ton van Grinsven en
Leo van Heijningen.
De Wereldwinkel onder Riet van Grinsven.
De schrijfactie voor Amnesty International onder
Annelie Smits en Tiny Hendrix.
De publiciteit verzorgde Geert Hendrix.
In genoemd verslag vinden we verder dat de gelden
die bestemd waren voor Mathieu Vink wegens
zijn veranderde leefomstandigheden werden
herbestemd. De gelden werden beschikbaar
gesteld aan projecten van niet dorpsgenoten. De
ene helft kwam terecht bij zuster Bernadette v.d.
Tillaart van de zusters van Asten voor de bouw van
huizen in Palmeiro de Indios in Brazilië. De rest
was voor zuster Clara Opdeweegh van de zusters

Middelrode hebben in de loop van de jaren
de werkgroep met allerlei acties ondersteund.
Zonder volledig te zijn, kwamen we de volgende
organisaties tegen: Carnavalsverenigingen zoals
de Bloasbalkers met hometrainerwedstrijden,
’t Goei Smoesje met de Sylvesterloop en de
Vastenactie.
Inkomsten van de Werkgroep
In een ﬁnancieel verslag van 1976 vinden we
welke inkomsten de werkgroep had en hoe ze
werden besteed. De inkomsten kwamen van de
bijdragen van de inwoners, collectes op bruiloften
en feesten, oud-papier acties, verkoop van
kalenders en dozen, subsidie van het kerkbestuur
en de gemeente Berlicum. Vooral de oud-papier
actie heeft dankzij de vele vrijwillige medewerkers
jarenlang veel opgebracht. Enkele cijfers: In 1976
werd 180.000 kilo opgehaald en bracht met ƒ
5900, - op. De kiloprijs was toen ƒ 0,037. In 1980,
een topjaar met 271.000 kilo, was de opbrengst
ƒ 16.441, - In 1984 was de kiloprijs ƒ 0,0907 per
kilo en bracht de 206.300 kilo oud papier wel ƒ
18.722, - op. Er waren eveneens inkomsten van de
kledingactie en een fancy fair. Ook de werkgroep
Wereldwinkel zorgde voor de nodige inkomsten.
Bij de uitgaven werd aangegeven hoeveel de
verschillende ontwikkelingsprojecten ontvingen.
Opvallend daarbij is dat er niets aan de strijkstok
is blijven hangen.
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Tijdens de eerder genoemde braderie in Den Durpsherd traden ook buitenlandse groepen op. Behalve een groep
dansers, trad ook deze muziekgroep uit Zuid-Amerika op. Zij speelden zowel buiten bij Den Durpsherd als op het
grote podium.
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van het Kostbaar Bloed uit Sittard, die werkzaam
was in Burundi.
In de loop van de jaren hebben zeer vele inwoners
van Berlicum hun medewerking aan de werkgroep
verleend. Rond 1995 bestond het bestuur uit
Ab Versteeg als voorzitter, Els Wigmans was
secretaris en Gré van Heijningen penningmeester.
Verder waren lid: Geert en Tiny Hendriks, Leo van
Heijningen, Ton Mulder, Gré Versteeg en Hannie
Limbeek. Het voert te ver om alle bestuurleden
en medewerkers van de Wereldwinkel op te
noemen.
In het jaarverslag over 2001 van de Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking staat te lezen dat
de Wereldwinkel zelfstandig verder gaat en dat er
veel werk wordt verzet. In het vervolg vinden we
weinig meer over de ‘Werkgroep Ontwikkelingss
amenwerking’ en vermoedelijk is deze werkgroep
langzaam opgeheven.

werd besloten het buitengebied af te stoten. Met
Jos v.d. Cammen werd contact op genomen
over de overname van het buitengebied door de
carnavalsvereniging ‘De Koalstampers’.
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur was de
Wereldwinkel open voor verkoop. Er was steeds
een lid van de werkgroep aanwezig en vaak ook
het niet-lid Sjan v.d. Broek.
Men nam ook deel aan de Braderie, de St.Nicolaasactie in de kerken en de Zwarte
Pietenmarkt. Steeds werden derde wereldproducten
verkocht. Er kwam ook eens per maand een kraam
op de woensdagse markt.
Om de twee maanden werd een schrijfactie
gehouden voor Amnesty International.
De jaarlijkse collecte bracht dat jaar door middel
van opgehaalde enveloppen ruim f. 5749,- op. Met
de gemeente Berlicum werd contact gehouden
over subsidie.
In de Brug, het Brabants Dagblad en het Berlicums
Krantje werd voor de nodige publiciteit gezorgd
en aankondigingen en verslag gedaan van alle
activiteiten.

Activiteiten
In het jaarverslag van 1983 vinden we verder volop
activiteiten ten behoeve van het ontwikkelingswerk.
De jaarlijkse kledingactie met medewerking van
de paters ‘Salvatorianen’ leverde weer vele kilos
op. Dat werd nog aangevuld met de kleding die
Bijvoorbeeld op zaterdag bij de Wereldwinkel
was gebracht. Het bracht in totaal f. 6575,- op.
Elf keer werd op de vierde zaterdag van de maand
oud papier opgehaald. Een vrij constante groep
vrijwilligers zette zich hiervoor in. Toch was
die groep te klein voor heel Berlicum en daarom

40 Jaar Wereldwinkel Berlicum
In 2010 vierde de Wereldwinkel het 40-jarig
bestaan. De precieze oprichtingsdatum is
niet meer te achterhalen. De eerste ﬁnanciële
transacties vonden volgens het kasboek plaats op
17 oktober 1970. Samen met Mieke Wijgergangs
begon de bevlogen Gijs van Liempd met de
verkoop van derde wereldproducten, in het begin
18

De vestiging van de Wereldwinkel
in de bibliotheek. Er is een uitgebreide voorraad die getoond worden in vitrines en in grote kasten.
Om de beurt heeft een vrijwilliger
dienst om klanten te woord te staan
en te helpen bij de koop van producten. De producten uit de ontwikkelingslanden zijn erg divers,
behalve rietsuiker en kofﬁe is de
Wereldwinkel een ware cadeaushop geworden. Vele Fair-Tradeproducten zijn verkrijgbaar om de
plaatselijke bevolking in de derde
wereld een eerlijke prijs voor producten en arbeid te verschaffen.
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fungeert als een moderne cadeauwinkel, waar
men voor de meest uiteenlopende geschenken
terecht kan. Ook de verkoop van kerst- en andere
pakketten zijn een deel van de jaarlijkse activiteiten
geworden.
Buiten de verkoop van Fair Trade producten is
de Wereldwinkel actief in presentatie en educatie op scholen en kerken. Jaarlijks worden
ook de in de gemeente Sint-Michielsgestel
georganiseerde Kerstmarkten voorzien van Wereldwinkelproducten.
Voor de toekomst neemt de Wereldwinkel deel
aan het overleg aangaande de Kulturhus-gedachte.
Daar willen ze de activiteiten voortzetten. Een
toekomst die ze met medewerking van de vele
vrijwilligers vol vertrouwen tegemoet gaan.

vooral rietsuiker. Met een bakﬁets deed hij zijn
ronde door het dorp om zoveel mogelijk spullen
te verkopen. In 1973 kreeg de Wereldwinkel een
vaste behuizing in Den Durpsherd boven aan
de trap. Twee keer per week kon men terecht:
op vrijdagavond en zaterdagmorgen. In de
kelder mocht men ingezamelde kleding opslaan.
Toch werd de winkel in Den Durpsherd door
de inwoners van Berlicum en Middelrode niet
massaal bezocht en de verkoop bleef beneden
de verwachting. In 1982 werd een nieuw bestuur
gevormd die probeerde de activiteiten een nieuwe
uitstraling te geven. Er werd naar een nieuwe
locatie gezocht, die werd gevonden in de Openbare
Bibliotheek aan de Kerkwijk, waar vanaf 1988
een winkel werd ingericht. Vanaf die tijd ging
het goed met de Wereldwinkel. In 2006 vond
nog een grote uitbreiding plaats en de inrichting
werd vernieuwd. Een eigen toegangsdeur werd
gerealiseerd en de openingstijden verruimd. De
omzet in 2009 steeg tot boven de 32.000 euro.
Zelfs in Sint-Michielsgestel werd een ‘Eigen
Hoek’ in de bibliotheek daar ingericht en het
aantal vrijwilligers breidde zich uit van 15 naar
46 personen. Een van de medewerkers van het
eerste uur en nog steeds zeer actief betrokken bij
de Wereldwinkel is Riet van Grinsven. Voor haar
belangeloze inzet gedurende al die jaren is zij in
2010 onderscheiden met een zeer verdiend lintje.
De Wereldwinkel verkoopt derde wereldproducten
en cadeaus van over de hele wereld en is nu niet
meer weg te denken uit onze gemeenschap. Zij

Bronnen:
Jan van der Krabben: 1970-2010, ‘40 jaar Wereldwinkel
Berlicum’ Van bakﬁets tot trendy cadeaushop, Berlicum
2010.
Archief ‘Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking’ bij
heemkundekring ‘De Plaets’.
Met dank aan: Willem van Geest.

Uitleg van kaart op achterzijde
Op de kaart op de achterkant vinden een gedeelte van
de Koolhof. De hoeve ‘De Koolhof’ is duidelijk aangegeven. Vanaf het Braakven liep een zandweg tot aan
de boerderij en hield daar dan op. Men kon zijn weg
dan wel vervolgen, maar alleen via een voetpad, dat
eerst over het erf van boerderij ‘De Koolhof’ liep. Dat
voetpad eindigde op de Werstkant. Bij de ruilverkaveling is de huidige straat de Koolhof rechtgetrokken. De
Wambergse Beek en de percelen zijn ook zichtbaar.
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Familie Danen en Eikenlust op de Loofaert
De Duitse tijd

Albert van der Doelen

(Deel 3)

De oorlog was voor Berlicum, en ook voor de bewoners van Eikenlust een woelige en spannende tijd. De
boerderij bevond zich net in het ‘veilige’ gebied en bood onderdak aan 35 mensen (familie, evacués uit de
Maliskamp en een onderduiker).
Op 19 september 1944 kwamen er ‘s avonds 70 Duitsers, 36 paarden en vier kanonnen aan. De staf, onder
leiding van sergeant Frederichs, verbleef in de opkamer, de anderen gingen naar de schuren. Het afweergeschut werd in de hof geplaatst, richting Loosbroek.
Er zijn honderden granaten over en weer afgevuurd en wonderwel is er niemand geraakt. De Duitsers haalden ook de paarden weg om de munitiekarren en kanonnen te trekken.
Nadat de Duitsers vertrokken waren, zijn de Engelsen, de Tommies, gekomen.
Berlicum was één van de zwaarst getroffen plaatsen in Brabant. Veel boerderijen en huizen zijn verwoest
Oorlogsleed
In oktober 1944 zijn diverse gezinnen van de familie Danen naar het ouderlijk huis teruggekeerd
om uit de vuurlinie van het oorlogsgeweld te blijven. Dat zijn de familie Van Gaal (tante Cisca),
familie Vissers (tante Net); Hanneke was door het
sneuvelen van Toon al in ‘40 naar de Loofaert teruggekeerd met Antoon en Albert.

Grote schuilkelders werden door grote mensen
gemaakt. Een leuk en uitdagend klusje voor kinderen om dat dus ook te doen. Er is een schuilkeldertje door de kinderen gemaakt waar zelfs Duitse
soldaten nog in hebben geschuild tegen een regen
van geweervuur van de oprukkende Yankees.
In diezelfde schuilkelder is in dwarsgangetjes ook
menig zakje kruit uit de grote hulzen gehaald en
in het geniep aangestookt.
Er waren diverse schuilkelders, waaronder een
achter het huis vlak voor de hooiberg. Daar zaten o.a. opa en oma. Albert van tante Hanneke is
vanwege geelzucht uit de andere schuilkelder verbannen (de voersilo achter de houtmijt) om verdere besmetting tegen te gaan. De voersilo heeft
als schuilkelder gefungeerd: een gat aan de zijkant erin en boven afgedekt met boomstammen en
daarop grond. Dat was o.a. de slaapplaats voor het

Schuilkelderleven
De schuilkelders waren ongeveer 1,80 meter diep
en werden gevuld met stro en jute zakken. Van
boven werden ze bedekt met boomstammen. Ze
zaten er allemaal in, behalve tante Marie en tante
Hanneke die drie weken op een stoel in den herd
naast de kachel hebben geslapen. Alleen de laatste
nacht voor de bevrijding hebben ze in de schuilkelder geslapen.
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Boerderij Eikenlust rechts, met links de schuur. Midden op de voorgrond de voedersilo, die in de oorlog als schuilkelder werd gebruikt. Er werd een gat als ingang aan de zijkant gemaakt. De betonnen wanden werden afgedekt met
boomstammen en daarop graszoden en zand. In een grote kring installeerde men slaapplaatsen, het was er krap maar
gezellig. Al was het wel spannend tijdens oorlogshandelingen. Gelukkig was men er aardig beschut tegen rondvliegende granaten en ander oorlogstuig.
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Tum tum
Menigeen kan zich wel herinneren dat tijdens de
Duitse bezetting regelmatig een Duitse foeragewagen langs kwam met snoepgoed; vooral de
Duitse tum-tum was geliefd.

jonge grut. In een grote ronde kring lag het hutje
bij mutje. Granaatscherven vlogen er van tijd tot
tijd rond. Zo ook werd een melkbus lek geslagen
die vlak bij de schuilkelder stond. Tante Marie
heeft nog tot voor een paar jaar terug een grote
pan voor balkenbrij gebruikt waarvan de deksel
een gat vertoonde van een scherf. Die pan stond
destijds aan de ingang van de schuilkelder achter
het huis en was gevuld met borden en werd getroffen door een scherf.
De meeste huisraad zat in kisten en was (veilig?)
begraven in de grond tussen de fruitbomen achter
het huis.

V-1
De V-1 was een onbemand vliegtuigje dat de Duitsers gebruikten als voorloper van de latere raketten. Zodra men een dergelijk vliegtuigje hoorde,
werd het heel nadrukkelijk gevolgd om te zien of
de motor bleef ronken. Een V-1 is op een keer op
de Wamberg neergestort. Door de luchtdruk bij
de ontplofﬁng vloog het grote raam in den herd
er uit. De kapotte ruitjes zijn toen met afvaltriplex
van de V-1 tijdelijk dichtgespijkerd.

Kanonnen
Achter de doornenheg rechts achter de boerderij stonden kanonnen van de Duitsers opgesteld,
die veel schoten afvuurden richting Kaathoven
en Loosbroek. Met de opdracht (van Jan Arts,
een jongeman uit de Maliskamp die zijn vrije tijd
doorbracht op de boerderij van opa) om je mond
open te houden, mocht je wat dichterbij komen
om het geknal gade te slaan.
‘s Nachts in je bed hoorde je de granaten weg ﬂuiten.
Het was ook spannend om het kruid uit de hulzen te halen en dan met een vergrootglas in brand
te steken. Wonder boven is er geen ongeluk mee
gebeurd of iets afgebrand. O.a. in de schuilkelder
onder de strooimijt op de akker voor het huis is
het een en ander gevonden.

De Tommies
In de grote tent bij de Engelsen was het interessant en uitnodigend. Stiekem en vooral stoer was
het wanneer je een Engelse sigaret uit een blauw
busje aanstak en rookte. Een beetje misselijkheid
nam Frans van Gaal op de koop toe. Het was er
ook goed toeven in de tent: lekker kluiven aan
de droge cakekoekjes en de schapenboutjes. De
Tommies waren nog ingekwartierd toen tante Marie en ome Jos zijn getrouwd. Het feest is in den
herd gevierd. Sjaan en Annie Voets uit Het Hool
waren de accordeonisten.
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In het laatste oorlogsjaar trouwden op 2 mei 1945 Jos Schouten uit Middelrode met Marie Danen in het toenmalige
parochiehuis ie Berlicum. De trouwplechtigheid werd verzorgt door een Engelse aalmoezenier welke toen ook op
Eikenlust woonde. Het feestje werd bij de bruid thuis gevierd.
Op de foto v.l.n.r. ziet u Lies Vissers, de verloofde van Piet Danen, Albert van der Doelen, de aalmoezenier die het
huwelijk inzegende, het bruidspaar Jos Schouten en Marie Danen, Antoon van der Doelen, Truus Braam met haar
verloofde Bert Danen. Antoon en Albert van der Doelen zijn kinderen van Toon van der Doelen en Hanneke van der
Doelen-Danen Toon van der Doelen is in mei 1940 gesneuvelt op de Grebbeberg. Hanneke en de kinderen zijn terug
gaan wonen in het ouderlijk huis op de Loofaert.
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De namen bij de schoolfoto in het vorige periodiek van de Theresiaschool uit 1933 zijn door omstandigheden door
elkaar geraakt. Wij geven hier de daarom opnieuw de foto met de volledige en goede namenlijst
1e rij achteraan: 1. Juffrouw Mutsaerts, 2. Carla Schafkes, 3. Betsie Pennings, 4. Mia Tibosch, 5. Mien Snoeck,
6. Leen v.d. Aa, 7. An v. Grinsven, 8. Drika v. Grinsven, 9. Mien Verhagen, 10. Jo v.d. Ven. 2e rij van boven: 11.
Door Giebels, 12. Nellie Doedee, 13. Mien Bloks, 14. Tonnie Braam, 15. Nellie Spierings, 16. An Klerkx, 17. Bertha
Raaijmakers, 18. Jet Schouten, 19. Tonnie Schellings, 20. Bertha v. Ravenstein, 21. Riek Verhagen. 3e rij midden:
22. Riek Spierings, 23. Cis Wijgergangs, 24. Cor Smulders, 25. Mien v. Grinsven, 26. Doortje Vissers, 27. Janske v.d.
Zanden, 28. Riek Dobbelsteen, 29. Sjaan v. Helvoort, 30. Dieneke Pennings, 31. Marina v. Boxtel, 32. Dien Martens.
4e rij: 33. Sjaan Smulders, 34. Leny Bijnen, 35. Marie Braam, 36. Dora Vervoort, 37. Marie v. Gaal, 38. Nellie Broos,
39. Dieneke v.d. Akker, 40. Dien v. Boxtel. 5e rij, vooraan geknield: 41. Jet v.d. Broek, 42. An v.d. Ven, 43. Mien Bosch,
44. Jet v.d. Aa, 45. Sjaan Smulders (Westakkers), 46. An den Dekker, 47. Ria Voets, 48. Bertha Boselie, 49. Riek v.
Uden, 50 Paula v.d. Ven.
(Met dank aan Tiny Wijgergangs en Jet v.d. Veerdonk-v.d. Broek).
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Mededelingen, reacties en schenkingen
Bestuur en redactie

In memoriam
Op 28 januari is plotseling overleden Nelly Embrechts-van Lokven. Zij is vele jaren een actief lid van
onze heemkundekring geweest. Als echte Berlicumse was ze een betrouwbare vraagbaak voor wat
betreft de huizen en de bewoners die ze kende en vooral voor de werkgroep foto’s was zij een grote
steun. We deden nooit een tevergeefs beroep op haar veelzijdige kennis. Enige jaren geleden heeft zij
ons prachtige vaandel helemaal met de hand in elkaar gezet. Dat vaandel zullen wij koesteren als een
dankbare en trotse herinnering. We zullen haar inbreng erg missen. Nelly bedankt.
Aanvullingen: 1. Enkele namen en verbeteringen werden ons nog geleverd door Nellie Embrechts-van Lokven van
de foto op de voorpagina van 2010-4, de gidsenfoto.
No 2. is Joke Ampting, 3. Ria van Lith, 8. Francine v.d. Pas, 10. Sjaan v. Lith, 24. Marietje Smulders.
Schenkingen
* Theo van de Veerdonk is een regelmatige klant. Deze keer had hij foto’s van een bezoek aan koningin Juliana op
paleis Soestdijk van omstreeks 1955.
* Jan Bijnen gaf een aantal bidprentjes, rouwkaarten en misboekjes.
* Mien Schippers-van Osch schonk een viertal foto’s.
* We kregen bidprentjes, ansichtkaarten en schriften met de geschiedenis van Zr. Hendrikus van Ria Verstegen-van
Bussel.
* Frans van de Ven schonk ons een volle doos met diverse knipsels, foto’s en andere voor ons interesante artikelen.
Allen die reageerden of iets schonken heel hartelijk dank. Het stimuleert ons door te gaan met ons werk omdat we
weten dat vele ons met belangstelling volgen.
Overige reacties in het volgende periodiek.
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BERLICUMSE BESTUURDERS MET HUN SECRETARIS
DOOR VIER EEUWEN
1642
Drossaard:
Jonker Joost van Hedickhuijsen
Secretaris:
Thomas de Jegher
President-schepen:
Aert Claesz van Deurne
Schepenen
Jan Goyartsz Albertsz
Willem Jan Lambertsz
Goossen Lambert Goyartsz
Wouter Aerst Danyelsz
Hendrick Gerartsz Coppen
Jan Hendrik Lambertsz Vuchts

1742
Drossaard:
Thomas Coets
Secretaris:
Mr. Nicolaas de Blanckendael jr.
President-schepen:
Marcus Peeres
Schepenen:
Dries Peters Walraven
Johannis Heere
Luycas Spierincx
Driek Jansz Leytens
Antony Teewis Glaudemans
Dirk Aard Verkuijlen

1842
Burgemeester:
Lambertus Godschalx,
Seretaris:
Marinus Zijnen de Gier
Raadsleden:
Hendrik v.d. Braak,
Peter Francis Goyers,
A.A. v.d. Boom,
Johan Lambert van Hedel,
Anthony van Kasteren,
Jan van Helvoort.
Willem van Empel
Jan Teurlings

1942
Burgermeester:
Jhr. Mr. R.A. van Rijckevorsel.
Secretaris:
W.P. Carpay
Raadsleden:
G. Wijgergangs – weth.
W. van Uden – weth
Geen raadsleden
De raad werd op 1 sept 1941 door de Duitse
bezetter opgeheven

27

Uitleg en verklaring in nummer 1 van deze jaargang
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