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In gesprek met Mien van Boxtel - Van Liempt 
Thieu Dollevoet m.m.v. Theo Danen

Het pand Oud Laar 11 kent al een lange historie. Er zijn al gegevens over bewoners bekend sinds plusmi-
nus 1600. Oud Laar 11 had vóór de ruilverkaveling het adres ‘Kwikvonder’. Langs de boerderij liep de 
Wambergse Beek. Hierover lag een vonder. Als men over deze vonder liep, veerde deze op en neer, men 
‘kwikte’. Daarom werd de vonder in de volksmond ‘Kwikvonder’ genoemd. Naast de boerderij is in 1970 
een nieuw woonhuis gebouwd door Bert en Mien van Boxtel-Van Liempt. De oude boerderij is sindsdien 
ingericht als paardenstal, garage en opslagruimte. Mien van Boxtel heeft daar nog zes jaar alleen gewoond 
en is in december 2014 naar de Kloosterhof verhuisd. Een nicht van Mien en haar man hebben woonhuis 
en landerijen van Mien gekocht.

Korte familiehistorie Mien van Boxtel-Van 
Liempt
Mien van Boxtel-Van Liempt is geboren op de 
Loofaert/Wamberg (1932). Zij was de op één na 
oudste van 12 kinderen. Die plek op de Loofae-
rt viel in die tijd onder de gemeente Rosmalen. 
Na de gemeentelijke herindeling is dat gedeelte 
van de Loofaert onder Sint-Michielsgestel komen 
te vallen. Mien is vanaf haar tweede jaar bij oma 
in Rosmalen gaan wonen. De moeder van Mien 
kreeg vrijwel elk jaar weer een kind. Dus had zij 
de handen meer dan vol. Zuster Theofrida, een 
tante van Mien, zorgde ervoor dat Mien niet los 
groeide van het ouderlijk gezin. Mien moest na-
melijk wel elke schooldag tussen de middag thuis 
gaan eten en liep samen met haar broers en zusjes 
weer naar de Bernadetteschool in Maliskamp. Na 
school ging ze om 16.00 u weer naar haar oma. In 
Rosmalen ging ze met haar oma naar de Lamber-
tuskerk. In de oorlog had Mien een fiets met hou-

ten banden. Met haar verjaardag kreeg ze stelten. 
Na de lagere school is Mien naar de Sint-Jacobs 
huishoudschool in Den Bosch geweest. Ze ging 
ook wel eens met Ome Hein melken in de polder. 
Op een keer viel ze van de vrachtfiets af waarop 
twee melkkannen stonden. Een hele, vervelende 
ervaring. Later heeft ze nog bij dr. Cooijmans 
en bij dr. Ribbeling (beiden arts op Coudewater) 
gewerkt. Voor een hele dag poetsen kreeg ze een 
rijksdaalder als beloning.

Familiehistorie Familie Bert van Boxtel
Bert van Boxtel was de jongste thuis (geboren 10-
11-1930 en overleden 23-1-2009). Piet, een broer 
van Bert van Boxtel, is als interne naar het gym-
nasium van de Norbertijnen in Heeswijk gegaan. 
Bert moest op zaterdag de vuile was van Piet gaan 
halen. Moeder kon dan in het weekend de was 
doen en Bert kon ’s maandags de schone was weer 
in Heeswijk bij de Norbertijnen afleveren. Piet is 
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bij de Capucijnen in Udenhout op twee augustus 
1955 tot priester gewijd en kreeg de naam pater 
Libertus. Dat was een grote gebeurtenis in de fa-
milie. Op zondag 15 augustus 1955 heeft Piet in 
Middelrode de eerste heilige mis gedaan. Nadien 
was het groot feest bij de familie. ‘s Maandags 
was het feest voor de buurt. De weg naar Kwik-
vonder 11 was met blauw-witte linten versierd. 
Dinsdags trouwde zus Marie. 
Op 13 oktober 1955 zijn Mien van Liempt en Bert 
van Boxtel getrouwd in het gemeentehuis van 
Rosmalen en vervolgens in de kerk van Malis-
kamp. Bert en Mien zijn met de taxi naar het ge-
meentehuis gereden en de broers en zussen reden 
er met de fiets achteraan. In de huwelijksmis was 
er een groot koor, waar ook verschillende familie-
leden deel van uit maakten. Het was een prachtige 
gezonden mis! Na afloop van het feest mochten ze 
samen in het bed van pa en ma van Mien slapen. 
Het werd bijna een volledige feestweek!

Bert en Mien leren elkaar kennen 
Zoals eerder vermeld woonde Mien bij haar oma. 
Op zondag kwamen daar jongens op bezoek. On-
der hen was onder andere Bert van Boxtel. Mien 
had een oogje op Bert en Bert op Mien. Maar dat 
lieten ze niet direct merken. Op een keer mocht 
Mien met oom Hein naar een concours in Nuland. 
Daar won Heintje Hanegraaf de eerste prijs. Bert 
van Boxtel was daar ook. Hij kwam op het karre-
tje met het paard van Heintje zitten. Toen begon 
hij met Mien een praatje te maken en vroeg aan 

haar of ze over twee weken naar het concours in 
Ammerzoden wilde komen, samen met ome Hein. 
Na enige aarzeling stemde Mien toe. Dat was het 
begin van hun relatie. Het eerste cadeau dat Mien 
kreeg, was een foto van Bert. Later werden dat 
een rooktafel en een naaidoos. Toen kwam de tijd 
om te sparen voor de uitzet. Tot voor kort heeft 
Mien hier spullen van bewaard. Het paardrijden is 
Mien ook leuk gaan vinden. Dus vroeg ze Bert of 
zij op zijn paard mocht rijden. En dat was natuur-
lijk oké. Haar eerste prijs won Mien in Vinkel: de 
7de prijs. Ze was in Berlicum-Middelrode een van 
de eerste amazones die aan een paardenconcours 
deelnam.
Gerard van Ooijen uit Liessel was een goede 
vriend, wanneer het over paarden ging. Ze had-
den elkaar leren kennen op een cursus dressuur 
rijden in St.-Oedenrode bij manege Moonen. Dat 
was nog voordat Bert getrouwd was. Wanneer er 
cursus was, ging hij altijd met de fiets op en neer. 
Ook in de winter was hij ’s morgens weer als eer-
ste op de manege. Bij een latere cursus werd Bert 
ingekwartierd bij familie van Mgr. Bekkers in St.- 
Oedenrode. Wanneer Bert in de winter ’s morgens 
daar per fiets arriveerde lagen de sokken en de rij-
laarzen bij de kachel en was het paard gevoerd. 
Bert werd echt in de watten gelegd! Later werd hij 
ingeschakeld bij het jureren van dressuurwedstrij-
den. Ook ging hij lesgeven aan ruiters en zorgde 
voor het voorbrengen van paarden bij de paarden-
keuring. Het gebeurde vaak dat collega juryleden 
voor de wedstrijd aan Bert vroegen: 'Welk paard 
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De ‘Kwikvonder’ vlak langs de Wambergse beek. De doorgaande wegen Oud Laar en Laar staan aangege-
ven. Vanaf het Laar is de oude verbindingsweg naar de Kwikvonder duidelijk te zien. Na de ruilverkaveling 
in de zestiger en zeventiger jaren is deze oude verbindingsweg komen te vervallen en is een nieuwe weg 
aangelegd vanaf het Oud Laar en werd de Kwikvonder aangeduid met Oud Laar 11. De Blaartumse Hoeve 
van Marinus van Zoggel midden in het gebied is tijdens de bevrijding van Berlicum verwoest. Al hun bezit-
tingen waren weg.
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heeft straks de eerste prijs'? Dat wist Bert, nadat 
hij een keer had rondgelopen, razendknap aan te 
geven. Daarom stond Bert in het paardencircuit 
goed bekend. Wanneer er varkens geladen moes-
ten worden was er na afloop altijd koffie en kon er 
gebuurt worden. Dat deed Bert erg graag. Varkens 
laden gebeurde ’s nachts rond een uur of vier. Dus 
dat was vroeg opstaan en een stevige klus die in 
korte tijd geklaard moest worden. Wanneer er een 
koe moest kalven, moest je er ‘s nachts vaak uit. 
Buren werden dan ingeschakeld en die kwamen 
snel helpen. Dat was vanzelfsprekend in de buurt.

Bijzondere familie ervaringen
Een andere broer van Bert, Jos, die op het punt 
stond te gaan studeren op de abdij van Berne, is 
op 12-jarige leeftijd op 4 oktober 1939 aan ‘vlie-
gend jicht’ overleden. Piet, zijn andere broer, is 
later uit eigen beweging naar het seminarie ge-
gaan en zoals eerder vermeld en op twee augustus 
1955 tot priester gewijd en kreeg de kloosternaam 
Pater Libertus. Op 15 augustus 1955 droeg Piet 
zijn eerste H. Mis op in Middelrode. Toen Bert en 
Mien op 13 oktober 1955 trouwden mocht Piet, 
de broer van Bert, de mis niet doen, omdat hij nog 
geen jaar gewijd was. Heeroom Frans van der Pas, 
pater Victor geheten, heeft het stel toen getrouwd. 
Mien heeft het bruidsboeket en de corsages on-
langs pas opgeruimd. Zo was ze daar aan gehecht! 
Broer Piet heeft nog slechts vier jaar geleefd. Hij 
is op negen mei 1959 bij een auto-ongeluk om 
het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in Nij-

megen in de Fatimaparochie, waar hij werkte als 
kapelaan. Pastoor van Rijn kwam toen Bert de 
slechte boodschap brengen, terwijl hij de koeien 
aan het melken was op de Milrooijse dijk. Op 12 
mei is Piet begraven op het kerkhof van de Capu-
cijnen in Velp. In de vijftiger jaren zijn eerst Frans 
en Cis van Boxtel-Wijgergangs naar Nieuwe Zee-
land geëmigreerd. Drie jaar later zijn ook Toon en 
Antoinette van Boxtel daar naar toe gegaan. Ze 
vertrokken per boot vanuit Rotterdam. Een groot 
deel van de familie in Nederland ging mee naar 
Rotterdam om hen uit te zwaaien. De reis per boot 
duurde toen zes weken. De achtergebleven fami-
lie dacht op dat moment dat ze hun familieleden 
nooit meer zouden zien.

Bert en Mien getrouwd en gaan boeren
Daags na hun huwelijk zijn Bert en Mien van de 
Loofaert/Wamberg naar de Kwikvonder vertrok-
ken. Dat was nog heel spannend. Harrie van Osch 
(schilder) was op de trouwdag hun slaapkamer in 
hun toekomstige woning aan het behangen. Dat 
ging als volgt. Op de muren werden latten beves-
tigd. Daarop kwamen jute zakken waar kranten op 
geplakt werden. Tenslotte kwam daar het behang 
erop. Het behang op de muren was nog niet he-
lemaal droog toen Bert en Mien hun huis aan de 
Kwikvonder binnen kwamen. Maar de klus was 
toch geklaard. Dat was het belangrijkste! Na hun 
trouwen hebben de ouders nog ongeveer negen 
jaar ingewoond bij Bert en Mien. De ouders van 
Bert huurden in die tijd de boerderij van ome Jan 
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Bert en Mien van Boxtel hadden een voor die tijd gebruikelijk gemengd bedrijf met koeien, varkens, kippen 
en vooral paarden, een grote liefhebberij. Op deze foto zien we Bert onder de koeien om ze te melken, wat 
in die tijd nog met de hand gebeurde. Pas later deden de melkmachines en de melktanks hun intrede.
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Zwanenberg en tante Ida. Deze oom en tante wa-
ren tien jaar tevoren naar Kerkwijk 111 verhuisd. 
Na een half jaar vroegen ome Jan Zwanenberg en 
Tante Ida of hij hun boerderij wilde kopen. Bert is 
vervolgens naar de bank toe gegaan en heeft daar 
de zaken kunnen regelen. Tante Ida Zwanenberg 
was de eerste voorzitster van de Boerinnenbond 
in Berlicum-Middelrode. Bij het 75 jarig bestaan 
heeft Mien 135 corsages gemaakt voor de leden. 
Het was een prachtig feest. Bert en Mien zijn ge-
start met een gemengd bedrijf en in d’n hof en in 
de boomgaard hadden ze zwarte bessen, bonen, 
appels en peren. Achter het huis lagen hoge ak-
kers met goede grond. In die tijd zijn de akkers 
afgegraven. Dat gebeurde door Has van den Berg 
met Mutsaers als dragline machinist. Zo werd ge-
werkt aan de verbetering van de kwaliteit van de 
grond. De akkers van Bert lagen verspreid in Ber-
licum en Middelrode. Dat was niet efficiënt. 
Ieder jaar werden er kuikentjes gehaald bij Hein-
tje van Boxtel, de kuikenbroeder. Om de kuiken-
tjes in leven te houden moest ’s nachts de kachel 
gestookt worden. Dat was een soort kunstmoeder. 
Bert of Mien moesten dan ’s nachts één keer het 
bed uit om de kachel op te stoken. Ook moesten 
ze alert zijn voor ratten die daar rond liepen. De 
kuikens waren daar erg bang voor. Soms kwamen 
deze dan in de verdrukking en dat betekende dode 
kuikens en dus verlies. Ze moesten er ook voor 
zorgen dat er geen ratten bij de kuikens kwamen.
Ome Willem van Pinksteren en Tante Jans had-
den heel veel op met Bert. Dat kwam omdat Bert 

namelijk gek met paarden was en een uitstekende 
ruiter was en dus veel prijzen won. En wanneer 
Bert dan op een concours weer een prijs gewon-
nen had, liepen bij ome Willem de tranen over zijn 
wangen. Zo trots was hij op Bert!

Beginperiode van hun huwelijk
In de beginfase van hun huwelijk was het in en 
rondom het huis (een beetje) behelpen. Er was 
een waterput aan huis voor het vee. Er was een 
vrijstaand washok, waar het fornuis met musters 
werd gestookt. Het bakhuis stond apart. Het toilet 
stond buiten tegen de lange zijkant van de schuur. 
Dat betekende dat je ’s nachts naar buiten moest 
om je behoefte te doen. Een keer in de week werd 
de bril van het toilet flink geschrobd. En op zater-
dagmorgen werden de kranten in vierkantjes ge-
scheurd om te dienen als toilet papier. Dat papier 
hing aan een koord, opgehangen aan een spijker. 
De vader van Bert was op 2 mei jarig. Op zijn 
verjaardag kwam altijd de hele familie. Dus moest 
er op tijd in en rondom het huis schoongemaakt 
worden. De koeien waren dan al naar buiten en de 
stal kon dan geschrobd, gewit en gezwart worden. 
Op een keer begon het te sneeuwen en moesten de 
koeien weer op stal. Dat betekende dat de schoon-
maak in het water (sneeuw) viel. Gelukkig werd 
het toch een leuk verjaardagsfeest.

Meer voorzieningen op de boerderij
Bert heeft na verloop van tijd ervoor gezorgd 
dat er een waterpomp in de kelder kwam. Ook 
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Trouwfoto van Bert van Boxtel en 
Mien van Liempt op 13 oktober 1955. 
Het bruidsmeisje is de jongste zus van 
Mien: Nellie van Liempt.

Gezin van Nard van Boxtel van de Kwikvonder in 1931:
Achter, staand: Dien, Martien, Johan, Bertha, Liena, An.
Midden: Vader Nard met Piet, moeder Ant van der Pas met Bert, 
Marie.
Vooraan: Toon, Frans en Jos. 
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werd door Willem van Pinxteren een toilet op de 
stal gemaakt. Op een keer was het water slecht 
drinkbaar geworden. Dit was meteen een groot 
probleem, want er gingen varkens en pasgeboren 
kalfjes dood. Broer Martien van Boxtel, die bij het 
Nederlands Rundvee Stamboek werkte, is toen 
naar het Ministerie van Landbouw in Den Haag 
gegaan om dit probleem daar aan te kaarten. Hij 
had ook een verklaring van de huisarts bij zich. 
Een week later verscheen bij Bert op maandag de 
heer Putleijn uit Breda. Hij vertelde dat hij ervoor 
zou zorgen dat er op vrijdagmiddag het water uit 
de kraan zou bruisen. Dat klopte ook! Nu kon er 
weer op een betere manier voor mens en dier ge-
zorgd worden. Zoals zo vaak komen algemene 
voorzieningen in het buitengebied vaak later dan 
in een dorpskern zelf. Er was dus geen aardgas, 
wel butagas. In 1969 werd Bert vanwege de ruil-
verkaveling gevraagd naar een andere plek (aan 
de Zandstraat) te verhuizen. Dat wilde Bert per se 
niet. Op dat moment hebben Bert en Mien ervoor 
gekozen een nieuw woonhuis te bouwen. Dat 
werd hard werken. ‘s Morgens om 07.00 u stond 
het werkvolk al voor de deur, terwijl het gewone 
boerenwerk al grotendeels gedaan moest zijn. Ti-
bosch bracht het cement met een grote vrachtwa-
gen en vervolgens stond de betonmolen vrijwel de 
hele dag te draaien. Er moest dus veel ‘geüpperd’ 
worden. In de winter kwam de bouw stil te liggen. 
Gelukkig was de fundering gereed en kon er in het 
voorjaar flink verder gebouwd worden en kwam 
in december 1970 het nieuwe huis klaar. Het voor-

huis van de oude boerderij werd verbouwd tot ga-
rage en werkplaats. In 1972 hadden Bert en Mien 
alles gekocht voor aansluiting op het aardgas uit 
Slochteren. Iedereen in de buurt werd toen aan-
gesloten, behalve Bert en Mien. Ze moesten de 
aanlegkosten zelf betalen. Heel vervelend, toch 
maar gedaan!

Ruilverkaveling op Oud-Laar
In 1969 kwam de ruilverkaveling, zoals eerder 
vermeld, op Oud-Laar. Dat betekende dat de Wam-
bergse beek omgelegd werd en er een aparte weg 
kwam naar de boerderij van Bert en Mien. Vroe-
ger waren er twee zandwegen om naar de boer-
derij te komen: een kwam uit op de Zandstraat en 
de andere op Nieuw Laar. Bert moest daarom met 
enige regelmaat met de schop aan het werk om de 
weg redelijk begaanbaar te houden. In 1976 is de 
ruilverkaveling afgerond en kwamen de landerij-
en aaneengesloten bij de boerderij te liggen. Dat 
was een grote verbetering en tijdbesparing. Het 
adres werd toen Oud-Laar 11.

Samen koren maaien
Omdat Bert en Mien geen kinderen hadden, maai-
den ze het koren altijd met zijn tweeën. Dat bete-
kende dat het paard werd ingespannen om op d’n 
hoge akker het koren te gaan maaien. Het paard 
wist uit zichzelf de weg terug. Mien en Bert bon-
den de schoven en werkten zo naar elkaar toe en 
kwamen elkaar dan halverwege weer tegen. Bij 
Mien thuis moesten ook alle kinderen meehelpen.
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Bert en Mien druk bezig met de kruiwagen en zand bij de bouw van hun nieuwe woonhuis vlak voor de oude 
boerderij. Deze oude boerderij werd bedrijfsruimte en in zijn geheel ingericht als paardenstal, garage en 
opslagruimte.
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Na het boeren
Bert heeft rond 1980 het veeteeltbedrijf afge-
bouwd. Hij ging toen melkmonsters nemen en 
ging op woensdagmorgen meehelpen op Bossche 
markt. Wel hield hij nog ’leeg’ vee en mestvar-
kens. 

Bert met een paard in de gang in De Gouden 
Leeuw
Bert werd op een nacht gebeld door Pietje van Nu-
land, huurder van De Gouden Leeuw. Er was daar 
een ‘feestje’ aan de gang. Op de een of andere ma-
nier was er een paard in de gang terecht gekomen. 
Wat Pietje en omstanders ook probeerden ze kon-
den het paard niet uit de gang naar buiten krijgen. 
In arren moede zijn ze toen Bert van Boxtel gaan 
bellen, omdat hij in het dorp en daarbuiten bekend 
stond als een echte paardenman. Mien nam rond 
twee uur ’s nachts de telefoon op en hoorde het 
verhaal aan. Zij dacht dat het een vervelende grap 
was. Bert was intussen wakker geworden en zei 
dat die mensen toch niet voor niets belden. ‘Ik ga 
er naar toe’, zei hij. Dus snel de kleren aangescho-
ten en op naar de Gouden Leeuw. Daar aangeko-
men liep Bert naar het paard toe. Hij pakte een 
mat. Legde die voor het paard neer en al pratend 
zorgde hij ervoor dat het paard op de mat stapte 
en toen vervolgens de gang uit liep naar buiten. 
Handengeklap was zijn aandeel! 

De dood van Bert
Bert is in 2008 ziek geworden, heeft verschillen-

de onderzoeken in het ziekenhuis in Den Bosch 
ondergaan. Omdat er niet voldoende plaats was 
is Bert in Tilburg in het ziekenhuis terecht geko-
men. Na drie dagen is hij weer teruggeplaatst naar 
het Carolus Ziekenhuis in Den Bosch. Daar is een 
hartkatheterisatie uitgevoerd. Dat liet zich aan-
vankelijk goed aan zien. Mien is daarom om 20.30 
u uit het ziekenhuis vertrokken. Bert is om 23.30 
u Bert plots overleden. Bij zijn begrafenis op 28 
januari 2009 was de rijvereniging en Sint-Joris in 
groten getale aanwezig. 

De laatste jaren van Mien op de boerderij
Sinds de dood van Bert in januari 2009 heeft Mien 
alleen op de boerderij gewoond. In die tijd liepen 
er nog eigen paarden. Dat betekende weinig werk 
voor haar. Ze hoefde alleen voor het water voor de 
beesten te zorgen. De laatste paar jaar is het haar 
zwaar komen te vallen. Ze heeft toen de boerde-
rij via een makelaar te koop gezet. Dat leverde in 
eerste instantie veel belangstellenden op. Vervol-
gens werd het erg stil. Een paar maanden geleden 
kreeg Mien een telefoontje van de makelaar. Hij 
zei dat een nicht en haar man uit Empel het huis 
en de boerderij wilden kopen. In een week tijd is 
de verkoop geregeld. Mien is blij dat de boerde-
rij in de familie is gebleven. In december 2014 
is Mien verhuisd naar de Kloosterhof, vlakbij het 
nieuwe Zorgcentrum. Ze heeft een groot netwerk 
en verwacht dat ze het daar goed naar haar zin zal 
hebben.
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Piet van Boxtel, Pater Libertus heeft op 15 augustus 1955 zijn eerste H. Mis opgedragen in de kerk van 
het Heilig Sacrament in Middelrode. Daarna was er ter ere van hem een groot familiefeest thuis op de 
Kwikvonder. Op de foto spreekt burgemeester Van der Meer de neomist en de familie toe om het namens 
de gemeente te feliciteren. De inmiddels flink uitgebreide familie luistert vol aandacht naar de toespraak. 
Helaas heeft pater Libertus maar kort van zijn priesterschap kunnen genieten, in 1959 is hij verongelukt.
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Sjeng Janssen in Berlicum bij de start van Market Garden
Uit: Dagboek van Sjeng Janssen

Redactie: Thieu Dollevoet
Via Ria van der Donk, die in 2005 is overleden, ontving Ad Janssen het dagboek van zijn vader, Sjeng 
Janssen. De moeder van Ad, Clara, is onlangs overleden. Vader was al voor 2005 overleden. Sjeng had in 
1944 verkering met Clara van der Donk uit Berlicum. Hij woonde in die tijd in een dorpje vlakbij Brunssum 
(Zuid Limburg), al met al 130 km verwijdert van Berlicum. Sjeng wilde in september 1944 graag bij zijn 
verloofde Clara zijn. Hier zijn enkele lotgevallen van hem onderweg en tijdens zijn verblijf in Berlicum.

Naar Berlicum op de fiets
Op 5 september 1944 had ik (Sjeng) vijf dagen ver-
lof opgenomen in de hoop om naar Clara in Berli-
cum te kunnen gaan. Dit werd me meteen van alle 
kanten afgeraden en dus begon ik (even) te twij-
felen. Toen ik vanuit de (kolen)mijn thuis kwam, 
begon ik toch maar de fiets van mijn zus Trees op 
te knappen. Deze fiets zag er namelijk krakkemik-
kig uit. Dat kwam mij nu goed van pas. De Duit-
sers zouden mij wel met rust laten, dacht ik. ’s 
Avonds overdacht ik nog een keer alle bezwaren 
en besloot het er eindelijk toch op te wagen. Wan-
neer de Duitsers mijn fiets toch zouden afpakken 
voordat ik halverwege was, zei ik tegen mezelf, 
dan zou ik te voet verder gaan. Ik pakte mijn ba-
gage bij elkaar en ging toen naar bed. In ons dorp, 
vlakbij Brunssum, lag in de meisjesschool een af-
deling Oostenrijkse pantsergrenadiers. Zij hadden 
op hun terugtocht vanuit Frankrijk nog een tank 
weten te redden, die echter defect was. De hele 
dag (vijf september) was er vier keer luchtalarm 
geweest en de scherven van het luchtdoelgeschut 
waren in onze straat gevallen. Ook nu, ’s nachts, 

bulderde het luchtdoelgeschut voortdurend en 
was er kanonvuur vanuit Luik te horen. Om zes 
uur ’s morgens was ik wakker. Ik keek naar buiten 
en zag dat het vies en druilerig weer was. Moeder, 
die wist dat ik zou vertrekken, was ook opgestaan, 
smeerde boterhammen voor mij en gaf mij de 
laatste vermaningen om voorzichtig te zijn mee. 
Moeder vond het echt te gevaarlijk. Ik wist op dat 
moment dat ik naar alle waarschijnlijkheid geen 
bericht naar huis kon sturen of ik goed aangeko-
men zou zijn. Hier was echter niets aan te doen, 
vond ik. Ik at snel, gaf mijn moeder een hand en 
vroeg haar om de andere gezinsleden van mij te 
groeten, want die lagen nog in bed. Even voor ze-
venen klom ik op mijn damesfietsje, nagewuifd 
door mijn moeder. Ik zette er meteen ‘de gang’ 
in en reed via de Brunsummer Heide richting 
Amstenrade. Dat lukte vrij goed. Nu kwam ech-
ter het gevaarlijkste stuk van de route. Ik moest 
nu de rijksweg blijven volgen tot de koffietent in 
Echt. Overal zag ik langs de weg Duitse legerau-
to’s of de restanten ervan. Ik heb op dit stuk heel 
veel geluk gehad, want ik kwam, ondanks dat het 
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krioelde van Duitse soldaten op straat, zonder 
ongelukken in Wessem aan. In Wessem vroeg ik 
wat ik het beste doen kon. Mij werd aangeraden 
het kanaal tot Nederweert te volgen, omdat daar 
praktisch geen verkeer was. Dat bleek te kloppen. 
Er was geen sterveling te zien. Dit bleek ook het 
geval te zijn langs de Zuid-Willemsvaart voorbij 
Nederweert. Het ging tot dusver zo goed, dat ik 
besloot meteen ‘door te karren’ tot Helmond. Hier 
aangekomen besloot ik te gaan eten. Ik had name-
lijk honger gekregen. Het was ongeveer 12 uur en 
ik bevond me nu aan de rand van de stad. Hier was 
een cafeetje waar ik bij een paar flesjes limona-
de mijn boterhammen oppeuzelde. Toen ik klaar 
was, ging ik met nieuwe moed weer verder. Het 
weer en de wind waren gunstig. Jammer genoeg 
kreeg ik last van het zadel van mijn fiets, Het deed 
zo pijn, dat ik gedwongen was af en toe naast de 
fiets te lopen. Dan stak ik er een sigaret bij op. Net 
voorbij Helmond reed er een stel Duitse solda-
ten voor mij uit. Ik spurtte er met een reuze vaart 
langs. Gelukkig kwamen ze mij niet achterna. Na-
dien ging het zonder verdere strubbelingen door 
tot Middelrode. Hier werd ik overvallen door een 
ouderwetse stortbui, dus besloot ik even te schui-
len en mijn regenjas aan te trekken. Een kwartier-
tje later stapte ik weer ‘fris’ van de fiets en liep bij 
de familie Van der Donk aan de Kerkwijk binnen. 
De ouders waren zeer ‘verbaasd’. Clara was ech-
ter niet thuis. Zij was naar de distributie. Niet lang 
daarna kwam ze binnen en konden we elkaar in de 
armen sluiten. Zowel Clara als ik hadden al meer 

dan een week geprobeerd te bellen maar dat lukte 
maar niet. Nu waren we blij dat het leed geleden 
was. Tegelijkertijd wisten we niet wat de komen-
de dagen ons zouden brengen. Maar één ding was 
zeker: gedeelde smart is halve smart.

Zondag 17 september: Kermis in Berlicum
Het zou een gedenkwaardige kermis worden, naar 
later zou blijken. We waren thuis en hoorden al 
een poosje het gebrom van vliegtuigmotoren. Ook 
was buiten het geratel van mitrailleurs te horen. 
Moeder Van der Donk vertelde dat ze al enkele 
keren van schrik de kelder in was gelopen. Nog 
steeds nam het rumoer buiten toe. We hadden niet 
eens de tijd om op ons gemak te eten. We liepen 
steeds van binnen naar buiten. De activiteit in 
de lucht werd voortdurend sterker en sterker. Er 
kwamen grote formaties bommenwerpers over. 
Ze vlogen laag. Het leken wel zilveren vogels die 
schitterden in de zon. Omstreeks 13.00 uur zag 
de lucht ‘grijs’ van de vliegtuigen. Ik kon me niet 
meer op mijn gemak scheren, want Clara kwam 
me steeds halen, omdat er buiten weer iets nieuws 
te zien was. Het kostte mij enkele ‘japen’ in mijn 
gezicht. We stonden net weer buiten toen we de 
eerste zweefvliegtuigen zagen. Ze werden door 
middel van een kabel door een transportvliegtuig 
getrokken. Ze vlogen heel laag. Het werd me met-
een duidelijk, dat er een grote landing ging plaats-
vinden en dat dit slechts het begin was. In onaf-
gebroken formaties kwamen de vliegtuigen nu 
aanzetten. De lucht zag er ‘zwart’ van. We liepen 
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Sjeng Janssen verbleef tijdens Operatie Market Garden in Berlicum en moet dit soortgelijk schouwspel 
gezien hebben, onder andere vanaf het dak van de melkfabriek. De parachutisten werden gedropt om de 
bruggen te verdedigen die nodig waren voor de opmars van de geallieerde grondtroepen richting Grave, 
Nijmegen en Arnhem. Op de grond is al een aantal gliders, zweefvliegtuigen, geland. Zij voerden groter 
materieel aan zoals jeeps en lichte tanks, alsook de nodige manschappen.
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naar de melkfabriek en klommen op de daken. We 
wuifden met zakdoeken alsof onze bevrijding al 
een voldongen feit was. Omstreeks 14.00 uur na-
derde een grote formatie ‘transporters’, die boven 
kasteel Heeswijk parachutisten dropte. Het was 
een ongelooflijk schouwspel. Dit had ik nog niet 
eerder gezien. Oranje, groene en witte parachutes 
vlogen naast en door elkaar heen naar beneden. 
Er was zoveel te zien, dat we het niet bij konden 
houden. Even later viel er weer een serie groene 
parachutes richting Heikantsehoeve. Ik stond net 
bij Huub Willems. We liepen er vervolgens samen 
op een drafje op af. Ze bleken allemaal munitie 
en mitrailleurs te bevatten. Het waren zes mitrail-
leurs en een groot aantal trommels met banden 
munitie. Er was meteen een grote volksoploop 
ter plekke, dus viel het niet mee om de gevon-
den spullen in veiligheid te brengen. Snel werd er 
een kleine organisatie gevormd. Tegen de avond 
troffen Huub en ik reeds enkele personen die in 
Heeswijk midden tussen de Amerikanen hadden 
gezeten. Daar kreeg ik meteen de eerste Ameri-
kaanse sigaret. Dat was echt even wennen. Vier 
jaar lang hadden we onze rotzooi Consi en Beka 
gerookt. Er waren bij ons al enkele Duitse moto-
ren en een Rode Kruis wagen voorbij gekomen. 
Deze werden door de Amerkanen overrompeld en 
in beslag genomen. De Amerikanen hadden zelf 
wel enkele motoren meegebracht, maar ze konden 
deze meteen goed gebruiken. We gingen ’s avonds 
slapen in de vaste overtuiging dat het leed geleden 
was. Helaas, we hadden het ver mis. Dat bleek de 

volgende dagen al.

Van 21-26 september 1944
In deze dagen kwamen er zweefvliegtuigen over-
vliegen. De mensen in het dorp raakten er aan 
gewend en keken uit naar onze bevrijding, die 
volgens alle deskundigen maar een kwestie van 
uren of dagen zou zijn. Iedere dag gingen de or-
donnansen op en neer naar Heeswijk en brachten 
de Amerikanen de laatste gegevens over de Duit-
se versterkingen. Zelf ging ik op een morgen op 
de fiets naar Heeswijk. Aan het kasteel zag ik de 
eerste Amerikaanse graven. Ze waren keurig met 
bloemen versierd. De helmen hingen aan een een-
voudig wit kruisje, waarop de naam van de gesneu-
velde soldaat stond. Op 24 september kwamen 
Duitsers Berlicum binnen en begonnen meteen 
fietsen te vorderen. Ze vonden ook nog twee mo-
toren, waar ze erg mee in hun schik waren. Maar 
omdat er iets aan haperde lieten de Duitsers ze 
op een Duitsgezind adres repareren. De volgende 
morgen waren de Duitsers nog steeds bezig met 
hun motor, maar nog steeds zonder succes.

Woensdag 27 september 1944
Op woensdag 27 september kwamen hele kara-
vanen vluchtelingen voorbij. In het dorp werd 
snel een comité gevormd om deze mensen te hel-
pen. Alle vluchtelingen moesten zich melden in 
het Parochiehuis. Zij werden van daar uit over het 
dorp verdeeld. Bij de familie Van der Donk wer-
den de gebroeders Van Oirschot (Harrie, Jan en 
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Toen Berlicum op 10 oktober 1944 op bevel van de Duitsers moest evacueren, zochten de inwoners enkele 
noodzakelijke bezittingen bij elkaar en vertrokken in allerlei richtingen. Met fietsen zonder banden, hand-
karren en kinderwagens zochten ze een goed heenkomen. Na de spannende bevrijdingsacties, zoals Sjeng 
beschrijft in zijn dagboek, keerden ze weer terug en vonden een vrijwel verwoest en leeggeroofd dorp aan. 
Op de foto een groep Berlicumse evacués trekkend door Den Bosch. 
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Matthieu) ondergebracht. Zij installeerden zich 
meteen en het leven ging weer z’n gewone gang 
tot na de middag. Aan het begin van de namiddag 
stonden Ria, Clara en de drie broers Van Oirschot 
bij de deur te kijken. Vader Van der Donk zat op 
dat moment op de divan. Ik zat in de luie stoel 
en las een boek. Plotseling sloegen rondom ons 
huis de granaten in. Meteen vielen de grote ruiten 
over ons heen. Ik wist niet beter dan ‘liggen’ te 
gillen en naast de divan op de grond te duiken. 
Ook de rest van het gezin Van der Donk, die nog 
aan de voorkant van het huis stond, was in een 
mum van tijd in de keuken en snelde de kelder-
trap af. In de kelder vond ik Clara en liep direct 
naar haar toe. We kregen het zo benauwd, dat we 
met elkaar de ‘acte van berouw’ baden. Na een 
paar minuten werd het weer rustig en waagden we 
ons weer buiten. Nu konden we zien hoe zeer we 
geboft hadden. De granaten waren als een soort 
cirkel rondom ons huis gevallen!

Het verhaal van vader Van Oirschot
Vader Van Oirschot vertelde ons een verhaal waar 
we allemaal koud van werden. Het ging om de 
boerderij van Piet van Galen en Driek van der 
Steen. Deze boerderij kwam namelijk precies 
tussen de Engelsen en de Duitsers onder vuur te 
liggen. Een granaat trof de boerderij en ging in 
vlammen op. Vader Van Oirschot, dochter en haar 
verloofde, zagen toen vier meisjes door het vuur 
richting Heeswijk lopen. Het was enorm spannend 
dat te zien. Door het geweldige mitrailleurvuur en 

omdat de tanks recht op hen af kwamen, moesten 
de vier meisjes met dekens en licht seinen om de 
tanks te attenderen, dat ze niet over de schuilkel-
ders heen moesten rijden.

De week van 1-8 oktober
In de week van 1-8 oktober zag de dag er meestal 
als volgt uit: ’s morgens was het meestal rustig. 
Iedereen kon zich op z’n gemak wassen, koken en 
eten en vervolgens de vuile borden en kopjes af-
wassen. Wanneer dit achter de rug was gingen we 
weer de kelder in, omdat de granaten weer begon-
nen te vallen. ’s Middags was het weer een paar 
uur rustig. We gebruikten die tijd om een luchtje 
te scheppen in de tuin achter het huis. Dan gin-
gen we weer de schuilkelder in. Tegen acht uur ’s 
avonds werd het weer wat rustiger. In de tussen-
liggende tijd hielden we ons in de kelder zo goed 
mogelijk bezig. Er werd verschillende keren een 
rozenhoedje gebeden, moppen getapt en gezon-
gen. Om acht uur werd er weer gegeten en konden 
we nog even luchten. Dan werden de bedden in 
orde gemaakt en gingen we met z’n allen onder 
zeil in de hoop zonder ongelukken de morgen te 
halen.

Dinsdag 10 oktober
We begonnen deze noodlottige dag met een grote 
was. Wij jongens, moesten om beurten de machi-
ne ‘slaan’, omdat het elektrisch net aan flarden 
geschoten was. Dat ging zo door tot 11 uur ’s 
morgens. Toen kwam plots Nol van Lith met de 



21

Clara van der Donk en Sjeng Janssen met hun kinderen tijdens hun Gouden Bruiloft in 1996. Sjeng Janssen 
trouwde met Clara in 1946 en was in die tijd beambte bij de loonadministratie op de mijn Julia. Hij was 
ook jarenlang kerkmeester en heeft veel betekend voor de geloofsgemeenschap. In Nieuwenhage was hij 
vele jaren wethouder. Tijdens zijn vele bestuursfuncties is Sjeng betrokken geweest bij de oprichting van 
diverse verenigingen. Hij is dus altijd zeer actief geweest en werd gewaardeerd in de gemeenschap waarin 
hij woonde. 
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Jobstijding, dat heel Berlicum voor 18.00 u geëva-
cueerd moest zijn. De consternatie was groot. We 
konden het niet geloven. We begonnen het rozen-
hoedje te bidden, opdat dit kruis ons bespaard zou 
blijven. Helaas, het was maar al te waar. Midden 
onder het bidden kwam een marchaussee bij ons 
binnen en bevestigde het nieuws. Na het bidden 
maakten we ons snel klaar voor de grote uittocht. 
Vlug pakten we de nodige artikelen in of stopten 
die in de grond. Terwijl we daar mee bezig waren 
moesten we voortdurend de kelder in vluchten. 
Het viel niet mee om onder deze omstandighe-
den het hoofd koel te houden. Om onze spullen te 
vervoeren stond ons een kruiwagen en een vijftal 
fietsen ter beschikking. Ook hadden we nog twee 
koffers. De rest stopten we in twee kussenslopen. 
Men kan zich dit onmogelijk indenken, wanneer 
men het zelf niet aan den lijve heeft ondervonden, 
wat het zeggen wil om zo je eigendom achter te 
moeten laten in de handen van zo’n plunderzieke 
Duitse bende. Tegen twee uur ’s middags waren 
we eindelijk startklaar. Ik liep nog een keer door 
het huis en propte mijn zakken nog vol met al-
lerlei kleinigheden. Deze waren misschien nog 
onmisbaar tijdens ons gedwongen verblijf in de 
stad ’s-Hertogenbosch, waar we naar toe moesten. 
Eindelijk vertrokken we, het was net na half vier 
in de namiddag.

In ’s-Hertogenbosch
De eerste dagen in ’s-Hertogenbosch hadden we 
het druk met het halen van levensmiddelen en dis-

tributiebescheiden. Dit kostte vaak veel moeite. 
Meestal moesten we uren in de rij staan. Het ge-
beurde nogal eens dat we zonder resultaat op ons 
logeeradres terug kwamen. Maar ondanks alles 
hadden we veel geluk. Ik moet eerlijk toegeven 
dat ik tijdens de hele oorlog nog nooit zo goed 
gegeten heb als in ’s-Hertogenbosch. Jammer 
genoeg kon ik niet veel de straat op. Er werden 
door de Duitsers steeds weer razzia’s gehouden. 
Later werd dat makkelijker en konden we zo nu 
en dan gaan wandelen en winkelen. We gingen 
elke avond in de Sint-Jan naar het lof en ’s mor-
gens gingen we bij de Capucijnen naar de mis. Uit 
Berlicum ontvingen we de meest tegenstrijdige 
berichten. Op vrijdag 13 oktober ben ik met Clara 
naar Coudewater gewandeld om opa en oma op te 
zoeken. We vonden ze gelukkig vrij snel. Ze lagen 
in een zaaltje beiden te bed. We praatten samen en 
na een uurtje vertrokken we weer. Op Coudewater 
verbleven in die tijd meer dan 1500 vluchtelingen. 
Dat waren allemaal ouden van dagen en zieken. 
De ellende was hier niet te overzien.

Zondag 22 oktober
Op zondag 22 oktober ben ik met Wim Schroers in 
de toren van het stadhuis geklommen, maar er was 
niets te zien door de mist. In de verte konden we 
met moeite de Hedelse brug onderscheiden. Om 
12 uur werd er boven Hintham een Engelse jager 
neergeschoten, die daarbij ook zijn bommen loste. 
Hij richtte een grote ravage aan en er vielen vele 
doden. Hein Pauwels kreeg hierbij een scherf in 
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zijn arm. Ook lieten de Duitsers die middag reeds 
een van de grote bruggen springen. Dat leverde 
de eerste scherven aan ons logeerhuis op. We za-
ten op dat moment met de huisbaas aan de borrel. 
Clara kreeg toen een serie glazen over d’r hoofd. 
Ze kreeg meteen de zenuwen en moest een uurtje 
in bed blijven. Onze gastheer gaf me ’s avonds 
de gelegenheid om berichten van Radio Oranje te 
beluisteren. Toen hoorde ik het volgende: ‘Onze 
troepen bevrijdden in de loop van vandaag Ros-
malen, Berlicum en Sint-Michielsgestel’. Dit be-
richt leverde in huis natuurlijk grote vreugde op. 
Tegelijkertijd voelden we dat de grote beslissen-
de slag nu heel dichtbij was. Het grote afwachten 
was begonnen.

Maandag 23 oktober 1944
Vandaag zijn we nog niet in de kelder geweest. 
Er wordt wel hevig geschoten. We vluchtten weer 
naar het binnenkamertje. Vandaag mogen we van 
elf tot twee naar buiten. Er hangt een bekendma-
king van de Duitsers, dat zij a.s. woensdag 500 
fietsen moeten hebben, voorzien van goede bin-
nen- en buitenbanden. Alles wijst erop dat ze 
klaar zijn om op te rukken naar verderop gelegen 
stellingen. De keukenwagens staan startklaar. We 
gaan nog even winkelen en wandelen nog langs 
de Mariënburg en zien daar ook dat alles gereed 
is voor de aftocht. Vannacht gaan we de kelder in. 
We maken die zo bruikbaar mogelijk. ´s Nachts 
is er hevig artillerievuur, maar gaat gelukkig over 
ons heen. We horen de hele nacht wagens en 

paarden, auto´s en tanks terugtrekken en Duitse 
commando´s weergalmen over de straat. Tegen de 
morgen ga ik naar boven om nog een paar uurtjes 
te slapen. Dat lukt me niet in de kelder!

Dinsdag 24 oktober 1944
De Duitsers blijven zich nog steeds terugtrekken. 
Wij, de gebroeders Van Uden en ik, gaan op de 
tweede verdieping kijken en zien de Duitsers langs 
de huizen lopen. Ze kijken voortdurend schichtig 
om zich heen en nemen in looppas de kruispunten. 
Dit is voor ons een bewijs dat onze bevrijders in 
de buurt zijn. Ik kijk met waar genoegen toe, want 
ik heb hier meer dan vier jaar op gewacht om ze 
zo te zien lopen. Het blijft verder betrekkelijk rus-
tig. ’s Middags vullen we onze broodvoorraad aan 
door om beurten in de rij te gaan staan. Via de ra-
dio horen we dat nu de hele Zuid-Willemsvaart in 
handen is van de Engelsen. Het doet wat vreemd 
aan als je zo via de Engelsen moet horen wat er op 
twee kilometer verderop gebeurt. ’s Avonds wordt 
het weer erg onveilig, zodat we weer de kelder 
moeten opzoeken. Alleen de mannelijke afdeling 
Van Uden blijft boven. Ik slaap de hele nacht niet. 
We hebben nu een eenpersoons bed in de kelder 
gezet. Daar slaapt de oude vrouw Van den Akker, 
grootmoeder Van Uden en mevrouw Van Uden 
opeenvolgend in. De rest probeert het maar al zit-
tend op een stoel. Tegen de morgen ga ik naar bo-
ven en het lukt me een paar uurtjes te slapen.
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Woensdag 25 oktober
Vannacht waren er weer vreselijke bombardemen-
ten. Gelukkig ging het meestal over ons heen. Wij 
vermoedden dat Engelsen de wegen naar Vlijmen 
onder vuur hielden. Om twee uur ’s nachts begon 
het artillerievuur heviger te worden. Ik kon op mijn 
horloge precies meetellen. Een halve minuut vuur, 
twee en halve minuut pauze. Tussen drie en vier 
uur ging het echt enorm te keer. Op straat scheen 
het een wilde vlucht te zijn van de Duitsers. Het 
was een gegil en geschreeuw van commando’s. 
Van slapen was echt geen sprake meer. Wat duur-
de deze nacht lang! ’s Morgens hoorden we dat 
de Duitsers op de Markt zaten. Overdag konden 
we ons niet lang buiten de kelder wagen. Het was 
hoogstens even naar boven lopen om een pan op 
het vuur te zetten. Je was dan weer blij wanneer je 
beneden was. Intussen was het vier uur geworden 
toen mijnheer Willem (Schutte), die in de voorste 
kelder zat en daar door het raam kon kijken riep: 
‘Daar lopen een stuk of 50 Duitsers op de straat’. 
Nauwelijks waren ze weg of er kwam ineens een 
bombardement, direct gericht op onze straat. Ons 
huis kreeg verschillende voltreffers en een grote 
blindganger bleef met een afgebroken neus voor 
de wc-deur liggen. Tot overmaat van ramp lieten 
de Duitsers de Wilhelminabrug springen. Een ge-
weldige kraak die je pijn deed in de oren. Toen het 
weer rustig was liep vader Van Uden heel even 

naar boven om de schade op te nemen. Binnen en-
kele seconden was hij weer terug, half gek van 
emotie. Hij riep: ‘Wij zijn vrij, wij zijn vrij, de eer-
ste Engelsen gingen voorbij’. Wat ik toen voelde 
kan ik niemand vertellen. Het was alsof het bloed 
uit mijn hoofd en lichaam wegliep. Nauwelijks 
waren we van die emotie bekomen of we konden 
vanuit de kelder al een stuk of tien Engelsen over 
het dak van onze kippenkooi zien kruipen vooraf 
gegaan door een jongen in burger. Vanaf die kooi 
klommen ze met een leer (ladder) die ze bij ons 
pakten op het voor ons gelegen huis. Daar gingen 
ze met hun mitrailleurs in stelling liggen. Even 
kwamen er twee Tommy’s in onze kelder om naar 
kwartieren voor de soldaten te kijken. Het was in-
tussen donker geworden. Nu konden we de En-
gelse soldaten van dichtbij bekijken. Ze wilden er 
eerst drie soldaten plaatsen, maar toen ze hoorden 
dat wij evacuees waren, wilde ze er niet van ho-
ren. De grootste verlichting voor ons was dat we 
de Engelse artillerie kwijt waren. Af en toe schoot 
de Duitse artillerie nog. We probeerden te gaan 
slapen op onze stoelen, wat mij niet echt lukte. De 
volgende dag, donderdag 26 oktober, gingen Rien 
en Jan naar Berlicum om te kijken hoe de situatie 
daar was.

Hier eindigt het dagboek!
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Deze keer een schoolfoto uit het schooljaar 1927, genomen op de speelplaats van het voormalige klooster 
van de zusters van J.M.J. Achterste rij vlnr: 1 Thera vd Heijden, 2. Jans Lunenburg, 3. Dineke v. Uden, 
4. Mina Bisels, 5. Berthe v. Kasteren, 6. Marietje vd Boom, 7. Mien v Uden, 8. Koos vd Voort, 9. Mien vd 
Veerdonk (Frunt), 10. Paula Peters. Tweede rij van achter vlnr: 11. Corry v. Boxtel, 12. Bertha v. Zoggel, 
13. Jans v. Zoggel, 14. ??, 15. Toos v.Lokven, 16. Jans Bissels, 17. Marie vd Aa, 18. Marietje vd Boogaard, 
19. Miet vd Zanden, 20.Anny vd Veerdonk, 21. Marietje Wijgergangs, 22. Frans Broos, 23. Marie Smulders 
(Hooghei), 24. Piet Smulders. Voorste rij vlnr: 25. 26, 27, 28 ????, 29. Drika Peijnenburg, 30. Wim v.Lok-
ven, 31. ?, 32. Marie Smulders (Laar), 33. Piet vd Voort, 34. Broer vd Veerdonk Fr zn, 35. An Smulders 

Om te bekijken



26

Mededelingen en schenkingen
Bestuur en Redactie

Schenkingen
* Anny v.d. Heijden-Bijnen: Fototoestel.
* Cor v.d. Akker: Boek over Middelrode 1723-1808.
* Jan Hendriks: Verschillende boeken.
* Hans Pennings: Bidprentjes.
* Jet Vissers: Schoendoos vol bidprentjes.
* Sjaak de Groot: Diverse boeken.

Reactie:
Bij de schoolfoto in het vorige nummer 2014-4 op blz. 142 is no. 9 Tinie van Loon van de Heikantsehoeve.

Inhoud:
Thieu Dollevoet m.m.v. Theo Danen: In gesprek met Mien van Boxtel - Van Liempt  3
Sjeng Janssen, Thieu Dollevoet : Sjeng Janssen in Berlicum bij de start van Market Garden 14
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Korte verklaing over het kaartje op de achterzijde van deze ‘Rondom de Plaets’

Op de kaart op de achterzijde staat het gebied ‘De Hasselt’ uit ongeveer 1830 afgebeeld. We zien de Has-
seltse straat links vanaf Rosmalen komen en uitkomen bij het oude dorpscentrum met de voormalige grote 
kerk. Ook de pastorie en de Pastoriehoeve langs de huidige Bleijendaalseweg zijn goed te onderscheiden. 
Het oude centrum, ‘De Plaets’, lag op een verhoogde zandrug, die afliep richting Run en Aa. In het noorden 
liggen de landerijen van de Pastoriehoeve en zuidelijk richting Run en Aa de lager gelegen gebieden als 
hooilanden en weilanden. De plaats van het voormalige ‘Kasteel ter Aa’ is nog te herkennen aan de naam 
‘Kasteelwerf’. Ook de namen van een aantal panden rond de kerk zijn aangegeven. 


