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UIT HET KASBOEK VAN SCHUTTERIJ 'DE VRIENDSCHAP',  
          deel 2 

Wim van der Heijden †, bewerking Albert Pennings

Naast de eerder vermelde gegevens is een gedeelte van de boekhouding van handboogschutterij 'De Vriend-
schap', opgesteld door verschillende penningmeesters, bewaard gebleven. Met sierlijke letters vinden we 
voorin vermeld: Het Gezelschap 'De Vriendschap' te Berlikum, waarbij de dorpsnaam, hoewel al lang niet 
meer gebruikelijk, met een 'k' geschreven wordt. Op de andere zijde van de pagina staat aangegeven: 'Nota 
van het gezelschap 'De Vriendschap' van inkomsten en uitgaven aangelegd in het jaar 1886, de 1 April, door 
de The-saurier (=latijn voor ambt van penningmeester).

Boekjaar 1886-1887
Uit deze boekhouding krijgen we wat meer in-
zicht in het gebeuren van deze gezelligheidsver-
eniging. Het boekjaar loopt van april tot april, dus 
op dezelfde wijze, als bij de scholen in die tijd. Uit 
alles is duidelijk, dat de schuttersclub voorname-
lijk bestaat uit de notabelen van het dorp en omge-
ving. Het meest draagkrachtigste lid is ongetwij-
feld Godefridus van Lanschot. In 1886, het eerste 
boekjaar, wordt een extra gift van ƒ 13,- ingeboekt 
en op 6 oktober, na zijn overlijden, nogmaals een 
legaat van ƒ 8,-, het dubbele maandsalaris van 
een schoolmeester in die tijd. Tot verdriet van het 
schuttersgezelschap overlijdt Godefridus op 20 
september van dat jaar op 90-jarige leeftijd in zijn 
huis in de Peperstraat te 's Hertogenbosch. Gode-
fridus van Lanschot (1793-1883), heer van Berli-
cum en Middelrode, lid firma F. van Lanschot. De 
vereniging laat voor ƒ 2,- een H. Mis voor hem 
lezen.

Het kasgeld, waarmee in 1886 gestart wordt, be-
draagt 54 cent. De totale jaarinkomsten, inclusief 
de ƒ 21,- van Van Lanschot bedragen ƒ 58.07 
en de uitgaven ƒ 37,38. Het lid J.C. van Hedel 
schenkt, om niet vermelde reden, de club een va-
tje bier; kosten ƒ 2,-. Naast een contributie van      
ƒ 2,- per jaar, brengen de boeten op te laat of niet 
aanwezig zijn, het meeste geld in het laadje. De 
uitgaven betreffen dat jaar doelrozen, waarop ge-
schoten moet worden en matten, die vermoedelijk 
als achterwand dienen. Voor de zes boogschutters, 
die naar het nationaal concours te Vught gaan, is  
ƒ 10,- uitgetrokken. Tijdens de kermis in septem-
ber, die er toen ook al was, organiseert men vrij 
prijsschieten voor het publiek. Ook wordt er voor 
de kermis ƒ 5,- uitgetrokken voor 'Os en Ezel', 
waarbij de beginletters van os en ezel met een 
hoofdletter geschreven zijn. De betekenis hiervan 
is ons niet bekend. Tijdens dit kermisfeest wordt 
er ook nog 75 cent aan koopwaren (koeken, tabak 
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en sigaren) uitgegeven.
Het is natuurlijk onmogelijk, om op deze wijze 
over ieder jaar een overzicht te geven. Er volgt 
daarom eerst een samenvoeging van de jaren 
1887-1898. 

Leden en nieuwe leden
In de loop van deze tijd hebben zich minstens zes-
tien nieuwe leden aangemeld, waaronder o.a. de 
heren Reijnders en Smits, notaris E.D. van Mens, 
de heer Gijsen, J. van Kempen, de molenaar Van 
Beek, A.W. Blommers, J. Falier, Louis Sallaerts 
en W. van Himbergen. Voor die tijd waren al lid: 
o.a. Jan Casper van Heeswijk, president, Adria-
nus Kusters, penningmeester, Nicolaas H. van 
Doorn, Gerard Rievers, Christiaan Vissers, Ant. 
Godschalx, H.C. Godschalx, J.C. van Hedel, Wil-
lem A. Snoeck, Robertus H. van der Kamp, Adolf 
Hage, A.H. Verheijden, A. van der Zanden, Jan 
van de Veerdonk, Ant. Godschalx, L. van Hedel, 
H. Spierings, Samuel Snoeck, M. van der Rijdt, P. 
Weijts, J. de Jong, Ant. Weijts, N. van Erp en een 
zekere Van de Wielle.

Het bier vloeit
Bijna ieder jaar treffen we voor ƒ 20,- tot ƒ 30,-, 
door brouwer H.C. Godschalx op kosten van de 
vereniging geleverd bier aan. Maar er wordt ook 
nogal eens door leden op een glas bier getrakteerd. 
Zo zien we, dat Willem Snoeck in deze tien jaar 
zeven en een half vaatjes bier van ƒ 2,- per stuk 
bestelt. Ook J.C. van Hedel, A. van der Zanden, 

J.C. van Heeswijk, H. van de Veerdonk, A. van 
der Pas, A.H. Verheijden, A. Weijts, J. de Jong, 
A.W. Blommers, N.H. van Doorn en C.J.M. God-
schalx schenken een of twee vaatjes aan de club-
leden. Naast de hier genoemde vaatjes worden er 
nog een tiental meer geschonken, maar hiervan is 
de schenker niet genoemd.

Het schieten
Naast de wekelijkse schietbijeenkomsten van de 
vereniging wordt er in clubverband ook nog el-
ders geschoten. Hiervoor zijn concoursen met de 
omliggende dorpen, is er een bondsconcours en 
een nationaal concours. Een zestal leden van de 
vereniging neemt ieder jaar deel aan een aantal 
van deze bijeenkomsten. Ze worden daarbij be-
geleid door een commissaris. Uit de kas krijgen 
ze hiervoor een bijdrage van ongeveer ƒ 7,- .Ook 
worden bezoeken aan verenigingen in Vught, 
Heeswijk, Dinther, Hintham, St-Michielsgestel, 
Uden, Helmond en Gemert gebracht. 
Thuis, in Berlicum, moet er aan de doelen ook 
nogal eens iets gerepareerd worden. Willem 
Snoeck repareert en levert doelmatten. Daar zit 
o.a. stro en bindgaren in verwerkt. Reparaties aan 
de doelen worden uitgevoerd door Johan Wol-
larts, timmerwerk door A. Weijts en schilderwerk 
door Joh. van de Veerdonk. Er moet ook regel-
matig nieuw doelpapier aangeschaft worden. Een 
nieuwe pijlenbus kost in 1896 50 cent.
Bij het schieten horen prijzen. Op 14 oktober 1888 
wordt het enorme bedrag van ƒ 30,- uitgetrokken 
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Deze zilveren medaille is gewonnen door Wilhelmus Antonius Snoeck bij de handboogschutterij ‘Soranus’ te Mid-
delrode op 17 juni 1889. Deze medaille is al die jaren bij de familie Snoeck bewaard gebleven en gekoesterd door 
kinderen en kleinkinderen. Nu is hij in bewaring bij de heemkundekring. 
Over de geschiedenis van handboogschutterij ‘Soranus’ is verder vrijwel niets bekend, dit in tegenstelling tot ‘De 
Vriendschap’ in Berlicum. We weten wel dat jonkheer Laman Trip beschermheer was van deze vereniging omdat er 
een medaille in goud is die door hem geschonken werd in april 1913. Deze schutterij is in ieder geval actief geweest 
tussen 1889 en 1913. Waar ze hun clubgebouw hadden weten we ook niet. Handboogschieten was in die periode dus 
een algemeen gebruikelijke bezigheid voor veel mensen.
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voor de aanschaf van een kostbare gouden me-
daille. Mogelijk heeft die gediend als prijs voor 
de schutterskeizer. 3 Jaar later op 15 juni 1891 
laat men de keizersmedaille repareren. Er moet 
dus een keizer geweest zijn bij het schieten. Voor 
de winnaar van het koningsschieten in juli 1892 
wordt een bierglas als hoofdprijs uitgeloofd.

Overlijden van leden
We hebben al gezien dat Godefridus van Lanschot 
bij zijn overlijden een H. Mis opgedragen kreeg 
van de schutterij. Het blijkt een regel te zijn, dat 
men steeds bij het overlijden van een lid een H. 
Mis laat lezen en deze gezamenlijk bezoekt. Als 
Anthonij Godschalx in juni 1891 overlijdt wordt 
ook nog een krans van ƒ 13,50 aangekocht. Bij 
het overlijden van het schoolhoofd R.H. van der 
Kamp gaat L. van Hedel 'aanzeggen', waarvoor 
hij 60 cent ontvangt. 

Een toneelgezelschap
Voor 1891 heeft zich uit de leden van de hand-
boogvereniging een toneelgroep gevormd. Dit is 
ook een van de doelstellingen van het reglement. 
Van tijd tot tijd treedt men ook op voor publiek. 
Voor de financiering van deze activiteit wordt al 
naar gelang de werkzaamheid ƒ 7,- tot ƒ 10,- uit-
getrokken. We zien dit in de jaren 1892, 1893, 
1897 en 1898 gebeuren.

De kermis
De jaarlijkse kermis, in de derde week, van sep-

tember wordt door de gezamenlijke leden met 
aanhang gevierd. Het is dan ook mogelijk om vrij 
te schieten, waarbij prijzen te winnen zijn. Hier-
voor wordt jaarlijks tussen de ƒ 5,- en ƒ 11,- uit-
getrokken. Het is een van de hoogtepunten van het 
verenigingsjaar. Dikwijls schiet de herbergier A. 
Hage het geld voor.

De administratie
Deze stelt heel weinig voor. Alleen de secretaris 
en de penningmeester maken, zeer beknopte, ver-
slagen. Naast papier worden hiervoor een stempel 
en postzegels aangeschaft. Uit de clubkas koopt 
men ook herhaaldelijk sigaren. 

Gouden jubileum in 1893
Het 50-jarig bestaan, in 1893, wordt zeer beschei-
den gevierd. Er is alleen een toneeluitvoering van 
het eigen gezelschap en het bier vloeit rijkelijk.

1898, Wilhelmina; koningin der Nederlanden 
In september1898 wordt de jonge prinses Wil-
helmina inge¬huldigd als koningin der Nederlan-
den. Dit wordt in het gehele land uitbundig ge-
vierd. Reeds op 1 mei trekt de schutterij ƒ 2,50 
uit voor een huldeblijk aan H.M. de Koningin. 
Hier is verder niets over bekend. Op 4 augustus 
wordt een portret van Hare Majesteit aangeschaft 
voor ƒ 1,30 en in een lijst gezet van 91 cent. A. 
Weijts levert voor 66 cent planten, die om de lijst 
worden geschikt. Voor alle leden worden petten 
aangeschaft en een vlaggendoek wordt gekocht. 
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Leden van de handboogschutterijen voerden regel-
matige toneeluitvoeringen op. Of handboogschutterij 
‘Concordia’ een derde schietvereniging was, is ondui-
delijk. Ze zetelden in ieder geval in de Gouden Leeuw. 
Het kan ook zijn dat de toneelafdeling van de boog-
schutters ‘De Vriendschap’ zo heette. 
We zien dat er een uitgebreid en avondvullend pro-
gramma was met verschillende onderdelen. Jammer 
genoeg zijn van de spelers alleen de initialen vermeld. 
Aan de hand van ledenlijsten zijn die misschien te 
achterhalen. Ook kunnen we dan te weten komen of 
de vrouwenrollen door mannen werden vertolkt! Ge-
mengd toneel was in die tijd nog verboden. We zien 
alleen dat de pianist de heer J. van Nuenen was. We 
schrijven januari 1910.



104

Kosten ƒ 3,56. Het toneelgezelschap treedt op en 
ontvangt hiervoor ƒ 5,- uit de kas.

Nieuwe leden
We volgen nu weer het clubkasboek, met enkele 
onderbrekingen, van 1899 tot 1925. Als nieuwe 
leden worden in deze periode vermeld: Marinus 
Smits in 1899, de heer Biermans, de heer Veld-
man, J. van Hedel, A. van Heeswijk, J. van Doorn, 
Antoon Cooijmans, Henri Weijts, M. Wollaerts, 
een zekere Smulders, twee gebroeders Peters, 
Harrie van Gemert, de heer Vollegraaf en P. de 
Jong. 

Op tijd een pintje bier
Evenals in de vorige periode wordt ook nu jaar-
lijks ruim de helft van de uitgaven van de vereni-
ging besteed aan bier. Wel worden er door leden 
veel minder vaatjes bier ter beschikking gesteld. 
Willem Snoeck doet dit nog een enkele keer, maar 
minder dan voorheen. Verder zien we alleen nog 
een traktatie van de president Jan Casper van 
Heeswijk en Marinus Smits.

Ontvangsten
De contributies en de boeten blijven het hoofdin-
komen voor de club vormen. Verder treffen we 
nog aan giften 'voor het feest' in 1900. In 1901 
treffen we het kleinste kassaldo aan, n.l. ƒ 4,25 
op de spaarbank en niets in kas. In 1922 wordt 22 
cent geboekt als ontvangen kaartgeld en ƒ 9,- voor 
prijzen concours te Rosmalen. Ook heeft men in 

1923 ontvangsten uit 'rozengeld', door de schut-
ters bijeen geschoten en uit kaartgeld. Bij gele-
genheid van zijn huwelijk in 1925 schenkt clublid 
Vollegraaf een bedrag van ƒ 27,- aan de schutterij.

Werkmateriaal 
Aan werkmateriaal wordt overwegend maar wei-
nig uitgegeven. Zo nu en dan schaft men doel- 
papier aan. In 1904 koopt men voor ƒ 10,30 aan 
pijlen en pezen, terwijl in 1914 het dak van het 
doel 'met strooi en geerden' gerepareerd wordt. De 
doelknecht ontvangt in 1919 ƒ 1,- voor verleende 
hulp. In 1922 wordt voor het eerst voor gebruik 
van licht betaald, n.l. 22 cent. De grootste uitgave 
vindt echter in 1923 plaats als ƒ 75,- wordt uitge-
trokken voor een nieuwe doeltent. 

Concoursen en vermaak
Voor het bondsconcours, op 7 mei in Berlicum 
gehouden, worden als extra kosten ingeschreven 
10 cent voor buitengewone uitgaven, ƒ 3,80 aan 
prijzen, een eerste prijs voor J. van Kempen van 
ƒ 1,25 en ƒ 2,22 aan 'J. Godschalx voor een maal-
tijd, bestaande uit scharretjes, koek en eieren'. De 
peperkoekbakker Sammetje Snoeck levert vele 
porties hazenpastei voor ƒ 15,82. Bij de uitbun-
dige feesten vanwege van het 60-jarig bestaan 
doet men zich tegoed aan spiegeleieren met ham, 
opnieuw geleverd door Sammetje Snoeck. Na het 
eten worden er sigaren, bier en bitter gepresen-
teerd. Opvallend is, dat hierover niets vermeld is 
in de verslagen van de secretaris.
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Enkele van de medailles in bewaring bij 
de heemkundekring. Er was dus een soort 
competitiesysteem waaruit de jaarlijkse ko-
ning naar voren kwam en ook af en toe een 
keizer.
1. Medaille met onderschrift: De Vriend-
schap te Berlicum De regeerende keizer

2. H. v.d. Veerdonk 11e koning 1856

3. A. Manders 8e koning 1853



106

Ieder jaar is er een aantal concoursen. Genoemd 
worden die van 1902 te 's Hertogenbosch, 1903 te 
Gestel, 1913 te Hintham en 1922 te Middelrode.

De toneelclub
De toneelclub heeft haar langste tijd gehad. We 
zien dat in 1899 nog ƒ 10,- voor een uitvoering 
wordt uitgetrokken, maar hierna vinden we de 
groep niet meer vermeld. Vermoedelijk zijn de 
belangrijkste spelers overleden of hebben ze de 
club verlaten.

Kermisviering
De Berlicumse kermis blijft steeds een van de 
grootste clubgebeurtenissen. Ieder jaar wordt 
er tussen de ƒ 7,- en ƒ 25,- voor uitgetrokken. 
In 1902 is er ook sprake van de koningsprijs. In 
1905 ontvangt A. Weijts een schild en is er verder 
voor ƒ 10,- aan prijzen. Voor het koningschieten 
in 1921 is er voor ƒ 17,50 aan prijzen. Dit bestaan 
uit eieren, spek, tabakspotten, pijp, portemonnee, 
zakmes en een bloempot. 

De grote uitgaven
De grootste clubuitgaven blijken ieder jaar aan 
bier besteed te worden. Ze bedragen meer dan 
50% van de inkomsten. In juli 1904 wordt 'een 
gezelschap' ontvangen, wat het kassaldo met 
ƒ 51,08 verlaagt door biergebruik. Voor een krans 
bij het overlijden van burgemeester H.C. God-
schalx wordt ƒ 11,10 betaald.  Een grote aderla-
ting voor de kas is ook de uitgave van ƒ 42,50 

voor een porseleinen bierkan met deksel als ca-
deau bij het 25-jarig huwelijk van burgemeester 
C.J.M. Godschalx in 1922. De verdere uitgaven in 
dat jaar bedragen ƒ 5,-, zodat er weinig evenwicht 
is in de uitgaven t.b.v. de leden en het clubbelang.

Het einde
De financiële verslagen houden in 1925 op. Ze 
zijn er echter wel geweest, maar uit het kasboek 
zijn negen pagina's gescheurd. Dit betekent dus, 
dat er over deze negen jaar geen gegevens bekend 
zijn. We komen dan tot 1934. Dit komt overeen 
met de beschrijving hiervan in deel 1 in het vo-
rige periodiek, waarbij geconcludeerd wordt, dat 
de handboogschuttersvereniging 'De Vriendschap' 
rond 1935 moet zijn opgeheven. Na ongeveer 
92 jaar vindt, in het midden van een crisisperio-
de, deze vriendenclub en een gezellige sport een 
roemloos einde.

Naschrift
Het is een goede zaak dat deze stukken bij de heem-
kundekring terecht komen. Ze worden brandveilig be-
waard en zijn toegankelijk voor geïnteresseerden. 
Het kringarchief in Den Durpsherd is wekelijks op de 
dinsdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur en verder 
op aanvraag, voor het publiek opengesteld, met uit-
zondering van de maanden juli en augustus. 
Daar wordt steeds druk gebruik van gemaakt. 



107

In 1903 wordt in herberg ‘De Gouden Leeuw’ het 60-jarig bestaan gevierd van handboogschutterij ‘De Vriendschap’. 
Voor het maken van een foto heeft het gezelschap, in hun beste pak gestoken, zich in de tuin van de herberg opgesteld. 
Jammer genoeg zijn de namen van de meeste personen ons onbekend. De opname is meer dan 110 jaar oud en de na-
men zullen dus moeilijk te achterhalen zijn. De tweede zittend van links is Jan Caspar van Heeswijk. Hij is president 
van de vereniging en is eigenaar van een leerlooierij. De derde van links is beschermheer Henricus Godschalx en 
naast hem vicepresident Johan Godschalx. Rechts schuin boven de beschermheer Corstiaan Godschalx, hij was van 
1905 tot 1935 burgemeester van Berlicum. Op de tweede rij de laatste op een na is Johan van Hedel en de laatste is 
Hannes van Hedel. Links zien we het scherm dat dienst doet als beveiliging om de peilen op te vangen en rechts op 
de achtergrond de z.g. tent. Op de voorgrond zit vermoedelijk secretaris Gerard Rievers.
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Dokter Lambèrt Haase, 32 jaar huisarts in Berlicum
Thieu Dollevoet

Het is al weer een poos geleden dat er aandacht besteed is aan de gezondheidszorg in Berlicum. Dat heeft 
geleid tot twee artikelen: eentje gaat over het leven en werk van dr. L. Haase en het andere over de gezond-
heidszorg.
Levensloop van dr. Haase
Dr. Haase is geboren en getogen in Lisse. Hij stu-
deerde medicijnen in Leiden en trad daarmee in 
de voetsporen van zijn vader. Zijn vader heeft 50 
jaar een praktijk gehad in Lisse. Na zijn militaire 
dienst begon Haase als waarnemend directeur van 
de GGD in Den Bosch. In die tijd was het moei-
lijk een eigen praktijk te beginnen. Toen de moge-
lijkheid zich voordeed in Berlicum, heeft hij die 
met beide handen aangegrepen, al wist hij dat het 
zwaar zou worden, want hij was de enige huisarts 
in het dorp. In 1957 was het voor dokter Haase 
een hele overgang om naar Brabant te komen. In 
het begin was het aanpassen om onder primitieve 
omstandigheden te werken. Het buitengebied van 
Berlicum omvatte een uitgestrekt gebied van Kaat-
hoven tot het Woud en van Geffen tot Hintham. 
Er waren 5000 (mogelijke) patiënten. De wegen 
waren niet verhard en de meeste huishoudens had-
den nog geen elektriciteit of aardgas (butagas of 
huisbrandolie was wél beschikbaar). Ook regelin-
gen voor de weekenden en avond- en nachtdien-
sten kende dr. Haase niet. Wanneer er ’s nachts 
gebeld werd, stapte hij meteen uit bed en ging op 
pad. In 1969 kreeg hij steun van dr. Schram en in 
1979 volgde dr. Poppelaars. Zo kwam er voor dr. 

Haase meer tijd voor hobby’s: paardensport, ten-
nis, golf spelen en verschillende sociale functies 
(beschermheer en medisch adviseur van diverse 
verenigingen, omdat hij de binding met de plaat-
selijke gemeenschap belangrijk vond).

Hoe stond dr. Haase in zijn werk?
In die 32 jaar heeft hij geprobeerd een brede ser-
vice aan zijn patiënten te geven. Dat is ook de re-
den dat hij altijd zijn huisapotheek heeft aange-
houden. Hij moest dan wél altijd klaar staan, maar 
bij ziekte was het wel geruststellend als je wist 
dat je altijd ergens terecht kon. Als grote kracht 
achter deze serviceverlening noemt hij graag José 
Toet en zijn vrouw, die daaraan vele uren besteed 
hebben. Zijn spreekkamer zag deels eruit als de 
oude spreekkamer van zijn vader en deels waren 
het wat nieuwe aanpassingen. In de spreekkamer 
hing ook een groot portret van zijn vader. ‘Dat is 
mijn geweten. Hij kijkt immers recht op mijn bu-
reau’, zei dr. Haase.

Veranderingen in het huisartsen-vak en de ge-
neeskunde
Toen dr. Haase begon woonden er in Berlicum 
5000 mensen. Als enige huisarts moest hij vrijwel 
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Sassenheimseweg 14, het woonhuis en praktijk waar dokter Haase vele jaren zijn praktijk heeft uitgeoe-
fend. 
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* het jammer vinden dat hij vertrekt, bleek tijdens 
de druk bezochte receptie zondag in het gebouw 
van het Wit Gele Kruis. Dr. Haase en zijn vrouw 
namen vele blijken van waardering in ontvangst. 
Met een serenade toonden ook de leden van har-
monie T.O.G. hun dankbaarheid voor de afgelo-
pen periode’.

Ontslag als gemeentearts 
Op 1 augustus 1987 kreeg dr. Haase eervol ont-
slag na 30 jaar als gemeente-arts van Berlicum te 
zijn geweest. De wijze waarop dit gebeurde stelde 
hem zeer teleur. Hij zei toen: ‘Na die lange perio-
de had ik toch iets anders verwacht dan een stan-
daardbriefje met daarin het formele ontslag’

Anekdotes
‘Een dame ging naar de pastoor en vertelde hem 
dat ze haar water niet kon ophouden. De pastoor 
verwees haar naar de dokter, die een Spaanse ring 
(pessarium bij verzakking) inbracht. Een paar we-
ken later antwoordde de vrouw, op de vraag van 
de pastoor hoe het met haar ging, dat ze ‘droog 
was als zand in juni’.
Ook maakte dr. Haase mee dat een stamvader van 
een bekende familie op sterven lag. De hele fa-
milie zat te bidden en zoals de goede gewoonte 
was kreeg de stervende een kaars in handen. Toen 
het niet wilde vlotten, zei een van de kinderen: 
‘Schiet op en geef hem die kaars nog maar een 
keer in zijn handen’.
Het was wit buiten. Er was veel sneeuw geval-

alle behandelingen uitvoeren. Hij heeft heel veel 
dorpsbewoners in zijn spreekkamer gehad. Drie 
generaties heeft hij als patiënt gehad. In die tijd 
maakte de geneeskunde een geweldige ontwikke-
ling door. Hij had in die tijd het gevoel en de op-
vatting dat je als huisarts steeds meer een radertje 
werd in de grote medische machine. Het gevaar 
was dan dat je als huisarts alles oppervlakkig be-
handelde. Daarom heeft hij altijd geprobeerd dat 
tegen te gaan.
De perfectie en de toename van de preventieve 
geneeskunde is de belangrijkste verandering ten 
opzichte van de allereerste jaren als huisarts van 
dr. Haase. Difterie, roodvonk, kinderverlamming 
en tetanus kwamen in 1987 nauwelijks meer voor. 
Ook was de voorlichting wat betreft voeding, hy-
giëne en lichaamsbeweging veel veranderd. Voor 
hemzelf gold dat de jarenlang opgebouwde erva-
ring, feeling en intuïtie belangrijk waren voor het 
stellen van een diagnose. Opvallend vond hij dat 
mensen, ondanks de veel grotere welvaart, steeds 
meer onder stress leden. 

Waardering voor dr. Haase
In het gebouw van de Berlicumse Kruisvereni-
ging kwamen op zondag 31 januari 1982 vele 
honderden de jubilerende huisarts en zijn vrouw 
hun gelukwensen aanbieden ter gelegenheid van 
hun 25-jarig jubileum. Niet alleen patiënten, maar 
ook vele oud-patiënten. Op 16 mei 1989 nam dr. 
Haase afscheid. In het Brabants Dagblad van die 
dag stond: ‘Dat de inwoners van deze plaatsen 
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Dokter Haase op ziekenvisite bij Aldina van de Veerdonk-Gillis. Zij is overleden op 6 maart 1980.
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len. De telefoon ging of de dokter naar Kaathoven 
wil komen om een kleintje te halen. Wat nu? Er 
was geen doorkomen aan. Dus ten einde raad de 
brandweer gebeld. Deze is met een grote schuiver 
voor de dokter uitgereden naar Kaathoven. Daar-
na heeft dr. Haase zijn werk kunnen doen en werd 
een gezonde jongen geboren’.
In de beginjaren van de praktijk van dr. Haase 
ging daar de telefoon. Mw. Haase pakte de tele-
foon op. Er was een boer aan de lijn die op op-
gewonden toon zei dat zijn zoon door een beer 
was gebeten en dat de dokter moest komen. Mw. 
Haase was even van haar à propos. Een beer in 
Berlicum. Hoe kan dat nou? Die heb je toch alleen 

in de dierentuin of in de wildernis. Aan het eind 
van het gesprek was het voor haar duidelijk, dat 
het een varkensbeer betrof. 

Bronnen
‘Aan het woord dr. Haase. Ik weet na 30 jaar nog van 
geen ophouden’. De Brug, 6 februari 1987.
‘Afscheid van huisarts’: in Brabants Dagblad, 16 mei 
1989.
‘Jubileum dr. Haase’, Brabants Dagblad, 1 februari 
1982.
‘Huisarts Haase stopt na 32 jaar’, Brabants Dagblad, 
18 april 1989.
‘Wisseling van de wacht’, De Brug, april 1989

   
                                            *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Bestuur en Redactie van Heemkundekring 
De Plaets 

wenst U allen 
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2016.
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Het huis ‘Zonneheuvel’, Veedijk 1. Deze woning is gebouwd in 1921 en was vanaf 1935 het woonhuis met 
huisartsenpraktijk van dokter E. Hoffman. In 1956 nam dokter Haase zijn praktijd over en ging ook op deze 
plek wonen en werken, totdat de nieuwbouw aan de Sassenheimseweg klaar was. Hij begon hier nog onder 
vrij primitieve omstandigheden. In het buitengebied waren de wegen nog niet verhard, er was daar nog 
nauwelijks elektriciteit en men stookte veelal nog op flessen butagas of kolenfornuis. Met ongeveer 5000 
potentiele patiënten was dat in het begin hard werken. 
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Gezondheidszorg in Berlicum vanaf 1840
Bewerking: Thieu Dollevoet.

Een stukje historie
Tot het jaar 1840 is centrale verpleging van zieke of gewonde dorpsbewoners een totaal onbekend begrip. 
De medische wetenschap staat dan nog in haar kinderschoenen en is nog niet tot het dorp doorgedrongen. 
Toch heeft het bestuur der Heerlijkheid al vanaf 1690 een dorpschirurgijn aangesteld, met als doel zowel 
draagkrachtigen als armlastigen hiervan bij ziekten of verwondingen te laten profiteren. Een chirurgijn stelt 
echter in die tijd, wegens gebrek aan enige opleiding, nauwelijks iets voor. De zieken en gewonden worden 
thuis door de huisgenoten zo goed en zo kwaad mogelijk verzorgd, maar aan de kwaal zelf wordt niets ge-
daan. Begrijpelijk is dan ook, dat de gemiddelde leeftijd van de dorpsbewoners tussen de 30 en 40 jaar ligt. 
Bij epidemieën worden strenge maatregelen (quarantaine o.a.) genomen, maar daar men de oorzaken niet 
kent en geen bestrijdingsmiddelen heeft, hebben deze weinig effect en sterven veel bewoners. 
Vorderingen
De medische wetenschap maakt in de jaren daar-
na, vanaf 1840, bijna uit het niets met rasse schre-
den vorderingen, welke dan ook tot ons dorp door-
dringen, omdat men aangewezen is op dokters die 
hun kennis hebben opgedaan in het leger of op het 
slagveld. Er komen mogelijkheden om van kwa-
len af geholpen te worden en epidemieën worden 
voorkomen. Hierdoor ontstaat steeds meer vraag 
naar verpleegbedden en gasthuizen, die voorlo-
pig slechts in de grote steden aanwezig zijn. Het 
klooster in Berlicum heeft vanaf 1859 de moge-
lijkheid om enkele patiënten op te nemen, maar 
de capaciteit is veel te gering voor het hele dorp. 
Op 28 augustus 1885 schenkt de plaatselijke ‘doc-
toor’ Dr. Josephus Stephanus Fr. Kipp, ten behoe-
ve van de verpleegden van het plaatselijk gasthuis. 
De gift staat onder last van kerkelijke diensten 
gedurende 50 jaar. Nu er geld is worden plannen 

gemaakt voor een eigen plaatselijk gasthuis. Op 
26 januari 1888 richt het R.-K. Kerkbestuur daar-
om een schrijven aan bisschop A. Godschalk van 
’s-Hertogenbosch. De gezamenlijke/totale kos-
ten worden geraamd op f. 5000, -, zonder inven-
taris. Dit bedrag wordt verkregen uit vrijwillige 
bijdragen van milde gevers. Reeds op 27 januari 
1888 volgt de bisschoppelijke goedkeuring voor 
de bouw, zodat deze nog in 1888 in gebruik kan 
worden genomen. Zo ontstaat er een volwaardig 
gebouwencomplex met een eigen ziekenvleugel, 
apart gelegen meisjes- en kleuterschool, een be-
jaarden-, wezen- en bemiddelden-gebouw en een 
eigen plek voor de zusters van JMJ. Door de arts 
van de centrale gezondheidsraad Dr. P.M. Hoek 
te Boxtel wordt op 5 oktober 1903 een keurings-
rapport gemaakt over het Gasthuis. Het is geves-
tigd op Kerkwijk B 144 en is eigendom van de 
R.-K. kerk onder verantwoording van het R.-K. 
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In het Sint-Vincentiusklooster van de zusters van JMJ was een ziekenvleugel aangebouwd en er was een 
quarantaineafdeling.
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Kerkbestuur. Er kunnen in het Gasthuis in totaal 
4 tot 6 personen worden opgenomen, maar er is 
geen vaste geneesheer aan verbonden. Het privaat 
is losstaand en luchtig ingericht. Bij besmettelijke 
ziekten wordt een dokter ingeschakeld. In 1909 
worden nieuwe plannen gemaakt voor de bouw 
van een nieuw gasthuis. Het ontworpen gebouw is 
met veel licht en lucht voorzien, maar erg onprak-
tisch qua inrichting. Het wordt gebouwd onder 
pastoor Van Oorschot in de tuin van het klooster. 
Al snel daarna moeten om doelmatig te kunnen 
werken in dit onpraktische gebouw kleine ver-
bouwingen plaatsvinden. Ook Berlicum gaat met 
de tijd mee, wat blijkt uit de oprichting van een 
particulier ziekenfonds op 3 juli 1933. De stich-
ting heeft ten doel de voortdurende verpleging 
van arme zieken uit het dorp te waarborgen. Om 
van de rente zieken te kunnen verplegen is een 
kapitaal van 5000 gulden nodig. Dit bedrag ver-
wacht men van de dorpsbewoners te verkrijgen. 
De plaatselijke geneesheer Dr. W. Trügg biedt 
aan om de betreffende patiënt gratis te behande-
len, erop vertrouwend dat zijn opvolgers dit ook 
zullen doen. Wordt er meer geschonken door de 
dorpsbewoners dan het benodigde bedrag, dan zal 
dit extra gebruikt worden voor de uitrusting van 
het gasthuis en voor een jaarlijkse H. Mis voor de 
levende en overleden weldoeners. Het fonds krijgt 
de naam St.-Vincentiusfonds. De giften worden 
aanvankelijk uitgezet bij de Mariënburg en de 
Rijkspostspaarbank, maar later ondergebracht bij 
de plaatselijke Boerenleenbank. In de oorlog ’40-

’45 wordt het klooster inclusief gasthuis (deels) 
verwoest. Het kloostercomplex wordt in 1950 
weer opgebouwd, behalve het gasthuis.

Historie van het Wit Gele Kruis in Berlicum
Rond de eeuwwisseling (1900) was van gezond-
heidszorg vooral op het platteland vrijwel geen 
sprake. Slechte huisvesting, gebrek aan hygiëne 
en eenzijdige voeding vormden een voedingsbo-
dem voor vele ziekten en epidemieën. Dit had een 
hoge kindersterfte en een laag leeftijdsgemiddel-
de tot gevolg. Rond 1917-1918 brak de Spaanse 
griep, een epidemie, uit die vele slachtoffers eis-
te. Vanaf 1917 groeide de behoefte te komen tot 
de oprichting van een plaatselijke vereniging van 
het Wit Gele Kruis. Grote stimulator was pastoor 
W. van Oorschot. In het najaar van 1917 werden 
de eerste initiatieven genomen en werd een plaat-
selijke afdeling opgericht. De eerste verpleegster 
was Mej. M. v.d. Hoven uit Berkel-Enschot, bij-
gestaan door een inmiddels opgericht damescomi-
té. Het comité had als taak het beschikbaar stellen 
van hulpmiddelen aan zieken en het voeren van 
acties ter uitbreiding van uitleenartikelen. De ver-
eniging startte met ongeveer 500 leden. Mej. Van 
der Hoven begon haar moeilijke taak in 1920 op 
51-jarige leeftijd en vervulde die tot 1951. Omdat 
zij niet kon fietsen moest ze haar werk in het uitge-
strekte Berlicum te voet doen! Toch werden door 
haar veel huisbezoeken afgelegd. In het verslag 
van 1920 staan 1230 huisbezoeken vermeld. In 
het jaarverslag van 1929 zijn 1429 huisbezoeken 
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Naast een ziekenafdeling in het klooster was er ook behoefte aan een eigen wijkgebouw met uitleenmoge-
lijkheden. De uitleenartikelen waren op diverse plaatsen ondergebracht, bijvoorbeeld bij de boerenbond 
en in het parochiehuis. Al voor de oorlog waren er plannen voor een eigen wijkgebouw, maar konden niet 
uitgevoerd worden vanwege die oorlog. In 1947 ging deze wens eindelijk in vervulling. Door de Stichting 
‘Sassenheim-Oegstgeest helpen Berlicum’ werd een barak beschikbaar gesteld, waarvan het eerste gedeel-
te werd ingericht als wijkgebouw, zoals op de foto te zien is. De bezoekers met de kinderwagens moesten 
buiten wachten. Maar deze ruimte bleek dus al gauw te klein.
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opgenomen, waarvan 1129 met verpleging, ver-
deeld over 103 gezinnen. Aan huis werden nog tij-
dens spreekuur 180 patiënten verpleegd en nog 49 
huisbezoeken afgelegd bij tbc-patiënten. Het suc-
ces van het Kruiswerk in de beginjaren was vooral 
te danken aan de grote inzet van deze mej. J. v.d. 
Hoven. Van 1931-1948 werd het verpleegwerk 
verzorgd door religieuzen. Financieel gezien was 
dit zeer aantrekkelijk voor de armlastige kruisver-
eniging. Daar de congregatie van JMJ te Berlicum 
geen verpleegkundige ter beschikking had, werd 
uitgeweken naar de zusters van Nieuw-Herlaer 
te Sint-Michielsgestel. In 1931 begon de nieu-
we wijkzuster met haar werk. Zij was in pension 
bij de zusters van JMJ in Berlicum. Vanaf 1948 
werden de werkzaamheden overgenomen door 
leken. Door het beperkte aanbod van gediplo-
meerde wijkverpleegkundigen moest vaak over-
gegaan worden tot het benoemen van verpleeg-
sters in tijdelijke dienst, wat veel mutaties met 
zich mee bracht. Door de toename van het aantal 
leden kreeg het bestuur in 1959 toestemming een 
tweede wijkverpleegkundige te benoemen. Het 
ledenaantal groeide in de zestiger jaren naar 1000. 
In de 70-er jaren was de noodzaak van een derde 
wijkverpleegkundige dringend. Rond 1975 heeft 
bet bestuur met medewerking van de Provinciale 
Bond getracht dit te realiseren. Echter op 1 janu-
ari 1976 werd door het Ministerie de betreffende 
voorwaarde gewijzigd. Werd voorheen het aantal 
leden als norm gehanteerd, nu werd het aantal be-
woners als norm genomen. De vroegere norm van 

1 verpleegkundige per 600 leden werd gewijzigd 
in 1 wijkverpleegkundige per 3000 inwoners. Het 
bestuur bleef aankloppen voor uitbreiding van 
het personeel. Uiteindelijk werd eind september 
1983 toestemming verleend tot het benoemen 
van een wijkverpleegkundige voor 50%. Intus-
sen werd in samenwerking met Kruisvereniging 
Rosmalen een wijkziekenverzorgster benoemd. 
Zij was voor 70% beschikbaar voor Berlicum. 
Zo kwam tijd vrij voor preventieve activiteiten. 
Door de reeds genoemde AWBZ-regeling werd 
in 1984 de werkorganisatie overgenomen door de 
Regionale Kruisvereniging De Meijerij en werd 
de functie van medisch adviseur minder inhou-
delijk. Wijkverpleegkundigen en ziekenverzor-
genden kwamen hierbij in dienst. Echter wel met 
dien verstande dat ze zoveel mogelijk in de eigen 
plaatselijke vereniging bleven werken. In 1993 
telde de vereniging ruim 2100 leden en was daar-
mee de grootste vereniging in Berlicum. De me-
dische adviseurs waren achtereenvolgens: Dr. W. 
Trügg (1920-1925), dr. E. Hoffman (1935-1957) 
en dr. L. Haase (1957-1989). Dr. Trügg fungeer-
de vanaf de oprichting van het Wit Gele Kruis als 
medisch adviseur. Hij richtte zich vooral op de ad-
visering op het gebied van hygiëne, verpleging en 
andere curatieve zaken. Door gebrek aan kennis 
en moeilijke omstandigheden was de (medische) 
zorg tamelijk laag. Dr. Hoffman zette zich naast 
de curatieve zaken vooral in voor preventie d.m.v. 
cursussen en voorlichtingsactiviteiten. De periode 
1940-1945 bracht vele beperkingen in zijn acti-
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Al in 1953 ontstonden plannen voor een permanent wijkgebouw voor het Wit-Gele Kruis. Maar goedkeu-
ring bleef uit. In 1957 werden de onderhandelingen hervat, maar pas in 1963 werd er gebouwd en vond 
de opening plaats. Het was voor die tijd een modern gebouw, met ruimte voor tandarts, fysiotherapeut, 
trombosedienst, bloedtransfusiedienst en de schoolarts. Naast de baby- en kleuterzorg organiseerde men 
er ook cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten, o.a. voor preventie. Men dacht meer dan 50 jaar voor uit 
te kunnen, maar in 1991 werd het gebouw met de bovenliggende woningen gesloopt en werd de dienst ver-
plaatst naar het nieuwe gemeenschapshuis Den Durpsherd.
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viteiten. Dr. Haase richtte zich vooral op het sti-
muleren van een beter werkklimaat van de wijk-
verpleegkundige. Hij heeft zich met name ingezet 
voor de stichting van een eigen wijkgebouw en de 
uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen, 
bijgestaan door wijk- en ziekenverzorgenden. Zo 
kwam er ruimte voor bijvoorbeeld de jeugdge-
zondheidszorg. 

Eigen wijkgebouw
De eerste jaren verhuisde men van de ene loca-
tie naar de andere. De uitleenartikelen waren op 
verschillende plaatsen ondergebracht, zoals bij 
de Boerenbond en in het parochiehuis. In 1939 
werd het hebben van een eigen gebouw urgent, 
omdat het parochiehuis door militairen werd be-
zet. Er werden plannen gemaakt, maar bij gebrek 
aan financiën en de toenmalige mobilisatie en de 
bezetting moesten de plannen worden uitgesteld. 
In 1947 ging de lang gekoesterde wens in vervul-
ling. Door de stichting ‘Sassenheim-Oegstgeest 
helpen Berlicum’ werd een barak beschikbaar 
gesteld, waarvan een gedeelte werd ingezet voor 
het wijkgebeuren. De ruimte bleek al gauw te be-
perkt. Vanaf 1953 werden plannen gemaakt en on-
derhandelingen gevoerd voor nieuwbouw. Pas in 
1963 kon helaas pas met de bouw begonnen wor-
den naast het oude parochiehuis aan de Kerkwijk 
en op 21 december 1963 vond de officiële opening 
plaats. Door de moderne outillage kon het werk 
van het Wit Gele Kruis worden verbeterd. Men 
kon ruimte bieden aan tandarts, fysiotherapeut, 

trombosedienst, bloedtransfusiedienst en school-
artsendienst. Door het organiseren van cursussen, 
voorlichtingsactiviteiten e.d. kon meer aandacht 
worden geschonken aan preventie. In 1986 werd 
echter op voorschrift van de AWBZ het wijkge-
bouw overgedragen aan de Regionale Kruisver-
eniging De Meierij in Rosmalen. Bij deze over-
dracht werd bepaald dat de plaatselijke afdeling 
‘om niet’ gebruik mocht maken van het gebouw. 
In 1988 werd vanwege de snelle ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg en meer intensieve samen-
werking met maatschappelijk werk, gezinszorg en 
ouderenwerk de aanpassing van het wijkgebouw 
bestudeerd. Daar het gemeenschapshuis, gele-
gen naast het wijkgebouw, aan vernieuwing toe 
was, werd de Kruisvereniging door het gemeen-
tebestuur gevraagd om gezamenlijk een nieuwe 
invulling te geven aan de locatie Kerkwijk. Na 
aanvaarding van wederzijdse voorstellen en eisen 
en na verkregen goedkeuring werd in december 
1991 het wijkgebouw gesloopt. In 1993 werden 
de deuren van het nieuwe wijkgebouw geopend.

Bejaardenzorg
Gemeenschappelijke verzorging van ouden van 
dagen is vóór 1859 in Berlicum niet bekend. Het 
is gebruikelijk, dat de ouders op latere leeftijd bij 
hun kinderen verzorging vinden, hoe arm deze 
ook mogen zijn. Toch zijn er dan omstandigheden 
dat deze verzorging niet mogelijk is, zoals bij fa-
milieonenigheid, grote armoede, ziektes, als men 
geen kinderen heeft of deze al overleden zijn. Men 
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Vele diensten aangaande de gezondheidszorg waren voorheen gevestigd in het klooster van de zusters van 
JMJ. Sinds de stichting in 1859 is het gebouw vele malen aangepast aan nieuwe omstandigheden. In het 
complex zaten schoolklassen, er was een parochiecentrum, er was een zieken- en een quarantaineafdeling, 
bejaarden werden er verzorgd tijdens hun laatste dagen en er was een gedeelte bestemd voor kostdames. 
Ook de zusters hadden er hun kamer en er was een kapel. 
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kan dan aankloppen bij de plaatselijke armen-
meesters die hen tegen een minimale betaling on-
derbrengen bij een welwillend gezin. De verzor-
ging van zo’n armlastige bejaarde laat o.a. door 
ondeskundigheid beperkte mogelijkheden veel te 
wensen over. In 1859 vindt de opening plaats van 
het klooster van de zusters JMJ in Berlicum. De 
zusters gaan zich behalve met onderwijs ook be-
lasten met de verzorging van ‘kostdames’. Enkele 
jaren later werd ook begonnen met het onderbren-
gen van oude vrouwen om deze ‘een liefdevolle, 
vredige en onbezorgde levensavond te geven’. In 
1860 werd op kosten van het gemeentelijk armen-
bestuur Maria Schellekens-Van der Heijden als 
eerste bejaarde in het ‘gesticht’ opgenomen. In 
het nieuwe gebouw komen leslokalen, waardoor 
er in de vrijgekomen ruimtes meer plaats komt 
voor wezen en ouden van dagen. De vergoeding 
door de gemeente, verstrekt voor verpleegkosten 
van armlastige oude mannen en vrouwen bedraagt 

jaarlijks f 128, - per persoon voor eten en kleding. 
In 1875 wordt door het kerkbestuur onder de 
naam Parochiaal Armbestuur een instelling voor 
Weldadigheid opgericht met als doel de verzor-
ging van arme weeskinderen en de verpleging van 
behoeftige mannen en vrouwen in een daarvoor 
bestemd gebouw. Na ontvangst van goedkeu-
ring bouwt het kerkbestuur van Berlicum bij het 
klooster een klein ziekengasthuis. Het werd een 
vleugel, loodrecht gelegen op de leslokalen aan 
de Kerkwijk. De aanwezige ouden van dagen, we-
zen, kostdames en zusters beschikten zo over een 
eigen ziekenvleugel.

Bronnen:
‘Kroniek van het liefdesgesticht St- Vincentius 1857-
1977’: W. van der Heijden.
‘Kruisvereniging Berlicum 75 jaar’ door mw. C.H. 
Cooijmans en dhr. W. Baltussen, 1993.
‘25 jaar Zorgcentrum Berlerode. 700 jaar ouderen-
zorg in Berlicum en Middelrode’ door Mr. J. Wedeme-
ijer en W. van der Heijden, 2002
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Onlangs is de sloop van de Berlicumse Petruskerk 
voltooid. Een belangrijk moment in de geschiede-
nis van de R.K.-kerk in Berlicum en daarom leg-
gen we dit met enkele foto’s vast in ons periodiek.

Maar de toren blijft.
Leo van Beek
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Berlicum heeft heel lang een rooms-katholiek 
kerkgebouw gehad. Op de plaats waar het eer-
ste kerkgebouw werd gebouwd (waarschijnlijk 
rond het jaar 800 op de plek van een heidense 
offerplaats) staat nu nog steeds de Samen-op-
Weg (protestants-christelijke) kerk. Die kerk was 
eerst een stuk groter, maar na de verwoesting in 
de Tweede Wereldoorlog is deze in een kleinere 
vorm herbouwd. 

Het gebouw van de Samen-op-Weg kerk is begon-
nen als rooms-katholieke kerk. Geleidelijk werd 
het eerste houten kerkje uitgebreid en het hout 
vervangen door steen. In 1648, het einde van de 
80-jarige oorlog, werd het kerkgebouw door de 
overheid in handen gegeven van de protestantse 
bevolking. De katholieken moesten op zoek naar 
een ander kerkgebouw en dat werd een schuur-
kerk. Eigenlijk een kerk waaraan je aan de buiten-
kant niet kon zien dat het een kerkgebouw was. 
De fundamenten van deze kerk zijn nog te zien 
aan het Braakven (tussen Wezelhage en Bosuilha-
ge). De naam Schuurkerkpad komt hier ook van-
daan.

In 1810, tijdens de Franse tijd, kwam er meer vrij-
heid om het eigen geloof uit te oefenen. Daarom 
konden de katholieken – als grootste geloofsge-
meenschap - hun oude kerk terugkrijgen. De pas-
toor koos er voor om dan liever een nieuwe kerk te 
bouwen die meer centraal zou staan. De inwoners 
van Middelrode moesten namelijk ook in Berli-

cum naar de kerk. De nieuwe aan de Kerkwijk 
werd in 1837 ingewijd. De pastorie was in 1839 
af en de grote en zware toren werd pas in 1876 
gebouwd.
Tussen 1932 en 1934 werd de zogenoemde water-
staatskerk nog flink uitgebreid. Een kruisbeuk en  
sacristie werden toegevoegd en het priesterkoor 
vergroot. Iedereen die voor de oorlog geboren 
is, heeft deze kerk nog meegemaakt. De oorlog 
was een grote ramp voor Berlicum, waarbij 90% 
van de gebouwen geheel of gedeeltelijk verwoest 
werd doordat Berlicum aan de rand van het front 
lag. Ook de kerk was zwaar getroffen: de toren 
lag, net als een deel van de kerk, in puin.
Met grote inzet van alle dorpelingen zag men kans 
om de kerk en de toren in aangepaste vorm te la-
ten herrijzen. De kerk werd kleiner gemaakt en de 
toren werd ervoor gezet; het ontwerp was sterk 
gewijzigd en stond verder van de straat af. In een 
tijd van wederopbouw na de evacuatie was de to-
ren letterlijk een baken van de nieuwe tijd en een 
herdenkingsplek van alle oorlogsleed.
Het besluit om de kerk in Berlicum aan de ere-
dienst te onttrekken leidde ertoe dat het gebouw 
vanaf 1 juli 2012 leeg kwam te staan. Nadat het 
bisdom en het parochiebestuur besloten hadden 
om - ondanks het verzet daartegen - de kerk te 
slopen, bleef de toren uiteindelijk overeind. De 
stichting De Balkumse Toren wordt nu in de ge-
legenheid gesteld om de toren definitief voor het 
dorp te behouden en er een mooie bestemming 
aan te geven.
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Als deze toren zou kunnen praten zou hij verha-
len kunnen vertellen over alle lief en leed dat in 
de achterliggende kerk een plaats heeft gekregen. 
Ook zou de toren kunnen vertellen hoe hij Berli-
cum in de loop der tijd zag veranderen.

De toren moet nu –samen met andere gebouwen 
als Den Durpsherd en mogelijk de pastorie – het 
sociale hart van Berlicum vormen. Op het plein 
rond de toren kan als vanouds herdacht en ge-
vierd worden. Samen met Den Durpsherd en (mis-
schien) de pastorie gaan we elkaar hier ontmoeten 
en begroeten. De toren blijft fier in het middelpunt 
staan, maar alleen als de Berlicumse burgers dat 
willen en er net als na de oorlog de schouders on-
der zetten. De tijd zal het leren.
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De katholieken moesten door de jaren heen nogal 
eens naar een andere kerk verhuizen.
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De Balkumse toren staat er nog!
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Kunstwerken 
in de openbare 
ruimte 8
Monument kinderen De 
Man
Het kunstwerk beeld 
spoorrails uit die een 
gezin dwars doorsnijdt. 
Het heden (rechts) en het 
verleden (links) verschillen 
niet veel van elkaar. Het 
ontwerp is van Willem 
Dieleman, ontworpen 
ter gelegenheid van 50-
jaar bevrijding in oktober 
1994. Voorheen stond het 
in de Schoolstraat, maar 
na de reconstructie aan 
de Sassenheimseweg, 
tegenover het processie-
park.
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Kunstwerken in de openbare ruimte 9
Kunstwerk op pleintje aan de Ouwesteijn
Kunstenaar is Herman Morren: uit ca. 1985: er zijn acht wit geschilderde betonblokken op een plateau van 
straatklinkers. De precieze betekenis is ons onbekend.
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‘Wij gedenken’ 1940-1946

Deze gedenkzuil uit oorlog en bevrijding 
bevat alle namen van alle slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Het is geplaatst in 1994 
ter gelegenheid van de viering van 50-jaar 
bevrijding. Het staat in het processiepark aan 
de Sassenheimseweg. Ontwerp is van Theo van 
Brunschot. 

Kunstwerken in de openbare ruimte 10
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In het toenmalige St.Vincentiusklooster waren ook klassen van de kleuterschool gevestigd. Deze  opname 
is  in een hoekje van de speelplaats gemaakt in 1965. Op de foto ziet u boven: Zuster Rudolphine, 1. Renee 
Martens, 2. Tiny Bosch, 3. Maarten Bekkers, 4. onbekend, 5. onbekend, 6. Johny van Casteren, 7. onbekend, 
8. onbekend, 9. ...... van Boxtel, 10. Marco of Ronny ten Brincke.
Zittend: 1. Joop Kuijpers, 2. Hilde van Erp, 3. Carla van Rooij, 4. Hanneke van der Steen, 5. onbekend, 
6. Hanneke van Doremalen, 7. Chtista Smulders  

        Om te bekijken
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