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Organist Willy Snoeck (1922 - 2007)
Thieu Dollevoet

Willy Snoeck is 60 jaar lang organist geweest in de Protestantse kerk in Berlicum. Tevens is hij jarenlang lid 
geweest van harmonie T.O.G. Ondanks het feit dat hij protestant was, heeft hij zich altijd ‘geworteld’ gevoeld in 
onze dorpsgemeenschap. Hij past daarom in de rij van ‘beroemde’ dorpsgenoten.

Een stukje familiegeschiedenis tot september 
1944
Willy heeft op verschillende adressen gewoond. Hij 
woonde eerst aan het Raadhuisplein. Na zijn trou-
wen met Hendrikje (Hennie) ter Heide (1928-2009) 
verhuisde hij naar Hoogstraat 74. Later kwam Willy 
te wonen in de woning van de diaconie op Beekveld 
15. Ze kregen samen drie kinderen: Willy jr. (1955), 
Jantje (1956) en Adriaan (1961).
Het orgelspel heeft Willy altijd bekoord. Ook voor 
het draaiorgeltje van de legendarische Lange Daan, 
dat ‘s zaterdags door het dorp trok, had Willy’s grote 
interesse. Lange Daan (Cornelis Daniël Heesbeen) 
woonde zijn hele leven in Den Bosch. Behalve or-
gelspeler was hij ook handelaar in lompen en oud 
ijzer. Naast het bezoeken van de dorpen in de regio 
stond Lange Daan ook op verschillende kermissen. 
Jarenlang kwam hij in de loop van de zaterdag voor-
middag vanuit Den Bosch via de Hasseltsedijk het 
dorp binnen. Wanneer Lange Daan door het dorp 
trok met zijn orgeltje werd hij op de voet gevolgd 
door de bijna tweejarige Willy, die met zijn kromme 
rachitisbeentjes er achteraan huppelde. Willy had de 
Engelse ziekte, zoals dat in de volksmond heette. 
Hij moest regelmatig verzorgd worden. Dat gebeur-
de door Betsie van Hooft, de huishoudster van opa 

en oma Snoeck. Zij werd hiervoor speciaal aange-
nomen.
Willy ging als protestants jongetje gewoon naar de 
Norbertusschool. Nadien volgde hij de LTS en de 
MTS. Vanaf zijn 12de jaar was Willy al leerling bij 
de plaatselijke harmonie T.O.G. Hij speelde klari-
net. In 1938 zat hij al op de eerste partij. De har-
monie moest in dat jaar op concours in Boxtel. Ze 
haalden toen onder leiding van Johan van Nuenen 
in de eerste afdeling een eerste prijs. Toen ze terug 
kwamen, stond bijna heel Berlicum hen op te wach-
ten bij het gemeentehuis. Het werd een groot feest. 
Ze speelden achter De Gouden Leeuw een deel van 
de nummers nog een keer. Alles maakte een diepe 
indruk. Het was, volgens Willy, een van de mooiste 
feesten om nooit te vergeten. 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak op 10 mei 
1940 was het met de harmonie afgelopen. T.O.G. 
moest zich opgeven bij de Cultuurkamer. Dat wil-
den de leden niet. Iedereen bewaarde thuis het eigen 
instrument. In 1943 ging Willy naar dirigent Johan 
van Nuenen. Deze was toen ook organist van de 
R.-K. kerk. Willy vroeg hem of hij bij hem orgel 
kon leren spelen omdat de vrouwelijke organist 
van de Nederlands Hervormde Kerk in 1944 zou 
gaan trouwen en er dan mee zou stoppen. Hij wilde 
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graag in haar plaats orgel gaan spelen. Johan van 
Nuenen ging daarmee akkoord. Willy woonde toen 
nog thuis. Hij wilde tuinder worden, thuis bij zijn 
vader, omdat dit belangrijk was voor de bestaande 
voedselvoorziening. Eigenlijk was hij goed gekeurd 
om in Duitsland te gaan werken, maar omdat hij het 
erg goed kon vinden met kapelaan Wouters, kreeg 
hij door diens inbreng vrijstelling. Hij schreef voor 
Willy namelijk een brief aan de burgemeester, die 
deze vervolgens ondertekende. Deze brief moest 
daarna naar het gewestelijk arbeidsbureau. Tien pro-
cent van de aanvragers kreeg slechts vrijstelling. 

Organist worden
Omdat er een vacature was, stimuleerde kosteres 
Anna Brokken dat Willy in 1943 het kerkorgel ging 
bespelen. Als geboren en getogen Berlicummer 
was Snoeck één van de weinige protestanten, die 
daarvoor in aanmerking kon komen. De kerkelijke 
gemeenschap telde toen zo’n twintig lidmaten. De 
keuze was dus beperkt. Willy had een voordeel, om-
dat hij al jaren klarinet speelde bij Harmonie T.O.G. 
en hij zag zijn kans schoon. Hij vroeg dirigent Johan 
van Nuenen hem de nodige notenkennis en impro-
visatie bij te brengen. Johan van Nuenen zei: ‘Maar 
dan moet je je wél enorm inzetten en veel oefenen. 
Dan zal het zeker voor elkaar komen’. Willy bracht 
dat snel in praktijk op een ijlings gekocht harmoni-
um. Op de laatste zondag van juli 1944 trad Snoeck 
onder applaus in dienst, spelend op het oude mecha-
nische kerkorgel van W.H. Kam uit 1854, waarvoor 
zijn grootvader het bestek ooit tekende. Lyrisch 
beschrijft Snoeck de windlader van het orgel en de 

blaasbalg, die door een begeleider met de hand be-
diend moest worden. Dat gold ook voor de klank 
van het orgel en de akoestiek in de trompet en de 
klarinet. En niet te vergeten de bas 16 met pedalen. 
‘In die monumentale kerk klonk dat schitterend. 
Vooral die oude psalmen en koralen, die in die tijd 
heel breed en langzaam gespeeld werden’. Wat een 
genot vond Willy dat. Toen brak er voor Snoeck een 
drukke periode aan. Na de dienst van negen uur, 
haastte hij zich met dominee Janzen, te voet of op de 
fiets, naar de Hervormde kerk in Hintham, waar om 
elf uur gepreekt werd. Regelmatig vlogen de kogels 
hen daar om de oren. Dat betekende het einde van de 
diensten in Hintham.

Belevenissen september/oktober 1944
Na de dienst van 17 september, zag Snoeck de lucht 
vol met parachutisten die in Heeswijk landden. 
‘Daarna werd het mij te nauw’, zei hij. ‘De Duitsers 
stouwden de toren, die zij als uitkijkpost gebruikten, 
vol dynamiet. Willy Snoeck ging met zijn familie 
naar Den Bosch en verbleef daar in de kelder van 
de familie Henderson, die een bloemenzaak had. Zij 
hebben daar drie weken doorgebracht. Toen waren 
ze bevrijd en konden ze weer te voet naar huis. Toen 
zij terugkeerden was alles verwoest. De grote his-
torische kerk met de brede pilaren en de romaanse 
bogen, contrasteerden schril met de hopen puin, die 
de omgevallen toren bedekten. Van het prachtige or-
gel restten slechts pijpen en hout. ’ Dat zo terug te 
zien, deed pijn’, zei Willy. Dat orgel was immers 
een stukje van hemzelf, net als de kerk. Voor de hele 
protestantse gemeenschap was de kerk in allerlei 
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Willy Snoeck en Hendrikje ter Heide trouwden 
op 26 september 1953 te Oss.
Op deze foto het stralende bruidspaar.
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opzichten méér dan een gebouw. Zij waren er met 
elkaar trots op. De wijzerplaten van de klokken hin-
gen in de bomen. Willy Snoeck zei toen: ‘Ik ben er 
zelf nog’, maar hij stond erbij met tranen in de ogen. 
Willy is later onder het puin gaan kijken en heeft 
nog muziekboeken kunnen meenemen. Vanaf 17 
oktober 1944 moesten de mensen uit Berlicum daar-
om naar de kerk in Den Bosch of Rosmalen of nog 
verder naar Vlijmen. Hun eigen huis was vrijwel 
verwoest. Zijn harmonium stond er gelukkig nog en 
was niet geraakt door granaatscherven. Na een paar 
dagen puinruimen kon Willy zijn orgelstudie weer 
oppakken. Helaas voor hem was de kerk opgeblazen 
en was er dus geen orgel. De kerkdiensten in de-
cember 1944 gingen door bij de dominee thuis. Hier 
stond wél een harmonium. Rond Kerst 1944 hielden 
zij de diensten te midden van rondvliegende grana-
ten en vliegende bommen (V1’s). Het leven ging 
toen stapje voor stapje weer zijn gewone gang. Na 
het einde van de oorlog hebben de gemeenteleden 
eigenhandig geholpen de stenen te schonen voor de 
herbouw. Zó werd de kerk opnieuw een monument 
voor hen.

Wederopbouw
De wederopbouw kon beginnen. Er kwam een kerk 
zonder toren, die lang niet zo groot was als de vo-
rige. De kerk was eigenlijk een verlenging van het 
vroegere zogenaamde priesterkoor. De kerk had tot 
1952 geen pijporgel, maar een gehuurd harmonium. 
In dat jaar werd een nieuw pijporgel geplaatst door 
de firma Van Vulpen uit Utrecht. De kosten ervan 
bedroegen toen 12.000 gulden. Na ongeveer tien 

jaar (1955) kwam er tóch een toren voor de kerk. 
Deze kwam op het afgeknotte gedeelte, voorzien 
van een uurwerk en klokken.

Hervormde gemeente Berlicum, Hintham, ge-
meente Rosmalen
Als organist van Berlicum moest Willy ook spelen 
in de kerk van Hintham. Daar begon de dienst om 
09.00 u. Daarna moest hij naar Berlicum waar hij 
om 11.00 u in de dienst moest spelen. De week erop 
was het omgekeerd. Dit heeft geduurd tot de afbraak 
in 1961. Een gedeelte van Hintham kwam toen bij 
Den Bosch tot aan de Jasmijnstraat. Het andere ge-
deelte van Hintham ging naar Berlicum. Samen met 
ds. Brouwer verzorgde Willy in de periode 1946-
1960 ’s morgens twee diensten.

W. H. Kam kerkorgel
Willem Hendrik Kam, werd in 1806 in Berkel en 
Rodenrijs geboren als zoon van een dominee. Hij 
werd opgeleid bij de bekende orgelbouwers Bätz 
in Utrecht en Van Dam in Leeuwarden. Vanaf 1837 
werkte hij als zelfstandige orgelbouwer in Rotter-
dam. Hij had een eigen orgelstijl ontwikkeld, ge-
baseerd op lokale tradities en een internationaal 
georiënteerde benadering. Hij werkte zowel voor 
protestantse als voor katholieke opdrachtgevers. 
Zijn belangrijkste ontworpen orgel bevindt zich in 
de grote kerk (O.L.V.-kerk) in Dordrecht. Het orgel 
in Berlicum bouwde hij in 1859 voor 2.000 gulden. 
Het orgel was voorzien van een windlader en een 
bas 16 met pedalen. Ook had het een blaasbalg, die 
door een begeleider handmatig werd bediend. Willy 
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Willy Snoeck, gezeten achter het kerk-
orgel, zoals hij actief was tijdens de 
gewone diensten, bij bruiloften en be-
grafenissen.
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Snoeck zei hierover: 'Het had een prachtige klank. 
Die akoestiek in de trompet en klarinet… Schitte-
rend! Dominee Janzen zei altijd, dat het één van de 
mooiste kerkorgels van Brabant was’. Jammer ge-
noeg mocht Willy er maar drie maanden op spelen. 
Bij het opblazen van de kerktoren werd het orgel 
vernield. Snoeck zag de kerkelijke gemeente door de 
jaren heen sterk groeien. Via de achteruitkijkspiegel 
boven zijn muziekblad kon hij vanachter het huidige 
mechanisch orgel de dienst beneden in de kerk in de 
gaten houden. Willy zei hierover: ‘Een volle kerk 
speelt héél lekker. Wordt er gezongen dan trek ik 
alle registers open. Soms zit ik er met een natte rug. 
Maar meestal gaat het van een leien dakje’. 
Het bestek en voorwaarden van het nieuwe orgel la-
gen in het gemeentehuis van Berlicum. Deze kwa-
men tevoorschijn met het verhuizen van het oude 
naar het nieuwe gemeentehuis. Willy Snoeck heeft 
later het bestek gekregen. Het merkwaardige eraan 
was dat het bestek ondertekend was door S. Snoeck, 
een van zijn voorvaderen die begraven lag op het 
kerkhof in Berlicum. De aannemer was W.H. Kam. 
De voorzitter van het kerkbestuur was de heer Del-
man. W. Bezemer was toen predikant. De notaris 
was De Gier( 1859).

Willy Snoeck als organist
Willy had van Johan van Nuenen de opdracht mee-
gekregen regelmatig te oefenen. En dat is geduren-
de zijn loopbaan als organist zo gebleven. Willy jr. 
meldde: ‘Vader oefende elke dag, het was echt stu-
deren. Hij begon met een harmonium, toen hij les 
had van Johan van Nuenen. Later werd dat een elek-

tronisch orgel en hij sloot af met een chic elektro-
nisch orgel (Omegaan 8100, een klassiek orgel met 
vele mogelijkheden), dat hij tot zijn dood bespeelde. 
Dit laatste orgel is naar een kerk elders in het land 
gegaan. Ook nam hij dagelijks de klarinet ter hand. 
De muziek hoorde erbij in het gezin’. Willy had een 
afspraak met de dominee wanneer de preek ten ein-
de liep. De dominee drukte dan een knopje in en 
vervolgens ging bij Willy een rood lampje branden. 
Hij wist dan dat hij met het orgelspel weer kon be-
ginnen. Willy jr. vertelde dat hij met enige regelmaat 
met zijn vader naar boven mocht en bij het orgel 
mocht zitten. Zo kon junior de dienst mooi volgen. 
Zijn specialisatie was het spelen van de psalmen. In-
dien er werd meegezongen, kon Willy alle registers 
open trekken. Willy heeft in drie kerken gespeeld: 
Hintham, Dinther en uiteraard in de eigen kerk in 
Berlicum. Hij speelde tijdens de gewone diensten, 
bij bruiloften en bij begrafenissen. Willy heeft 60 
jaar orgel gespeeld. Hij liet nooit verstek gaan. Tot 
op het laatst speelde hij nog zonder bril. Ook zijn 
gehoor was goed, de vingers nog soepel en de voe-
ten werkten op de pedalen mee.

Het werkleven van Willy Snoeck
Na het afsluiten van de MTS is Willy gaan werken 
bij A.B.S, een spoorwegbouwbedrijf. Daar werkte 
hij als 1ste draaier. Hij had daar drie draaibanken 
ter beschikking. Zijn standplaats was Schijndel, aan 
de Molenheide. Daar stond ook de vroegere steen-
fabriek van Boland. Toen de fabriek naar Maarssen 
ging verhuizen ging hij niet mee. Hij is toen naar de 
capsulefabriek in Den Bosch gegaan. Hij werd daar 
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Het pand Hoogstraat 74, gebouwd 
in 1844. In eerste instantie werd het 
smalle rechter gedeelte gebouwd, in 
1857 wordt er een koetshuis en een 
stalling voor paard en vee aangezet. 
De familie Snoeck woonde vanaf 
1853 in dit huis. Vanaf 1902 werd 
door Petronella Snoeck het huis ge-
bruikt als pension voor ongeveer 20 
personen. Willy was vanaf 1942 de 
tuinman. In 1949 verhuisde Willy 
naar het pand Beekveld 15.

Het huis op de inzetfoto behoorde ook tot de diaconie 
(Beekveld 15) , evenals de huizen op de oneven num-
mers aan het Raadhuisplein en het huis op de grote 
foto aan de Hoogstraat. Hier heeft Willy Snoeck vele 
jaren van zijn leven doorgebracht. 
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later chef in de werktuigbouwkunde. Hij werkte op 
verschillende plaatsen, zoals Antwerpen, Deventer 
en Rotterdam. Willy reed met zijn driewieler (Re-
liant) naar Rotterdam. Er zijn foto’s van zijn 25-ja-
rig jubileum. Directeur Vermaas overhandigde hem 
toen een envelop met inhoud. Op zijn 60ste is Willy 
gestopt en kon hij met de VUT.

Jubilea en onderscheidingen 
30 april 1975 (uit ‘De Brug). 
W. Snoeck Berlicum: toch zilveren medaille. 
Bij het 100-jarig feest van de harmonie in Berli-
cum vorig jaar werden drie personen koninklijk 
onderscheiden. Het maximale aantal dat volgens 
de richtlijnen was toegestaan. Het gemeentebestuur 
vond het bijzonder jammer dat het er maar drie wa-
ren, want men had zo graag ook de vierde man, W. 
Snoeck, op dat moment de eer van de Koninklijke 
onderscheiding gegund. Wat in het vat zit verzuurt 
niet, heeft men toen gedacht. En het volgende jaar 
was er dan het ‘lintje’. Het betrof de eremedaille in 
zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. 
Burgemeester mr. J. Bartels, reikte op 29 april per-
soonlijk het eremetaal uit. Een Koninklijke onder-
scheiding vanwege het feit dat Willy 40 jaar spelend 
lid was van de harmonie en 30 jaar organist in de 
Nederlands Hervormde gemeente. De burgemeester 
meldde het volgende: ‘De heer Snoeck is al vele ja-
ren - vanaf 1935 - lid van de harmonie (klarinettist) 
en heeft zich met name verdienstelijk gemaakt voor 
de opleiding van leerlingen van het korps. Ook in 
het kerkelijk leven maakt hij zich nog steeds ver-

dienstelijk en ook weer op muzikaal gebied: als or-
ganist in de Nederlands Hervormde gemeente. Van-
daar deze onderscheiding voor een verdienstelijk 
man in Berlicum’.
In 1984 was Willy 40 jaar organist. Het was voor 
hem een jubileum om nooit te vergeten. Hij kreeg 
een prachtig cadeau aangeboden: een televisie met 
een video-opname apparaat. Hij was hier erg van 
onder de indruk. Willy zei toen: ‘Dat ik dit allemaal 
nog mag meemaken. Hoe lang nog? Dat hangt voor-
al af van mijn gezondheid’.

17 december 1992
Willy Snoeck met ‘goud’ onderscheiden. 
Verrassende huldiging tijdens ’s zondagsdienst. 
Tijdens de derde Adventszondag, Gaudete geheten, 
werd er door de ‘Samen-Op-Weg-gemeente Berli-
cum-Rosmalen’ ook aandacht besteed aan de 70ste 
verjaardag van organist Willy Snoeck. Hij stond 
altijd klaar als gemeenteleden een beroep op hem 
deden. Vanwege deze enorme inzet droeg de ‘Sa-
men- Op-Weg-gemeente Berlicum-Rosmalen’ Willy 
onlangs voor bij de Vereniging van Kerkvoogdijen 
i.v.m. een onderscheiding. Deze vereniging vervolg-
de met een positief antwoord op deze voordracht, 
want afgelopen zondag maakte dominee Floors een 
moment vrij tijdens de dienst voor een officiële (ver-
rassende) huldiging. Ouderling/kerkvoogd, dhr. la 
Riviére kreeg het woord. Hij verzocht Willy en zijn 
echtgenote Henny om even naar voren te komen. 
Hij feliciteerde beide i.v.m. Willy’s 70ste verjaardag 
en vertelde vervolgens wat uit diens verleden. Het 
ging in het bijzonder over zijn inzet voor de Protes-



11

Het orgel in de Samen op Weg kerk. 
Linksonder ziet U de spiegel die de 
organist in staat stelde om te zien 
wat er achter hem in de kerk plaats-
vond en hij tevens kon zien hoever 
de dominee was met de dienst. Zie 
de fotoinzet.
Willy Snoeck had steeds een mooi 
panoramisch overzicht op de kerk-
gangers. Hij heeft dit 60 jaar lang 
gehad. Wat een dienstbaarheid!
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tantse kerk in Berlicum: 48 jaar lang bespelen van 
het orgel en de vele klussen in en om het kerkge-
bouw. ‘Lief en leed heb je met de protestantse kerk 
hier ter plaatse gedeeld’, zei de heer La Rivière. Na 
deze en andere lovende woorden, spelde de ouder-
ling/ kerkvoogd het draaginsigne in goud op van de 
Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Henny, de vrouw van Willy, ont-
ving een prachtige bos bloemen als dank voor haar 
stimulans, die ze haar man als die jaren gaf. Na de 
overdracht van de welverdiende onderscheiding 
klonk: ‘Het lang zullen ze leven’ in de volle kerk. 
Uiteraard volgden er vele felicitaties na de dienst. 

Zaterdag 16 juli 1994
Willy Snoeck vijftig jaar organist. 
‘Vroeger kende je iedereen’ (uit: Brabants Dagblad). 
‘Geboren en getogen Berlicummer Willy Snoeck 
(71) is al een halve eeuw organist van de huidige 
Samen-Op-Weg-Gemeente. Ik ben een zondags-
kind’, zegt hij. Letterlijk en figuurlijk. ‘Want het 
is een echt voorrecht om met je hobby de eredienst 
te mogen ondersteunen’. Vijftig jaar lang, begaf 
Willy Snoeck zich elke zondag op het religieuze 
pad. Sinds zijn zeventigste wordt hij één keer per 
maand vervangen door een collega. ‘Dat gaf hem 
een vreemd gevoel’, zo zegt hij, toen hij de eerste 
keer die ander op het orgel hoorde spelen. Maar met 
de komende zomervakantie kan hij zijn hart weer 
ophalen: vier maanden achtereen, elke zondag, elke 
bruiloft en begrafenis. In de intimiteit van het oude 
monumentale kerkje, strooit het zachtgele mechani-
sche orgel uit 1952 zijn klanken door de kerk. Het 

betreft een koraal van Bach: ‘Jesus ist mein Leben’. 
‘Orgelspelen’, zegt hij ‘is een serieuze zaak’. Het 
heeft hem altijd bekoord. 

Brabants Dagblad, 2004
Willy Snoeck werd in 1944 organist van de protes-
tantse kerk in Berlicum. Zestig jaar na dato is hij dat 
nog steeds. De handgeschreven kanttekeningen in 
‘Het liedboek voor de kerken, 491 gezangen’, spre-
ken voor zich. De ene predikant kriebelt met potlood 
‘na drie keer Amen na de zegen inzetten’. De andere 
deelt in schoonschrift mee welke verzen bij wel en 
niet afkondigt vanaf de kansel van de protestantse 
kerk. Zodat de 81-jarige organist Willy Snoeck weet 
wat hem ’s zondags te doen staat. ‘Gaat er ooit iets 
mis, gaat het rode lampje branden. Bijvoorbeeld 
als ik te vroeg inval’. Voordat hij de eredienst in de 
Samen-op-Weg Gemeente Berlicum-Rosmalen on-
dersteunt, neemt hij dagelijks op zijn elektronisch 
huisorgel het opgegeven repertoire minstens een uur 
door. ‘Het zijn hoofdzakelijk psalmen en gezangen. 
En af en toe onbekende liederen uit één of andere 
bundel. Daar heb ik geen moeite mee. Het is mij al-
tijd goed. Ook wat andere gelegenheden betreft. Is 
het een huwelijk, moet ik er iets vrolijks van maken. 
Een mars van Händel of zo. Is het een begrafenis, 
wordt het meestal Bach of Grieg. De toonzetting is 
zó mooi, al neem ik niet de moeilijkste stukken’ 

Verdere historie van de Protestantse Kerk
 In 1983 was ds. Van Beek een fervente voorstan-
der een cantorij (koor) te hebben, dit ter versterking 
van de gemeentezang. Alle leden, goed of niet goed, 



13

Willy Snoeck krijgt hier de eremedaille in zil-
ver, verbonden aan de orde van Oranje Nas-
sau, opgespeld door burgemeester mr. J.Bar-
tels op 29 april 1975.
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mogen daarom in 1986 op koorscholing, op kosten 
van de Nederlands Hervormde Gemeente die on-
der leiding stond van directeur G. van Ostaijen. Er 
zijn dan ongeveer 20 koorleden. Ieder zal zich flink 
inzetten en dan zal het volgens Willy Snoeck best 
goed komen. De eerste liturgie werd als eerste in wit 
afgedrukt. Bij ds. Plug is er een groene, een blauwe 
en een gele liturgie bijgekomen. 
Eind 1986 is het interieur in de kerk omgedraaid. 
Er werden 100 nieuwe stoelen aangekocht. Verder 
kwamen er twee grote en twee kleine kroonluchters. 
Ook kwam er een geluidsinstallatie en werd de ver-
warmingsinstallatie verbeterd. Dan volgde de aan-
leg van een nieuwe trap in de toren en kwam er een 
garderobe. Vervolgens volgden een nieuwe kansel, 
een tafel op vier staanders, een doopvont en een ge-
heel nieuw liturgiegedeelte. Tenslotte kwamen er op 
het koor trapsgewijs stoelen bij het orgel te staan

Nieuwbouw Protestantse Kerk
Op 25 april 1999 is de nieuwbouw van de Protes-
tantse kerk aan het Raadhuisplein in Berlicum in 
gebruik genomen. De Amersfoortse architect Dolf 
Floors ontwierp in overleg met de bouwcommissie 
een eigentijds plan: nieuwe ondergrondse ruimtes 
en contrasterende nieuwbouw met veel glas voor 
een open karakter. Dit resulteerde in glazen erkers 
als ‘wangen’ aan de kerk geplaatst. Daarnaast is, om 
de binnenruimte van de kerk te vergroten de oude 
consistorie erbij getrokken. De nieuwe consistorie 
is door een glazen gang verbonden met de kerk. Als 
ontmoetingsruimte voor de dienst geeft de consisto-
rie toegang tot de ondergrondse ruimte. Binnen de 

oude contouren van de kerk – de eerste bouwsels 
op die plek dateren uit 1350 – zijn drie lokalen ge-
maakt. Grote glazen bouwstenen in het dak van de 
ruimte zorgen voor daglicht. De lokalen worden 
gebruikt voor vergaderingen, kindernevendiensten, 
jeugdwerk, catechese en als huisvesting van de op-
pasdienst. Ook het interieur van de kerk heeft een 
fikse opknapbeurt ondergaan. Door het gebruik van 
beukenhout en staal en de kleuren blauw en wit laat 
de kerk een lichte transparante indruk na. Het nieu-
we altaar, de spreekstoel en doopvont hebben een 
modern uiterlijk gekregen, waarbij gebruik is ge-
maakt van monumentale elementen.

Opvatting van Willy Snoeck over de nieuwbouw
‘Na de oorlog hebben wij eigenhandig meegeholpen 
de stenen te schonen voor de herbouw. De kerk werd 
daardoor opnieuw een monument op zich. ‘En daar 
mag je niet meer aan knoeien. Dat karakteristieke 
kerkje is erg bepalend voor het dorp. Daar moet je 
van af blijven’. 

Laatste jaren van Willy Snoeck 
Na het stoppen met werk kon Willy ook meer tijd 
besteden aan andere hobby’s: tuinieren en het op-
kweken van dahlia’s (handelswerk). De gezondheid 
liet na een tiental jaren wat te wensen over. Hartpro-
blemen en vocht achter de longen. Dat verhinderde 
Willy niet regelmatig klaar te staan voor mensen uit 
de buurt, wanneer er iets gerepareerd moest worden. 
Voor TOG was hij tijdens zijn lidmaatschap heel ac-
tief met het onderhoud van de (blaas)instrumenten. 
Ook werd het repareren van klokken een volgende 
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Gezicht op het oude W.H. Kam 
kerkorgel in de kerk van de Samen 
op Weg gemeente aan het Raad-
huisplein. Links op deze foto is de 
organist zichtbaar.
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hobby. Dat heeft Willy jr. van hem overgenomen, 
maar dat betreft vooral Franse Comtoise klokken. 
Jammer genoeg moest zijn vrouw Hennie op het 
laatst naar Cunera, zodat Willy alleen thuis kwam te 
zitten. In 2007 is Willy in zijn slaap overleden. Twee 
jaar later volgde zijn vrouw Hennie.

Dagboekverhaal, zaterdag 6 juni 1987
‘Goeie morgen, 
Zoals gewoonlijk ga ik ’s zaterdags naar de bakker 
om brood te halen. Het was nog vroeg, maar de win-
kel stond al vol met mensen, wachtend op hun beurt. 
Mensen die elkaar kennen maken dus een praatje. 
Nu sta ik daar ook bij. Daar komt een vrouwpersoon 
naar me toe. ‘Goeie morgen’, zei ze. En ik zei ook: 
‘Goeie morgen’. Toen zei ze: ‘Er was gister zeker 
iets te doen in de protestantse kerk, want ik hoorde 
de klok luiden. Het waar zeker wel een hele droe-
fenis, want ik hoorde mar 1 klok. En anders luien 
ze met 2 klokken. ’t Zal zeker nie Kees Dikkeboom 
geweest zijn’? Eindelijk was ik aan de beurt om te 
praten. Ik zei: ‘Het was geen begrafenis, maar een 
trouwerij, een zoon van Van Os’.’ O’, zei ze,’maar 
dan luien ze toch altijd 2 klokken. Ik heurde mar de 
kleine klok. Waar bleef dan de grote klok, die ook 
moest luien? Die waar zeker bang dat ie mee om-
hoog ging, net als André van Duin’. Ik moest er wel 
om lachen, maar ik zei: ‘De zware klok was defect’. 

Nu bleek achteraf dat de heer Nico La Rivière het 
handvat eraf getrokken had. Inmiddels was ik aan 
de beurt. Ik zei: ‘Geef mij maar twee tarwebroden’. 
Toen zei ze: ‘Da’s nog het gezondste ook’. Ik reken-
de af. Toen zei ze weer: ‘Bij ons in de katholieke 
kerk hoeven de oude mannen niet meer te trekken, 
want de klokken gaan voortaan elektrisch. Ze hoe-
ven maar op de knop te drukken en hij gaat luien’. Ik 
zeg: ’Ja maar, bij ons zijn ze nog niet zo wijd. Hou 
doe’. En ik ging met m’n brood de winkel uit. Het 
was toch een goeie morgen.

Bronnen:
De Brug, 12-8-1983,
De Brug, 17-12-1992,
Brabants Dagblad 16-7-1994,
Krantenknipsels: Archeoloog Mathijs van Nie; ver-
bouw NH-kerk; SOW-kerk in gebruik; In Berlicum 
zoeken naar Frankisch verleden; Dit zegt iets over de 
kerkgemeenschap,
Map van Willy Snoeck met allerlei wetenswaardighe-
den, foto´s, kaarten en andere knipsels,
Gesprek met Willy Snoeck jr.,
Rondom de Plaets, nummer 2 in 1991. Martien Peters: 
Herinneringen aan De lange Daan.
B.G. van Buitenen: Orgelcultuur in een deltagebied. 
5 casestudies. Proefschrift Universiteit Utrecht, 2013.
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Gezicht op de Samen op Wegkerk na de verbouwing, waarbij aan beide zijden naast de kerk een glazen aanbouw 
verscheen met een ondergrondse ruimte voor bijeenkomsten. Na deze verbouwing voldoet de kerk aan de moderne 
hedendaagse eisen.
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Stamboom Familie Snoeck

Stamreeks in rechte lijn vanaf de verhuizing van Sybekarspel naar Berlicum in 1854 (Hoogstraat 74):

1. Samuel Snoeck, geboren op 24-1-1818, overleden 16-6-1902. Hij was gehuwd op 8-4-1848 te Vught met 
Johanna Gesina Baggerman, geboren 14-7-1823, overleden 16-5-1896. Zij kregen zeven kinderen, waaronder:
2.Willem Antonie Snoeck (woonde Braakven 1). 20-3-1862 tot 2-6-1919. Hij was gehuwd op 25-8-1892 te 
Bergharen met Dolfina Hage, geboren op 29-3-1866, overleden op 24-1-1960. Ze kregen zeven kinderen, waar-
onder:
3. Willem Antonie Hendrik Dolf Snoeck, (Hoogstraat 74). 1-5-1896 tot 8-9-1976. Hij was gehuwd op 9-2-
1922 te Berlicum met Adriana Everdina Neeb, geboren op 6-11-1889, overleden op 3-10-1968. Zijn kregen drie 
kinderen, waaronder:
4. Willem Antonie Snoeck (de organist). Hij woonde op Beekveld 15. 10-12-1922 tot 28-10-2007. Hij was ge-
huwd op 26-9-1953 te Oss met Hendrikje ter Heide, geboren op 22-8-1928, overleden op 28-8-2009. Zij kregen 
drie kinderen:
4a. Zoon: Willem Antonie Hendrik Dolf, geboren in 1955. Hij is gehuwd met Johanna Maria Bechtold. Zij 
hebben zes zonen, vier kleinkinderen. Hij woont op Beekveld 15.
4b. Dochter: Jantje Snoeck. Zij is geboren in 1956. Zij is gehuwd met Bernard Johan Hulsbergen. Zij hebben 
drie dochters en inmiddels vijf kleinkinderen. Ze wonen in Bergen op Zoom.
4c. Zoon: Adriaan Evert Snoeck. Hij is geboren in 1961. Alleenstaand. Hij woont in Wouw.

Korte beschrijving van het kaartje op de achterzijde van de kaft van 2016:

Op het kaartje op de achterzijde van de kaft zien we de Heerlijkheid Berlicum liggend in kwartier Maasland 
in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Dit was de situatie in de 17e en 18e eeuw. In oranje is de grens tussen 
’s-Hertogenbosch en Berlicum aangegeven. Den Dungen was toen nog geen zelfstandige gemeente en 
hoorde bij de Vrijdom van Den Bosch. In blauw kan men de Aa door ons gebied zien stromen en uitkomen 
in de kleine Hekel bij Den Bosch. De wegen zijn aangegeven in geel, maar wel erg schematisch. Verder 
herkennen we in rood een aantal van de vele kasteeltjes en slotjes die er toen op Berlicums grondgebied 
stonden. Er staat bijvoorbeeld aangeven Jonker Pels (is de Wamberg), het Huis van Berlicum (kasteel Ter 
Aa). Ook zien we onder meer Selden Sate, Assendelft, het Casterenslotje, de Elsburg en de kapel van Kaat-
hoven. Berlicum ligt duidelijk tussen Coudewater en kasteel Heeswijk (het Huis te Heeswijk).
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Uit ‘De Oude Doos’
Albert Pennings

Uw heemkundekring verzamelt velerlei spullen die in het archief bewaard worden. Ook individuele verza-
melaars bewaren nostalgische voorwerpen uit Berlicum en Middelrode omdat ze herinneren aan vroegere 
tijden. Regelmatig worden ons dingen aangeboden die andere mensen zouden weggooien. Al deze voor-
werpen hebben voor de beschrijving van het verleden een grote waarde. We beschikken zodoende over een 
uitgebreide collectie foto’s, bidprentjes, boeken en stambomen, maar ook over schijnbaar onbetekenende 
spullen als prentbriefkaarten, suikerzakjes, sigarenbandjes, stickers, visitekaartjes, cafémunten, archeolo-
gische vondsten, bierviltjes en bieretiketten: te veel om op te noemen. Veel van deze voorwerpen zijn in de 
afgelopen jaren gewoon weggegooid, maar ze horen wel bij ons erfgoed. We zullen in deze rubriek regel-
matig een aantal deze ‘verzamelwaardige’ spullen bespreken. In deze eerste aflevering kijken we naar twee 
briefkaarten van ruim honderd jaar geleden, verstuurd vanuit Berlicum naar België.

Jan Reijers
Jan Reijers wonende in Berlicum is een bekende 
graanhandelaar in deze omgeving. Op 7 augustus 
1914 schrijft hij een briefkaart naar België aan de 
gebroeders J. & G. Veijs die wonen in Houblons 
Vlamertinghe bij Poperinghe (zie afbeelding 1). 
Om de afzender aan te geven maakt hij gebruik 
van een stempel van zijn zaak. Op de aankomst-
stempel in Vlamertinghe is te zien dat de kaart 
daar aangekomen is op 9 augustus. 
Op de briefkaart staat de volgende tekst (zie af-
beelding 2):
De heeren J. & G. Veijs Frères Vlamertinghe,
M.
Heden seinde ik ued, doch kreeg nog geen ant-
woord, indien u nog hop vanuit België naar Hol-
land kunt verzenden, zoude het dan niet raadzaam 
zijn, dat u mij een grote partij in depot zond! Ik 
heb hier plaatsruimte genoeg. Als het nog kan, 

zend dan direct af, franco Station Rosmalen. 
In afw.: beleefde groeten,
Jan Reijers,
Berlicum, 7 aug. 14.

Jan Reijers wordt ongeduldig
Ook vonden we een tweede briefkaart enkele we-
ken later, gedateerd 24 augustus 1914, die Jan 
Reijers stuurde naar dezelfde gebroeders Veijs 
in België. Deze kaart is op de bestemming aan-
gekomen op 29 augustus, de aankomststempel is 
duidelijk. De kaart is dus vijf dagen onderweg ge-
weest!
Op deze briefkaart zien we de volgende tekst (zie 
afbeelding 3):

De heeren J. & G. Veijs Frères Vlamertinghe,
Mijne heeren,
Verzoeke beleefd mij per omgaande even te mel-
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den, of u mij nog een partij Hop in depot kunt zen-
den. 
De Hop waarom ik destijds schreef is nog niet in 
mijn bezit.
Per beleefde groeten, Hoogachting Jan Reijers, 
Berlicum, 24 aug. 14.

Mogelijke verklaring
Waarom werd Jan Reijers ongeduldig? Precies 
zullen we het natuurlijk nooit meer te weten ko-
men. Maar als we augustus 1914 nader bekijken, 
is dat precies het begin van de Eerste Wereldoor-
log in België. Op 31 juli 1914 vindt de algemene 
mobilisatie van het Belgische leger plaats. Op 2 
augustus stelt Duitsland een ultimatum in om de 
Duitse legers vrije doortocht te verlenen. Na de 
oorlog zal België weer onafhankelijk worden en 
schadeloos worden gesteld. Als men er niet op in 
gaat, betekent dat oorlog. De volgende dag, op 3 
augustus wordt het Duits ultimatum afgewezen. 
Op 4 augustus vallen de Duitse legers België bin-
nen en op 7 augustus al valt Luik. De Duitse le-

gers trekken daarna steeds verder België in.
Het is evenmin na te gaan of Jan Reijers op de 
hoogte was van de oorlog in België, maar waar-
schijnlijk is dat wel. De nieuwsvoorziening in die 
tijd was wel al zodanig dat men hier op de hoogte 
was van internationale gebeurtenissen. Ook het 
Nederlandse leger was in staat van paraatheid. 
Het kan zijn dat Reijers vanwege de oorlogsom-
standigheden nog een flinke partij hop probeerde 
binnen te halen, natuurlijk voor bierbrouwerijen 
in Berlicum en omgeving. Ook hoe het met de 
gebroeders Veijs in België is vergaan, weten we 
niet, maar het laat zich raden dat door de oorlog 
het verzenden van een grote partij hop niet meer 
mogelijk was. Het kan ook zijn dat deze broers 
door de mobilisatie dienst moesten doen in het 
Belgische leger.
Zo vertellen ons twee simpele briefkaarten een 
verhaal van meer dan honderd jaar geleden, wel-
iswaar met enkele vraagtekens, maar de strekking 
zal duidelijk zijn. De achtergronden van eenvou-
dige voorwerpen maken ons op deze manier een 
flink stuk geschiedenis duidelijk. 
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Gedeelte van brief met briefhoofd van graanhandel Reijers naar Vlamertinghe in België van 16 oktober 1913.
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Adreszijde van de eerste kaart die Jan Reijers ver-
stuurde.

De bestelling van hop door Reijers op 7 augustus.

De kaart van 24 augustus 
waarop Jan Reijers zijn 
ongerustheid uitspreekt 
over het uitblijven van de 
zending hop.
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Foto van de villa van Jan Reijers. Deze woning stond in het huidige centrum van Berlicum, ter hoogte van het Mer-
curiusplein en het voormalige gemeentehuis. Reijers liet deze villa bouwen in 1906 voor f. 9999,00 in een toenmalig 
nog vrijwel onbebouwd gebied. Tijdens de bevrijding van Berlicum in 1944 is dit gebouw verwoest.
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Deze keer een klassefoto van een klas van de voormalige school aan de Pastoor Verlindenstraat in Middelrode. 
Graag zou onze fotogroep weten welke klas dit was in welk jaar. Ook de namen erbij zouden wij erg op prijs stellen. 
Via via kregen we enkele namen. Die namen zijn: Jet van der Heijden -Woud, Bea Pennings - Sluis, Sjaan van Boxtel 
- Milrooiseweg, Riet Voets- Haashoeve, Willie Peijnenburg, Sjaan Schouten, Dinie Geerlings, Lena Smulders, Erica 
Geurts, Toos van der Heijden, Elly van de Pas, Agnes Dobbelsteen, Jet van den Broek, Betsie Smulders en Zuster 
Arnulpha. Weet iemand alle of meerdere namen laat het dan ons even weten. Wij zijn elke dinsdagmorgen in Den 
Durpsherd van 09.00 uur tot 12.00 uur aanwezig in ons archief aldaar.
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Door een technische onvolkomenheid is er in het artikel over dokter Haase in het vorige nummer (2015 - 4) een ver-
keerde foto geplaatst. De foto die er staat is het huis naast dat van dokter Haase. Bovenstaande foto is het woonhuis 
met praktijk van dokter Haase aan de Sassenheimseweg. Onze excuses voor de fout.

RECTIFICATIE
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Schenkingen 
Wim Bekkers schonk een beeld dat gevonden is bij de schuurkerk.
Aad Tibosch gaf enkele periodieken.
Ria Willems-Jacobs bracht enkele foto’s van vlak na de bevrijding.
Christine Sips-van Osch schonk wat archiefmateriaal.
Jan van Hasselt schonk een aantal; boekjes, rekeningen van Pastoor Van Oorschot en wat rekeningen van 
de VGLO.
Bidprentjes kregen we van Jan Bijnen, Jet v.d. Broek en Anny v.d. Heijden.
De visclub EBHV schonk een groot aantal kadasterkaarten.
Archeologisch Buro Archol schonk verschillende boeken, rapporten en verslagen.
Alle schenkers hartelijk dank, we bewaren alles zuinig voor het nageslacht.

In memoriam Dieneke Vorstenbosch
Op 27 januari is helaas ons trouw werkgroeplid Dieneke Vorstenbosch overleden. Zij sloeg 
geen enkele dinsdagmorgen over om zich met velerlei werkzaamheden bezig te houden. 
Zij was vooral actief als lid van de fotogroep en kende heel veel mensen uit Berlicum en 
Middelrode. Haar plotselinge heengaan laat een grote leegte bij ons achter. We zullen haar 
missen. Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte in de komende tijden.


