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Wilhelmus van Oorschot, pastoor te Berlicum 
Thieu Dollevoet

Wilhelmus van Oorschot was pastoor in Berlicum van 1915 tot zijn overlijden in 1921. We kwamen in het 
bezit van materiaal over hem uit de jaren 1915, 1916 en 1917 (financiële briefjes/materiaal uit het archief 
van het parochiebestuur, een soort huishoudboekje)Wanneer je het overzicht ervan bekijkt, krijg je een 
aardig beeld hoe het leven van pastoor Willem van Oorschot eruit zag en waar speciale accenten lagen. De 
beeldvorming en de interpretatie ervan is aan onze lezers zelf.

De familie Van Oorschot
De familie van pastoor Van Oorschot was 
afkomstig uit Heeswijk. De oudst bekende ‘Van 
Oorschot’ in Heeswijk was Antonius, die daar 
in 1788 overleed. De pastoor betitelde hem als 
‘zijnde een heer’. Hij was ooit kapitein in het 
leger geweest en geboren in ’s-Hertogenbosch. 
Het eerstgenoemde feit was waarschijnlijk de 
reden, dat zijn zoon Godefridus in Venlo geboren 
werd. Drie generaties verder belanden we bij 
Cornelis, de oudste zoon van Antonius van 
Oorschot en Hendrica van de Bogaard. Cornelis 
trouwde met Petronella Vissers, de dochter van 
Adrianus Vissers, burgemeester van Dinther 
van 1852 tot1859. Cornelis van Oorschot was 
de oprichter van graanhandel Van Oorschot, 
waarin nazaat Jan, overleden in 1993, als laatste 
van de familie actief was. Cornelis had ook een 
café en een handel in koloniale waren. In 1858 
was hij zelfs één van de sollicitanten voor de 
functie van burgemeester voor Heeswijk. In 1873 
werd hij hoofdman van het Willibrordusgilde. 
Kortom, hij was een vermogend man. 
In het gezin van Cornelis van Oorschot en Petronella 

Vissers werden elf kinderen geboren, waarvan er 
drie in het eerste levensjaar stierven. Slechts zoon 
Johannes trouwde en zorgde voor nageslacht 
en stamhouders. Zoon Adrianus Johannes was 
van beroep koopman. Zoon Hendricus Egidius 
werd bakker. En dochter Antonia had een functie 
binnen de familiebedrijven. De derde jongste 
zoon, Johannes, stierf op twintigjarige leeftijd als 
seminariestudent. De twee jongste zonen, Willem 
en Antoon, gingen ook naar het seminarie. Hun 
oudere zus Wilhelmina werd kloosterzuster.

Pastoor Van Oorschot
Wilhelmus (Willem) werd geboren en gedoopt in 
Heeswijk op 8 december 1861. In 1868 ging hij 
samen met zijn broers Henri, Jan en Hendrikus naar 
de openbare school in Heeswijk, waar zijn vader 
voor hem slechts een dubbeltje schoolgeld hoefde 
te betalen. Na zijn lagere schoolperiode moest 
Willem buiten zijn geboortedorp gaan studeren. 
In die tijd bestond het gymnasium in Heeswijk 
nog niet. Dus vertrok hij na de zomervakantie 
van 1874 naar de Latijnse school in Gemert. 
Op 4 november 1881 ontving hij het habijt als 
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kloosterling van de abdij van Berne en kreeg de 
kloosternaam Paulus. Hij legde de eenvoudige 
geloften af op 4 november 1883. De plechtige 
geloften legde hij af op 7 november 1886. Hij 
werd door Mgr. Godschalk in ´s-Hertogenbosch 
tot subdiaken gewijd op 4 juni 1887. Over Willem 
schreef de beroemde pater Van den Elsen in zijn 
dagboek: ´Deze heeft nog onlangs beweerd, dat 
hij van een keelkwaal, waaraan hij een of twee 
jaar heeft geleden, volkomen is genezen door de 
voorspraak van de H. Cunera en dat hij daarom 
elke dag daarom haar heilige litanie bidt´. 
Vervolgens werd hij tot sacrista (koster) benoemd 
en tot diaken gewijd op 12 februari 1888. Mgr. 
Godschalk wijdde hem tot priester op 26 mei 1888. 
In september 1889 werd hij, vanwege de ziekte 
van de prior, tot professor van het gymnasium 
van Heeswijk aangesteld voor enige ´tweederangs 
vakken´. Op 7 februari 1892 werd hij zelfs tot 
conrector van het gymnasium aangesteld. Dat 
duurde tot oktober 1893. Op 30 oktober 1893 
werd hij kapelaan in Elshout/Oud Heusden. In 
1894 verkocht hij samen met zijn broers en zussen 
de bouwplaats voor de nieuwe Heeswijkse kerk 
aan de pastoor daar. Op 22 oktober 1906 werd 
Willem kapelaan in de St.-Petrusparochie in 
Berlicum. Hij was eerste kapelaan van 1906 tot 
1914. Zijn broer Antonius was tweede kapelaan 
in Berlicum. Hij nam nog een tussenstap en werd 
rector in Lithoijen in juni 1914. Op 8 juni 1914 
overleed zijn broer Antonius te Berlicum. Op 30 
april 1915 werd Willem als pastoor geïnstalleerd 

in Berlicum. In 1916 was hij de stichter van een 
St.-Paulusbond. In datzelfde jaar richtte hij een 
afdeling van de plaatselijke Mariavereniging op. 
In 1918 was hij de oprichter van een jongensbond 
als afdeling van het plaatselijke kruisverbond. Hij 
stierf te Berlicum op 5 oktober 1921. Hier werd 
hij begraven, nadat J. Knaapen een lijkrede had 
gehouden.

Notities
Enkele opvallende notities uit zijn 
rekeningenoverzicht geven we hier in het kort 
weer:

Sigaren
Deze kwamen van de volgende firma’s: Godschalx, 
Berlicum (merk Cubana) en Van der Poll & De 
Vlam uit Eindhoven).

Gedistilleerd
Er waren twee leveranciers: Antoine van Gulick 
uit Helvoirt (pakket van telkens 12 flessen jenever) 
en Jansen & Wouterlood, Schiedam, die de oude 
jenever bezorgden.
 
Meubels (hadden te maken met de verhuizing 
naar Berlicum in 1915). De volgende leveranciers 
kennen we: Magazijn de Zon (voorloper van 
V&D), Lambert van Geffen uit Den Bosch, 
M.J. Marijnen & Zonen en J. Meijring, allen uit 
’s-Hertogenbosch. 
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Kranten/boeken/tijdschriften
De Tabor (retraite). De Volksmissionaris 
(Redemptoristen). Katholiek Sociaal Weekblad. 
Vereniging tot verering van het Allerheiligst 
Sacrament. De Maasbode. De Gerardusbode. 
Pius Almanak. Nederlandse Staatsalmanak. De 
Heraut van het H. Hart van Jezus. Abonnement 
Willibrordusvereniging. De praktische imker. En 
verschillende religieuze boeken.
 
Huishoudelijke artikelen
Leveranciers waren Pierre Weijnen en de 
Gebroeders Van Macklenbergh, G. van den 
Heuvel en Th. Bruijsters uit Den Bosch. Daarnaast 
treffen we E.A. van Thiel, N. van der Heiden en L. 
Keetels uit Berlicum aan.
 
Eten 
Er werden boodschappen gehaald bij wed. C. 
v.d. Veerdonk. Aardappelen werden geleverd 
door Joh. Van Lith uit Hoenzadriel. Brood kwam 
van bakker J. Smits en A. de Jong. Haring werd 
geleverd door Wed. Noyons uit Den Bosch en P. 
van Abthoven, hofleverancier. En wed. J. Bergen 
zorgde voor zoute vis.
 
Drukwerk en religieuze artikelen
Willem van Eupen uit Boxtel leverde 
bedevaartprentjes voor de bedevaart naar 
Handel. Mosmans uit Den Bosch zorgde voor de 
Pieterpenning en rozenkransen. Stoomdrukkerij 
De Wereld uit Eindhoven drukte de briefjes 

‘Voor de misdienaar’. P. Cremers-Broks leverde 
een typemachine. De drukkerij van de abdij 
Heeswijk zorgde voor het drukwerk Directoria 
Praemonstratenzers.
 
Luxe
Een alpina Union horloge kwam van Corn. 
Verhagen, gediplomeerd horlogemaker uit Den 
Bosch.
 
Verwarming 
Ant. Van Lith uit Middelrode leverde voor de 
winter telkens 15 mud ‘nootjes’

Wijze van betaling
We treffen een aanslagbiljet voor weggeld van de 
provincie, te voldoen op het kantoor te Berlicum. 
Postwissels met bevestigingsbewijs. Betaling via 
Credietvereniging De Hanzebank in Den Bosch. 
Betaling via Lentjes & Drossaerts. Er werd contant 
betaald. Tenslotte liet men vaak de boodschappen 
bij de kruidenier opschrijven en betaalde later.

Bronnen:
De door Van Oorschot verbouwde kerk (BHIC) 1909-
000054. Groepsfoto Berne plus levensbeschrijving (klik op 
naam Paulus van Oorschot)(BHIC) 1695-007892. Jan van 
der Leest: Paulus en Petrus van Oorschot, Norbertijnen en 
zr. Margaretha van Oorschot, De Wojstap, Kroniek (21/2001 
nr. 2), Heemkundekring Heeswijk-Dinther. Necrologie 
Willem van Oorschot, Abdij van Berne.
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In gesprek met Bertha Pennings-Danen
Thieu Dollevoet, Albert Pennings.

Bertha Danen (1932) weet nog heel veel te vertellen over vroeger, veel uit eigen ervaring, en uit de verhalen 
van haar vader en moeder. Bertha is geboren in Vorstenbosch. Haar vader was Theodorus Danen (1903), 
haar moeder Martina van Rooij (1903). De vader van Bertha is geboren in Uden aan de Hoogstraat.
De grootouders
Opa Toon Danen (1876-1949) verloor al jong zijn 
moeder. Zijn vader kon niet voor zijn vijf kinderen 
zorgen. Vier kinderen werden ondergebracht bij 
familie. Opa kwam bij de familie Rovers, een broer 
van zijn moeder, terecht. Daar is hij gebleven totdat 
hij kon gaan werken als boerenknecht. Opa ging 
in 1898 naar Uden aan de Hoogstraat wonen, op 
de grens van Vorstenbosch en Mariaheide. Vader 
Dorus werd knecht bij Hannes Donkers. Daar 
ontmoette opa Toon Beth Vissers (1874-1949) met 
wie hij in 1902 trouwde. De eerste vier kinderen 
werden in Uden geboren. De boerderij werd 
echter te klein voor het gezin. In 1907 verhuisden 
ze naar een pachtboerderij op Lankes in Volkel. 
Hier werden de andere kinderen geboren, waarvan 
er twee jong stierven. Uiteindelijk bleven er tien 
kinderen over. Ook de boerderij in Volkel werd te 
klein. Het gezin kon in 1921 boerderij Eikenlust in 
Berlicum pachten van Jonkheer Van Rijckevorsel, 
die grootgrondbezitter en ook eigenaar van vele 
boerderijen was. In oppervlakte was dit een van 
de grootste boerderijen van Berlicum.

Verhuizing naar de Loofaer
In 1921 verhuisde het gezin dus naar Berlicum. 
Intussen was de oudste zoon, Dorus (1903), de 
vader van Bertha, al 42 keer met paard en kar op 
en neer tussen Volkel en Berlicum gereden om 
alvast de voorraden hooi en stro en ook mest naar 
Berlicum te brengen. Een hele onderneming voor 
een 16-jarige jongen vanwege de slechte wegen 
die karrensporen waren. Vaak viel hij op de kar 
in slaap. Gelukkig wist het paard intussen goed 
de weg en kwamen ze altijd weer op de plaats 
van bestemming aan. Rond Pinksteren kwamen 
boeren van de Loofaert naar Volkel om de rest van 
het gezin en het huisraad op te halen. Dat hoorde 
gewoon bij burendiensten. Er waren immers geen 
vrachtwagens en verhuisbedrijven. Ook de koeien 
gingen mee. Die moesten lopen. De kippen en 
de varkens werden in manden geladen. Het heeft 
nog een hele poos geduurd voordat alle spullen 
opgeruimd waren en het huis op orde was. 

Vorstenbosch
Vader Dorus trouwde in 1932 met Martina van 
Rooij (1903), afkomstig van de Koesteeg. Ze zijn 
samen in Vorstenbosch in april 1932 met boeren 
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begonnen. Het was een kleine pachtboerderij met 
veel slechte grond, waar men amper de kost kon 
verdienen. In het voorjaar van 1935 is Dorus met 
zijn gezin naar de Koesteeg in Berlicum verhuisd. 
De boerderij was namelijk in het bezit van de 
ouders van moeder Tina van Rooij. Opa had die 
gekocht van Fons van Heeswijk. Bertha was toen 
3 jaar oud. Opa en oma Van Rooij gingen toen bij 
hen inwonen. Zij zijn daar tot 1938 gebleven en 
zijn toen in het dorp gaan wonen.

De oorlog
In oktober 1944 is de familie geëvacueerd naar 
Vorstenbosch. Bertha was toen 11 jaar oud. De 
familie Danen vertrokken als laatste van de hele 
buurt. Het gezin bestond op dat moment uit ouders, 
zeven kinderen en eentje op komst. Met een volle 
kar spullen zijn ze naar Vorstenbosch getrokken. 
In huis stonden lage kasten met diepe laden. Alle 
laden werden volgeladen op de kar gezet. Tevens 
gingen alle kleren en beddengoed mee. Een trog 
om brood in te bakken werd volgeladen met 
spullen en in een kippenkooi in de grond gestopt. 
Bertha moest fietsen, zij was immers de oudste. 
De boerderij is tijdens de bevrijding in 1944 
afgebrand inclusief het woongedeelte, de schuur 
en het ‘schop’. Alleen de twee kippenkooien 
stonden nog overeind. Na drie weken evacuatie, 
vanaf medio november, ging vader Dorus Danen 
elke dag met de fiets op en neer van Vorstenbosch 
naar Berlicum. Dat was hard nodig om het vee 
te verzorgen. Ook kwam het regelmatig voor dat 

vader, bij aankomst in Berlicum, zag dat een van 
beide kippenkooien opengebroken was. Er waren 
dan mensen met een prikstok aan de slag geweest 
om spullen die onder de grond mogelijk verstopt 
lagen op te sporen. Wie het waren is onduidelijk 
gebleven. Voor het achtergebleven vee (koeien, 
kippen en varkens) zorgen was lastig. Op het 
perceel ‘Varkensbuske’ (land van Mr. Lode 
Marggraff) liepen alle varkens uit de hele buurt 
bij elkaar. Het was dan niet zo gemakkelijk vast te 
stellen van wie het betreffende varken was. Voor 
de koeien was het gemakkelijker. Ook kwam het 
nogal eens voor dat er weckflessen opengebroken 
en leeggemaakt waren.

Na de oorlog
Toen het gezin Danen na de bevrijding (eind 
oktober 1944) terug kon naar Berlicum moest er 
plaats gemaakt worden in de twee kippenkooien 
die er stonden. De grootste werd ingericht voor 
het vee (koeien, varkens en kippen). De kleinste 
kippenkooi moest voor het gezin ingericht 
worden. Twee kinderen werden ondergebracht 
bij een oom en tante. De andere vijf kinderen 
moesten in twee ledikanten. De ledikanten werden 
tegen elkaar gezet. Dat betekende dat de meisjes 
en de jongens op één kamer moesten slapen. De 
jongens en de meisjes sliepen elk samen in een 
bed. In de ruimte tegen het achtereind van het 
ledikant van de ouders stonden een bank, een 
tafel, met daarachter een kacheltje. Als scheiding 
hing er een gordijn. Een paar maanden later werd 
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er een houten aanbouw tegenaan gezet. Hier 
kwam de fornuiskachel om de boel wat warm 
te houden en er om te koken. Het was alles bij 
elkaar klein en primitief, maar het kon niet anders.  
Het schuine dak van de kippenkooi was gedekt met 
pannen. Onder de pannen zat een laag stro voor 
de isolatie. Tegen de pannen waren opengemaakte 
veevoederzakken gespijkerd om de boel nog beter 
te isoleren. Het was ook nog wat schoner boven je 
hoofd. Maar in de winter was dat nogal eens een 
schuilplaats voor ongedierte, vooral ratten. Op een 
middag zat de familie aan tafel te eten en hoorden 
ze dat er een rat door het stro boven hen liep. Oom 
Toon Danen was bij de familie. Hij stak zijn vork 
door de papieren zak en even later bungelde er 
een rat aan. Bertha heeft dat zelf zien gebeuren. 
Ze huiverde nog, toen ze het aan ons vertelde. 
Na de oorlog werd met de bouw van een 
noodwoning begonnen. Pietje Langenhuizen 
heeft die in 1946 gebouwd. Bij de bouw werd 
gebruik gemaakt van ‘masthout’ uit het Zeebroek 
en van de stenen van de afgebrande boerderij. 
Toen kwam er gelukkig meer ruimte om te 
wonen. In de noodwoning zijn nog twee kinderen 
geboren. In 1949 is de nieuwe wederopbouw 
boerderij neergezet. Hier was voldoende ruimte. 
Tot 1950 was er op de Koesteeg geen elektriciteit, 
wél was er een put voor drinkwater. Telefoon- 
en lichtkabels waren toen nog bovengronds. Tot 
aan het Plein was de weg verhard. Daarna begon 
het karrespoor. Hier lag een fietspaadje langs. 
Later werd dat met puin van de kapotgeschoten 

kerktoren verhard. In 1956-1957 zijn de Koesteeg 
en andere buitenwegen verhard en geasfalteerd.

Winter
In de jaren 50 van de vorige eeuw was er een 
strenge winter. Er lag een flink pak sneeuw. Een 
tractor met schuif moest dan de weg banen over de 
karresporen en het ernaast gelegen aarden fietspad. 
De bestuurder ervan kwam meestal even bij de 
familie Danen op de koffie. De kinderen moesten 
toch naar school. Vader Danen had twee manieren 
om dat te regelen. Wanneer er veel sneeuw lag 
pakte hij een stuk van een olieton die hij afgezaagd 
had. Hij ging daar in staan en met het paard ervoor 
werd het aarden fietspad gebaand. Op dat moment 
was er veel bekijks in de buurt! Veel kinderen 
liepen er dan op hun klompen achteraan. Vader 
reed ook wel eens zelf de kinderen op de vrachtfiets 
naar school. De kinderen hadden van een jute zak 
een puntmuts gemaakt om zich zo tegen de kou te 
beschermen. Dan zaten er drie kinderen voorop, 
eentje op de stang en eentje achterop. Zo moest 
vader drie kilometer overbruggen! Tussen de 
middag mochten de kinderen hun boterhammen 
opeten in het dorp: bijvoorbeeld bij Grad van Mol, 
de koster.

Een Jood langs de deur
Vader Danen had in zijn diensttijd kennisgemaakt 
met een Joodse medesoldaat uit Den Bosch, Toon 
Ostermacher. Deze ging met lappen langs de deur 
en stond ook op de Bossche zaterdagmarkt. Moeder 
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en de dochters konden dan lappen uitkiezen die ze 
gebruikten om jurken te naaien. In en net na de 
oorlog ‘kocht’(ruilde) Toon Ostermacher bij het 
gezin Danen aardappelen, eieren e.d. mee om zijn 
gezin te eten te kunnen geven. 

Op school
Bertha heeft op vijf mei 1940 haar Eerste Communie 
gedaan. Op 10 mei is de oorlog begonnen. Ze weet 
nog hoe Duitse motoren door het centrum van 
het dorp reden. Ook herinnert ze zich nog dat de 
meisjes De Man in 1942 door de Duitsers werden 
opgehaald. Bertha heeft zowel de kleuterschool 
als de lagere meisjesschool bij de nonnen 
doorlopen. Zij herinnert zich zuster Hendrikus. 
Deze zuster was erg actief met de heemkunde. Ze 
gebruikte een ‘speciaal ’heemkundeschrift: een 
schriftje en een grote plaat met kleine foto’s. Tinus 
Boselie voorzag haar van allerlei materialen.  
Na de lagere school heeft Bertha nog de zevende 
en achtste klas doorlopen. In de zomervakantie 
ging ze logeren bij een oom en tante. Vaak werden 
dan snijbonen geplukt. Deze moesten verwerkt 
worden. Bertha mocht dan de snijbonenmolen 
draaien. Na afloop werden de gesneden bonen in 
een stenen pot gedaan en in de kelder gezet. Later 
heeft ze ook nog NCB-cursussen (koken, naaien, 
wassen) en een Boerinnenleergang algemene 
ontwikkeling gevolgd. Verder studeren als oudste 
(meisje) was niet aan de orde. Bertha was zeer actief 
binnen de familie. Voor vele werkzaamheden werd 
ze ingezet, vooral als een oom en tante een kind 

kregen. Dat betekende babyverzorging, wassen 
en poetsen, dus behoorlijk inspannend werk. Ze 
heeft altijd veel en hard moeten werken, maar ze 
zegt dat ze er niet slechter van is geworden!

Trouwen en kinderen krijgen
Op 25-jarige leeftijd (zeven oktober 1958) is 
Bertha getrouwd met Antoon Pennings. Na twee 
jaar kwam het eerste kind. In totaal hebben ze 
samen vijf kinderen gekregen. Antoon werkte in 
het begin bij de firma Coppens (veevoeders en 
aardappelhandel) in Rosmalen. Vanaf oktober was 
hier het werk heel zwaar. Dan moesten de (poot)
aardappelen verwerkt en weggebracht worden. 
Dat betekende zakken van 80 kilo sjouwen, die 
uit de treinwagon op de vrachtwagen geladen 
moesten worden. Dit leidde tot rugproblemen. 
Antoon en Bertha hebben vier jaar aan de Kerkwijk 
gewoond. Vervolgens zijn ze naar Rosmalen 
verhuisd (Korenbloemstraat, het Ven). Na zes jaar 
hebben ze grond in Berlicum gekocht en hebben 
ze hun huis (Jupiterstraat) laten bouwen. Antoon 
is overleden. Bertha woont er nu nog.

Hobby’s
De hobby’s van Bertha zijn: het gemengd koor, 
lezen, borduren en puzzelen. Zij is al meer dan 30 
jaar lid van het Gemengd Koor Berlicum en doet 
dat nog steeds met plezier. Zij is ook vrijwilligster 
in de parochie: koper en zilver poetsen. Ook 
hielp ze met het schoonmaken van de kerk. Daar 
heeft ze een mooie oorkonde en het ‘Beeldje 
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van verdienste’ van het parochiebestuur voor 
gekregen. Ze leest graag historische romans. Ook 
borduren doet ze met succes. Ze maakt daarbij 
graag gebruik van een foto. De afbeeldingen 
hebben vaak een religieuze en soms profane 
inslag. Voor de 12 kleinkinderen heeft ze een 
‘geboorteschilderij’ gemaakt. Ze is nog steeds erg 
actief en zet zich nog op verschillende plekken 
voor de gemeenschap van Berlicum/Middelrode 
in.

Bron: ‘De Familie Danen. Ze dinne op de Loffert 
op òn’ (uitgave familie Danen, 2003, samengesteld 
door Anton Danen, Els Danen en Betty van Noort-
Danen).
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Zuster Leonarda, Christina Boselie 
Nog een Berlicumse religieuze ontdekt 

Albert Pennings

Na het verschijnen van ons boek ‘Het was mijn roeping’ in 2007 hebben we een aanvulling gepubliceerd 
van vier religieuzen. Nu werden we erop attent gemaakt dat er nóg een religieuze is die ons onbekend was. 
Christina Boselie, geboren op 23 oktober 1871 in Berlicum, trad als zuster Leonarda in bij de Franciscanessen 
van Bergen op Zoom, genaamd de zusters van ’t Katrientje, in de volksmond ’t Ketrientje.

Zuster   Leonarda
Christina Boselie werd geboren in Berlicum op 
23 oktober 1871 in Berlicum. Haar ouders waren 
Johannes Boselie (1841-1895) en Hendrika 
Verhagen (1839-1910) en woonden toen op 
Westakkers 23a. Ze verhuisden in 1880 naar de 
Milrooijseweg 48. Zij was het vijfde kind uit een 
gezin van tien kinderen. Een van de kinderen 
werd levenloos geboren. Christina trad in bij de 
zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom op 
5 september 1898 en deed haar professie op 25 
november 1900. Ze was een van de 52 zusters 
die in 1900 werden geprofest. Ze is overleden op 
18 december 1947 en was toen 76 jaar oud. We 
hebben over haar werkzaamheden en persoonlijk 
leven in het klooster vooralsnog niets kunnen 
vinden. 

De congregatie
De congregatie werd gesticht in 1839 te Bergen 
op Zoom. Stichteres was Elisabeth de Bie. De 
Franciscanessen van Bergen op Zoom waren 

Penitenten-Recollectinen: Gasthuiszusters van 
de Derde Orde van de H. Franciscus. De zusters 
werkten in het Sint-Catharinagasthuis, dat in 
1882 door hen werd overgenomen en ingericht 
werd voor bejaardenzorg. Hier komt de naam 
vandaan: ‘zusters van ’t Ketrientje’. Behalve in 
de bejaardenzorg waren ze actief in de ziekenzorg 
en het wijkwerk. Zij hadden ook wezen onder 
hun hoede en in de missie op het eiland Java 
in het huidige Indonesië. In 1994 is deze tak 
verzelfstandigd en nog springlevend. In de loop 
van 175 jaar waren 360 zusters aan de congregatie 
verbonden, het hoogtepunt was in de jaren dertig, 
toen er 180 religieuzen waren. De betekenis 
die de zusters hebben gehad voor de katholieke 
gemeenschap in Bergen op Zoom is groot geweest, 
maar door de maatschappelijke ontwikkelingen in 
de laatste tientallen jaren leiden ze nu een rustend 
bestaan. Nog slechts enkele oudere zusters zijn er 
over.
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Uit ‘De Oude Doos’ 3
Albert Pennings

Uw heemkundekring verzamelt velerlei spullen die in het archief bewaard worden. Ook individuele verzame-
laars bewaren nostalgische voorwerpen uit Berlicum en Middelrode omdat ze herinneren aan vroegere tijden. 
Regelmatig worden ons spullen aangeboden die andere mensen zouden weggooien. Al deze voorwerpen hebben 
voor de beschrijving van het verleden een grote waarde. We beschikken zodoende over een uitgebreide collectie 
foto’s, bidprentjes, geboortekaartjes, boeken en stambomen, maar ook over schijnbaar onbetekenende spullen 
als prentbriefkaarten, suikerzakjes, sigarenbandjes, stickers, visitekaartjes, cafémunten, archeologische vonds-
ten, 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 regelmatig een aantal deze 
‘verzamelwaardige’ spullen bespreken. In deze aflevering kwamen we op het internet op het spoor van twee 
oude foto’s die ons erg nieuwsgierig maakten. Er stond wel bij dat ze uit Berlicum afkomstig waren, maar de lo-
catie was ons in eerste instantie onbekend. Na het nodige speurwerk zijn in ieder geval enkele onduidelijkheden 
opgelost. Wie weet kan een van de lezers ons meer opheldering verschaffen.

Het bovenlicht
Op de inrit naast de Gouden Leeuw, rechts, stond voorheen een smederij. Deze smederij was eigendom van 
de familie Verheijden, die vanaf 1835 daar het beroep van smid uitoefende. Daar woonde Gerardus Verheijden 
(*1888), hij was ook smid en het bovenlicht boven de deur van de smederij dateerde nog uit de tijd van zijn 
overgrootvader. Wat precies de afbeelding voorstelt is niet duidelijk. Links een figuratieve mensenfiguur en 
daarnaast enkele geometrische figuren, misschien heeft het iets te maken met het beroep van smid. Op de oor-
logsfoto tijdens de bevrijding is de situatie van de smederij en deur met bovenlicht duidelijk te zien.

De klomp
Bij een klompenmakerij/klompenwinkel in Berlicum was deze decoratieve klomp bevestigd aan de gevel van 
de woning. Hij was ongetwijfeld geschilderd in de felle kleuren zoals een klomp er uitgezien moet hebben. 
We hebben de locatie proberen te bepalen. Aangezien in de verte hoogstwaarschijnlijk de schoorsteen van de 
stoom-zuivelfabriek Sint-Norbertus te zien is, vermoeden we dat het huis met de klomp stond aan het begin van 
de Milrooijseweg. Met name aan de kant van de even nummers, zo ongeveer nummer 12. Hopelijk kan iemand 
ons vertellen welk huis dit is en wie daar een klompenmakerij had of wie daar klompen verkocht. Waarschijnlijk 
stond achter het huis in het midden op de foto tot 1941 de standerdmolen.
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