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Van de redactie 

 

Beste lezers, 

In dit -qua layout en opmaak- vernieuwde uitvoering 

bij de twintigste verjaardag van ‘t Tussedurke kun je 

o.a. meer lezen over: 

◦ Uitbreiding openingstijden Nieuwe Heemkamer 

◦ Nieuwe Berchs-Heem infofolder 

◦ Benoeming Lid van Verdienste 

                Nieuwe Heemkamer a.d. Osseweg 49 

                             Foto: Ben van Schaijk 

Uitbreiding openingstijden Nieuwe Heemkamer 
 
De Nieuwe Heemkamer gelegen aan de Osseweg 49 
5351AB te Berghem is open voor bezoek: 
Elke éérste zondag* van de maand van 11.00 tot 
13.00 uur  
Elke dinsdagmorgen* van 10.00 tot 12.00 uur 
Elke woensdagmiddag* van 14.00 tot 16.00 uur 
Elke woensdagavond* van 19.30 tot 21.30 uur 
Elke vrijdagmorgen* van 10.00 tot 12.00 uur 
Op afspraak via het secretariaat 
(* m.u.v. de vakantiemaanden juli en augustus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom je met de auto naar de Nieuwe Heemkamer, dan 
kun je het beste op het parkeerterrein van de Sport-
hal parkeren en dan te voet bovenstaande route vol-
gen. 
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Even rechtzetten 

De vermelding van overleden leden van Berchs-

Heem in het vorige exemplaar van ‘t Tussedurke be-

vatte een omissie. Eddie van der Wielen die -buiten 

zijn lidmaatschap- veel voor Berchs-Heem betekend 

heeft ontbrak hierin, waarvoor onze oprechte  

excuus.  

 

 

 

 

Nieuwe Berchs-Heem infofolder 

 

Bij een nieuwe huisvesting hoort ook nieuwe infor-

matie, daarom ligt de nieuwe infofolder van Berchs-

Heem in de Nieuwe Heemkamer om zo mee te  

nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden aangelegenheden 

In de afgelopen periode werden; Eric Vos, Jan Zwart-

jes, Corne van der Linden, Theo Hoeks, Riet van  

Rijsselenberg, Carolien Brands-Arts, Ferry Brands en 

Karin van Lith-Hurkens lid van Berchs-Heem. 

Gerrie van Gaal– v.d. Wielen, Jeanne v.d. Hurk,  Ma-

ria Verhagen– v. d. Hurk en Martin Albers  

beëindigden hun lidmaatschap. 
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Bestuur weer voltallig 
 
Met de benoeming van Willy van Erp is het bestuur 

van Berchs-Heem vanaf 17-12-2019 weer compleet. 

Deze benoeming  zal in de eerstvolgende  

ledenvergadering op de agenda komen. 

        

               

              

Vroegere huiskamer 

   Foto: Leo van Oorsouw 

Oproep 

In de Nieuwe Heemkamer is naast de entree een 

hoek ingericht als gezellige vroegere huiskamer met 

alle spulletjes die daar bij horen, zie foto. 

Nu is er het idee ontstaan om deze vroegere  

huiskamer een passende naam te geven. 

Hiervoor roepen wij alle leden op om deze kenbaar 

te maken aan het secretariaat uiterlijk voor  

01-05-2020. 

De inzender van de mooiste naam ontvangt hiervoor 

een passend attentie. 

 

 

 

 

 

Werkgroep redactie ‘t Vagevenster 

Met de toetreding van Ruud van de Ven en Ben van 

Schaijk is de werkgroep redactie ‘t Vagevenster weer 

op volle sterkte. 
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Deelname Rabo Clubsupport 

Met de opbrengst van €883,20 was de deelname 

van Berchs-Heem aan de Rabo Clubsupport actie 

een groot succes. De leden die hun stem op 

Berchs-Heem uitgebracht hebben worden hartelijk 

bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature 

De werkgroep redactie ‘t Tussedurke is nog steeds 

op zoek naar één of zelfs twéé redactieleden. 

Wil jij hier aan mee werken of wil je meer  

informatie hierover, neem dan contact op met het 

secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

Succesvolle Erfgoedtentoonstelling 

De op 14– en 15 september gehouden  
Erfgoedtentoonstelling in het kader van de Natio-
nale Open Monumentendag was een succes. 
In totaal wisten ruim 175 bezoekers naar de  

Nieuwe Heemkamer aan de Osseweg 49 te vinden.  

Onder de bezoekers ruim 25 Bijvoet-familieleden 

(van de Berghemse notarisfamilie) die hun  

jaarlijkse bijeenkomst dit jaar in Berghem hielden. 

Zij hadden ook een heel bijzonder kado n.l. het 

origineel fotoboek van de familie Bijvoet uit 1925 

b.g.v. het 100-jarig jubileum van het Berghemse  

Notariaat.  
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Werkgroepen van Berchs-Heem 
 
Binnen Berchs-Heem zijn de volgende werkgroepen 

actief: 

◦Werkgroep redactie ’t Vagevenster 

Contactpersoon: Gerard Hoeks 

◦Werkgroep redactie ’t Tussedurke 

Contactpersoon: vacature 

◦Werkgroep straatnaamcommissie 

Contactpersoon: Bert Akkermans 

◦Werkgroep beeldbank-Berghem 

Contactpersoon: Leo van Oorsouw 

◦Werkgroep beeldbank-foto’s 

Contactpersoon: Ineke Mulders 

◦Werkgroep beeldbank-bidprentjes 

Contactpersoon: Jan Bon 

◦Werkgroep beeldbank-objecten 

Contactpersoon: Jan van der Burgt 

◦Werkgroep beeldbank-boeken 

Contactpersoon: Ruud van der Ven 

◦Werkgroep beeldbank-documenten 

Contactpersoon: Leo van Oorsouw 

◦Werkgroep bijzondere bomen 

Contactpersoon: Gerard van de Linden 

Tevens is een recent gevormde werkgroep bezig 

met de opzet van activiteiten voor de (school)jeugd. 
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Overhandiging ‘fout bordje’ 
Foto: Leo van Oorsouw 

 

‘Fout bordje’ op de goede plaats 
 
Op 15-10-2019 heeft voorzitter Gerard v.d. Linden 
het ‘fout bordje’ – ‘Voor Joden verboden’-  
overhandigd aan Brigitte de Kok van het Nationale 
Monument Kamp Vught waar het straks een mooie 
plaats krijgt in het geheel gemoderniseerde en uit-
gebreide herinneringscentrum als dit gereed is.  
Hiermee is het ‘fout bordje’ van de Heemkundever-
eniging Berchs-Heem op de goede plaats.  
Het bordje is door de Heemkundevereniging  
Berchs-Heem in bruikleen gegeven aan het  
Nationale Monument Kamp Vught.  
Bij het inhuizen door de nieuwe bewoners van hun 
woning kwam vanuit de schuurzolder een crème-
kleurig houten bordje tevoorschijn.  
De niet zichtbare voorkant van het bordje bevat de 
tekst: ‘Voor Joden verboden’.  
Rechtsonder staat: ‘De Procureur-Generaal  
fungerend gewestelijk Directeur van Politie van 
Leeuwen’. Midden onder staat het stempel van de 
Procureur-Generaal te ’s-Hertogenbosch. N.J. van 
Leeuwen, lid van de Nederlandse Nationaal  
Socialistische partij NSB, was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog procureur-generaal van het ressort 
Den Bosch.   
Op de achterkant de stempel van de gemeente 
Berghem.  
Uit verder onderzoek is gebleken dat dit bordje 
prijkte op het gemeentehuis van Berghem tijdens 
Tweede Wereldoorlog, dit op last van de Duitse 
bezetters.  
 
Berchs-Heem ledenvergadering 2020 
 
De algemene ledenvergadering van Berchs-Heem 
wordt gehouden op donderdag 19-03-2020 in de 
Nieuwe Heemkamer Osseweg 49, aanvang 19.30 
uur. 
De uitnodiging/agenda hiervoor is voor de leden 
los bijgevoegd bij dit ‘t Tussedurke. 
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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lambert van den Heuvel toespraak opening  
Nieuwe Heemkamer  

 Foto: Marieke Spanjers-Spanjaard 
 
Opening Nieuwe Heemkamer 
 
Bij gelegenheid van de opening van onze Nieuwe Heem-
kamer heeft het Berchs-Heemlid drs. Lambert van den 
Heuvel het volgende uitgesproken: 
 
“Geachte dames en heren, 

Elke heemkundige vereniging, ook Berchs-Heem, wil 

zoveel mogelijk de kennis van en het onderzoek naar de 

eigen leefomgeving onderzoeken en deze zichtbaar ma-

ken. 

Om dit doel na te streven verenigden zich hier in Berg-

hem op 19 maart 1992 vele geïnteresseerden in de 

heemkundige vereniging Berchs-Heem. Men sloeg vanaf 

het begin de hand stevig aan de ploeg, en omdat de 

mond hier in Berghem vol was van verhalen over het 

verleden, liep het hart hier meteen van over: Door de 

brede historische belangstelling van velen kwam er in 

een korte tijd verbazingwekkend veel tot stand. 

We kunnen hier onmogelijk alle namen noemen van de 

mannen en vrouwen van het eerste uur, maar ik wil hier 

toch bij uitzondering noemen en wel: Jo Hoeks en  

Herman van de Camp. 
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Vele geschiedkundige zaken uit Berghem werden op een 

of andere wijze zichtbaar gemaakt. We kunnen hierbij 

denken aan : 

-de vele grote en kleine waardevolle voorwerpen die wer-

den aangeboden ; 

-er kwam een eigen historisch blad ’t Vagevenster’ tot 

stand. En samen met de kleinere broer “t Tussendurke’ 

brachten deze twee periodieken vele interessante histori-

sche wederwaardigheden naar buiten 

-en niet te vergeten een aantal indrukwekkende grotere 

en kleinere boekwerken over de Berghemse historie 

-er werden tal van omvangrijke en informatieve tentoon-

stellingen gehouden, die altijd veel bezoekers trokken 

- tevens werden regelmatig excursies georganiseerd. 

Sommige dicht bij huis, andere verder weg. Steeds met 

het doel om waardevolle plaatsen en plekken onder de 

aandacht te brengen 

-lezingen met een historisch thema van dichtbij en ver af 

konden steeds velen boeien. 

- en we moeten hierbij zeker ook met nadruk en trots het 

indrukwekkende oorlogsmonument aan de Adriaan van 

Hintumplein noemen, dat geheel door de grote inzet van 

Berchs-Heem tot stand is gekomen 

-Volledig is deze opsomming zeker niet. U kunt deze on-

getwijfeld nog verder aanvullen. 

Men kan zich afvragen waar al die getoonde inzet en ijver 

vandaan kwam en nog steeds komt? 

We weten wel dat de bevolking uit Meierij van ’s-

Hertogenbosch van oudsher heeft leren aanpakken, om 

zo in allerlei moeilijke omstandigheden het hoofd boven 

het water te kunnen houden. 

Deze karaktertrek van aanpakken is eveneens in Berghem 

altijd zichtbaar geweest. 

Als we alleen al denken aan het bloeiende verenigingsle-

ven hier in Berghem met die vele actieve leden, dan kan 

het ons niet verbazen, dat de leden van Berchs-Heem 

met hetzelfde sop zijn overgoten en wisten van aanpak-

ken. En dat deden ze! 

Ik keer hier even met u samen terug naar het eerste 

begin van het dorp Berghem: 

‘Toen hertog Jan kwam varen, te peerd parmant en tri-

omfant……….’ 
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Opening Nieuwe Heemkamer (vervolg) 
 
Berghem als dorp vond zijn eerste officiële ontstaan in het 

jaar 1286, toen de Brabantse hertog Jan I vanuit Brussel de 

lagere broeklanden aan de noordzijde van het dorp aan 

Berghem in beheer gaf. 

Enkele jaren later, in 1292, werden door diezelfde hertog 

de hoger gelegen heidevelden en zandverstuivingen aan 

de zuidkant aan Berghem overgedragen. 

De latere hertog Jan III van Brabant plaatste voor Berghem 

de kroon op het werk: Berghem kreeg het recht om uit de 

eigen ingezetenen een college van schepenen samen te 

stellen. Hiermee kreeg het een zelfstandig bestuur, waar-

door men velerlei voorkomende zaken voortaan zelf 

mocht regelen. De toegestane lagere rechtspraak was 

eveneens van belang, bijvoorbeeld voor het regelen van 

boedelscheidingen en de beoordeling van kleine criminele 

vergrijpen. Voor zwaardere delicten was men aangewezen 

op de rechtspraak van de schepenen uit ’s-Hertogenbosch. 

Berghem, gelegen in het Maasland als onderdeel van de 

Meierij, werd daardoor een degelijk Brabants dorp. 

Door de eeuwen heen kenden de bestuurders van Berghem 

roerige tijden. Men moest dan als zelfstandig dorp over-

eind zien te blijven. Ondanks alle moeilijkheden lukte het 

steeds weer om de moed er in te houden. 

Men kreeg regelmatig met grote problemen te maken . 

Maar het dorpsleven kende eveneens aangename beleve-

nissen, die het dagelijks leven opfleurden. 

Van beide noem ik hier enige voorbeelden: 

A. Allereerst enkele van die problemen 

B.  

 
-de steeds weer terugkerende overstromingen van de 

Maas door de Beerse Overlaat, die de noordzijde van Berg-

hem tot aan de Laanderstraat bijna elk jaar onder water 

zette. Een van de gevolgen daarvan was, dat men pas laat 

in het voorjaar het poldergebied ten noorden van Berg-

hem kon gaan bewerken. 

. 
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-De langdurige strijd tijdens de Gelders-Brabantse oorlo-

gen in de periode na 1400 tot 1530. Daarbij maakte zo-

wel de hertog van Gelre als die van Brabant aanspraak 

op het gebied in noordoost Brabant. Berghem en vele 

andere omliggende dorpen en steden in het Maasland 

en ver daarbuiten hadden toen zwaar te lijden onder het 

steeds terugkerend oorlogsgeweld, van de elkaar bestrij-

dende legergroepen en plunderende soldaten. 

-de moeilijke tijd aan het einde van de 80-jarige oorlog 

met Spanje, toen het noorden van Brabant door solda-

ten vanuit het Spaansgezinde Brussel en door soldaten 

uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd 

gedwongen, om regelmatig bij te dragen in de steeds 

oplopende oorlogskosten. 

-de irritante geloofsstrijd tussen protestant en katholiek 

na 1648, toen gereformeerde overheidsdienaren het 

hier voor het zeggen kregen. De verstandhouding tussen 

de genoemde geloofsgroepen bleef stroef en verhinder-

de lange tijd de verdere ontplooiing van het katholieke 

volksdeel. 

-de oorlogen die vaak voor een deel werden uitgevoch-

ten in de zuidelijke Nederlanden, bijvoorbeeld tegen de 

Franse Zonnekoning en later tegen Napoleon; de Bel-

gisch opstand en de tweede wereldoorlog. 

-de vele besmettelijke ziekten zoals : mazelen, influenza, 

de rode loop, cholera, de pest, tuberculose en andere 

luchtwegeninfecties . Al deze verschijnselen wist met 

vaak niet of nauwelijks te bestrijden en het sterftecijfer 

werd er ongunstig door beïnvloed. 

-Onder het vee kon de uitbraak van mond-en-klauwzeer 

en de koepokken een ware ramp betekenen. Soms ging 

daarbij bijna de gehele rundveestapel verloren. 

B. Maar zoals gezegd, er kwamen natuurlijk in 

heel dat lange tijdsbestek ook wel aangename en 

plezierige dingen voor: 

C.  

 

-De jaarlijkse gildefeesten van het St. Antoniusgilde 

bij de dorpsgraanmolen op de Molenweg en het 

gildefeest van het Mariagilde rondom de Linde-

boom. Deze moeten met al hun fleurigheid van vlag-

gen, wimpels, vliegende vaandels en slaande trom 

en het geluid van trompetten onbeslist veel vreugde 

en blijheid hebben veroorzaakt. 
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Opening Nieuwe Heemkamer (vervolg) 
 

-Rond het vogelschieten en het strijden om de jaar-

lijkse koningstitel was het aangenaam toeven en het 

nodige gerstebier verhoogde daarbij de stemming. 

De gildekoning liet na afloop vaak een zilveren schild-

je maken, met daarop ingegrift zijn naam, het jaar 

van zijn koningschap, samen met een afbeelding van 

zijn beroep. 

-Ook de jaarlijks terugkerende kermis met zijn malle-

molen, touwtje trekken, koekhappen, snoep- en vis-

kraam, het hoofd van jut, luchtschommels en straat-

muziek. En niet te vergeten de nostalgische liedjes-

zangers, de toekomstvoorspeller en soms een dub-

bele Jan. Dit alles bracht steeds weer voor velen een 

gezond en aangenaam vermaak. De daarbij horende 

spraakwater maakten het tot een compleet feestelijk 

gebeuren. 

-het vieren van kerkelijke feestdagen met bijpassen-

de kerkmuziek tijdens Kerstmis, Carnaval, Pasen en 

Pinksteren gaven samen met de vele kerkelijke heili-

gendagen veel geluk, kleur en fleur aan het leven. 

-trouwpartijen en de geboorte van kinderen ver-

grootten voor velen het levensgeluk. 

- een belangrijk gebeuren van een andere orde vorm-

de de liefdadigheid aan hulpbehoevenden. Naast 

veel persoonlijke inzet voor de naaste kende men bij 

de gereformeerde kerk de diaconie. De katholieken 

hadden hun tafels van de Heilige Geest. 

-In de 19de eeuw kwam daar de Sint Vincentius Ver-

eniging bij. Na 1800 ontstonden er nieuwe ideeën 

om het armoedeprobleem aan te pakken. Mede door 

de sociale wetgeving van de 20ste eeuw kwam er 

schot in de aanpak van het armoedevraagstuk. De 

indrukwekkende verbetering van het onderwijs en 

de industrialisatie van ons land vormden daarbij een 

krachtige stimulans. 

Het is de opdracht van Berchs-Heem om in de breed-

ste zin van het woord het concreet nagelaten histo-

risch materiaal samen met haar geestelijk erfgoed, te 

bewaren en te koesteren EN daar in lengte van jaren 

op allerlei manieren de nodige aandacht aan te blij-

ven schenken. 
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Berghem, als een van de kernen binnen de gemeente Oss, 
heeft dit nodig om op deze wijze zijn eigen karakter te 
bewaren en daardoor een nieuw, veelkleurig element te 
blijven binnen de in 1995 ontstane samenwerking met 
Oss en al haar omringende woonkernen. Middels dit 
mooie nieuwe onderkomen van Berchs-Heem kunnen 
deze doelen dichterbij worden gebracht. 
 
Lambert van den Heuvel” 

 
Opening Nieuwe Heemkamer 

Foto: Marieke Spanjers-Spanjaard 
 

Ouwerwets filmavond 
 

Berchs-Heem organiseerde een ouwerwetse  

filmavond 'Berghem anno 1963' op donderdag  

19-12-2019 in de Nieuwe Heemkamer aan de  

Osseweg 49. 

Het was een gezellige filmavond met ca. 30  

bezoekers. 

Vooral fragmenten met bekende Bergse bracht veel 

hilariteit onder de kijkers. 

Al met al een geslaagde avond.  
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Lid van Verdienste 
 
Op zondag 5 januari 2020 heeft heemkundevereni-
ging Berchs-Heem haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeen-
komst gehouden voor genodigden, ditmaal met een 
speciaal accent. 
Tijdens deze bijeenkomst werd -in het bijzijn van zijn 
naasten en familie- Rinie Gremmen als lid van  
Berchs-Heem postuum geëerd met zijn  
bestuursbenoeming tot Lid van Verdienste van 
Heemkundevereniging Berchs-Heem.  
Hierbij sprak Jan van der Burgt als erelid van Berchs-
Heem een gedachtenis aan Rinie uit waarna het eer-
betoon door zijn vrouw Willy en hun beide kinderen 
onthuld werd in de entreehal (zie afbeelding) van de 
Nieuwe Heemkamer. 
De bijeenkomst werd afgesloten met een toast van 
de ruim 25 aanwezigen op Rinie onder de vertoning 
van een fotocollage van Rinie waarop zijn jarenlange 
inzet voor Berchs-Heem overduidelijk in beeld 
kwam.    
 
Filmmiddag BerghsLeven in de Nieuwe Heemkamer 
 
Afgelopen zondag 02 febr 2019 organiseerde 
BerghsLeven een filmmiddag in de Nieuwe Heemka-
mer van Heemkundevereniging Berchs-Heem, dit wa-
ren hun ervaringen: 
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“Kek dan, wa mooi! 
Afgelopen zondag waren we op bezoek bij Berchs-
Heem Beeldbank van Berghem. Het zaadje voor de 
ontmoeting tussen BerghsLeven en Berchs-Heem 
werd geplant in oktober, toen er tijdens de bijeen-
komst Berghem Ontmoet oude foto’s uit de collectie 
van de heemkundekring werden getoond. 
De reacties uit het publiek waren enthousiast daarom 
werden geïnteresseerden begin dit jaar uitgenodigd in 
het nieuwe onderkomen van Berchs-Heem om te ko-
men kijken naar oude filmbeelden uit Berghem. 
Zo’n dertig gasten van BerghsLeven, van de wekelijkse 
Berghse Tafel maar ook van mensen die tijdens Berg-
hem Ontmoet hadden aangegeven geïnteresseerd te 
zijn, gaven daaraan gehoor. 
Er was veel herkenning, er kwamen veel herinnerin-
gen te boven bij de kijkers, en vooral ook mooie ver-
halen, maar het meest gehoorde commentaar was 
toch wel: “Ach kek dan, wa moi!”. 
Na afloop van de film konden de bezoekers de ten-
toonstelling bekijken. Conclusie van één van de bezoe-
kers: ,,Het was een hele regenachtige zondag, maar 
door dit leuke bezoek is de zon weer even gaan schij-
nen.” 
 
 

Onthulling plaquette Isidorus 
Foto: Leo van Oorsouw 

Onthulling plaquette schenking 
 

Tijdens een informele bijeenkomst op zondag 01-03-

2020 werd door (oud) bestuursleden Willebrord v.d. 

Wiel en Lambert Vos van de Paardenverzekeringver-

eniging Isidorus onder het toeziend oog van hun 

echtgenoten en bestuursleden van Berchs-Heem bij 

het Herdenkingsmonument Oorlogsslachtoffers nabij 

het Adriaan van Hintum plantsoen de plaquette ont-

huld als blijvende herinnering aan de geldelijke 

schenking van Paardenverzekeringvereniging Isidorus 

aan Berchs-Heem. 
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