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Jaargang 6, nummer 1, mei, 2006

Van de Redactie:
Beste lezers, in dit nummer leest u o.a over
de presentatie van het boek Berchse Saldaote
door Gerard Hoeks en zijn verhaal maar ook
over de lezing van de Cees Prinsen
”De Meidenkist”.
Wij wensen U allen een goede vakantie.

Redactie
Nieuwsbrief

041 2—402587
041 2-401 ] 31
041 2-401 1 83

Gerrit Bergers
]an Bon
Jan van der Burgt

** Kopie, liefst onbewerkte tekst, inleveren bij
de redactie of bij de secretaris van de
vereniging**

Fotogroep
De fotogróep gaat verder met het
verzamelen van foto’s en het invoeren van
gegevens in de computer.
Ook als u nog in het bezit bent van
interessante oude foto’s neem dan contact op
met de contactpersonen van de
fotowerkgroep:

Ineke Mulders 0412-402901 of
105 van der Burgt 0412-401183.

Mocht U zich geroepen voelen om de groep
te komen versterken en zeker als U ook nog
goed met de computer kunt werken dan bent
u van harte welkom.
Er is nog heel wat werk te verrichten voor
een enthousiaste vrijwilliger.

Voor meer informatie kunt u zich melden
bij Rinie Gremmen, 0412-402141

Openstelling Expositieruimte
”Berchs-I-leem" is gevestigd in het voormalig
gemeentehuis van Berghem,
Bur _. Van Er . straat 2.

Vaste openingstijden
1e zondag van de maand: 11.00-13.00u.
De maandagdaaropvolgend: 19.00-21.00u.

Ook na een telefonische afspraak via de
secretaris (401327/ 402587) bent U van harte
welkom.
In de vakantiemaand augustus zijn
wij gesloten.
Tijdens Open Monumentendag gaan
we weer open; za 9 en zo 10
september van 11.00 tot 16.00 uur.

Berchs-Heem heeft een nieuw E-mail
adres: Berchshe@caiway.nl;

Mocht u het op prijs stellen om brieven en
post van Berchs—Heem via e-mail te krijgen
dan kunt dat het beste via een e-mail aan de
vereniging laten weten!

Tot nu toe hebben slechts enkele leden
hun adres aan ons doorgegeven. Vooral
voor leden die via de post hun berichten
van ons ontvangen zou het zeer welkom
len.
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”De NIFÌDENKIST"
Cees Prinsen

Donderdag lo februari in de Meerzaal van
dx Rx'r'r'hplaf-ts.
Een w_n70Hige avond staat dikwijls op het
jddl'piugi'diluild.
lwmmi C:w ‚m’n avond zinnig weet te

-…'w
_

' w‘. gemakkelijk te vinden.
-( . :… t .t __ een man die daar wel raad
op ‘.wmt H< rasechte Brabander kent hij
Î‘li‘i (‚„‘t‘d.
Dit in de uitnodiging voor deze
lezing De lezing werd door 55 personen

- !' was niets teveel gezegd in de
u1i1n ;…u.'.'… .

i"u'/i =… iii

7ijn enthousiaste optreden bestond uit de
\' olgi ". ‚…‘ ilkì’ rdelen:

» iÌ-ur. -rc.£' opgesteld tentoonstellinkje
waarvan alles vastgepakt mocht worden.\ .. - '_ -en discussie ontstond over
hcl' \..n. s. ‚:we van deze voorwerpen.
- Het onbetwiste hoogtepunt van de

\H; »».getvvijfeld zijn befaamde
'

. .»rdevol spullen uit de tijd
» -' -

= antieke kleding tot blokval,
van primitieve voorbehoedsmiddelen tot

*;nelzeiker!?î(î'-Uyîi-…f , —_

(ĳ…-« o’w< “‘p‘-kie de spullen uit zijn kist
met anekdotes en wetenswaardigheden.
Dv \4vidmkist is een spiegel uit het
verleden. ixunst of aardige kitsch?

Doc“ zijn sappige manier van vertellen
‚.… — . « xoor een amusante sfeer.
H…‘mncriwvr‘n uit het voorbije leven:
É‘Ìt‘Î. r w ‚_„unu, knecht en dienstmeid,
\… ';s-haald. Zijn optreden boeide
tot !‘ ia.xtstu minuut.

Jaarvergadering: 31 maart

De opkomst op de jaarvergadering was weer
goed. Er waren 55 mensen op de
jaarvergadering aanwezig.
Het financiële jaarverslag werd goedgekeurd
evenals het door Gerrit Bergers gemaakte
jaaroverzicht dat ter vergadering was
uitgereikt. Rinie Gremmen en Jan van der
Burgt waren aftredend en zijn beiden als
bestuurslid herkozen (er waren geen tegen
kandidaten). Daarna werd door de
vergadering bepaald dat Jan van der Burgt
als voorzitter zijn werk mag voortzetten.
Beide bestuursleden bedankte de
vergadering voor het in het gestelde
vertrouwenen gaan door binnen het bestuur.
Na de pauze heeft Gerard Hoeks ons zijn
verhaal verteld over zijn boek ”Berchse
Saldaote in Indië”. Het was een boeiend
betoog en het werd duidelijk dat Gerard
ontzettend veel vrije tijd heeft besteed aan
zijn levenswerk. Het is een prachtig boek dat
zeker de moeite van het lezen waard is.
Gerard bedankt voor jouw verhaal maar
zeker voor het mooie boek.

…

/ “__f \’ \/‚„=Activiteiten

27 mei : Stadswandeling Oss.
5 juni: 5€ Kunst en Kitsch bij cafe D’n Dort
9 en 10 sept: Open monumentendag

Contributie
Mocht u de contributie voor het jaar 2005 nog
niet hebben voldaan dan verzoeken wij u
deze z.s.m. over te maken op reknr:
1065.16.817 Rabobank, tnv Berchs-I-Ieem of
via Giro nr: 79.48.052
Vergeet daarbij uw lidmaatschapsnummer
niet te vermelden.
Voor vragen omtrent betalingen:
Lambert van Hintum, 0412-402515.
Penningmeester Berchs-Heem.
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Boekpresentatie:
Berchse Saldaote in Indië.

Zaterdag 3 december is onder grote
belangstelling het boek Berchse Saldaote
in Indië, geschreven door Gerard Hoeks
en uitgegeven door
Heemkundevereniging Berchs-Heem,
gepresenteerd in een overvolle Meerzaal
van de Berchplaets in Berghem.
Onder de 120 aanwezigen, wethouder van
cultuur van de gemeente Oss, de heer
Hans Boerboom, Ad Verhagen voorzitter
van de dorpsraad Berghem, maar ook een
delegatie van de VOMI, Vereniging van
OudMilitairen Indiëgangers.

Vooral de 15 aanwezige oud militairen, en
hun directe familieleden waren zeer
ingenomen met het verschijnen van dit
prachtige boek.

%.

V0 M |
De opening van de presentatie deed
Jaqueline Dodemont-Hoeks, dochter van
Gerard, die zeer betrokken was bij het tot
stand komen van het boek. Zij deed het
correctiewerk en presenteerde deze
middag op een voortreffelijke manier.
De voorzitter bedankte Gerard en zijn
familie, maar vooral dochter Jaqueline
voor hun geweldige prestatie en bood
bloemen aan, aan Marie Louise de vrouw
van Gerard en aan Jaqueline de dochter,
Gerard kreeg een beeldje van de schrijver.
Daarna gaf Gerard tekst en uitleg over hoe
het allemaal begonnen was.

Het begon eigenlijk al met de
tentoonstelling van Berchs-Heem, over
Berchse Militairen van 1900 tot 1950,
gehouden in 1994, waar hij een van de
leden van de werkgroep was. Hij werd
daar geraakt door hetgeen hij zag en
hoorde en besloot zich daar verder in te
gaan verdiepen. Hij begon met het lezen
van enkele boeken over Nederlands Indië.
Daarna vertelde hij hoe hij te werk was
gegaan om gegevens en fotomateriaal bij

elkaar te krijgen. Dat het al met al toch wel
een hele klus geweest was waar de hele
familie bij betrokken was geworden. Al
zijn vrije tijd ging er in op, vooral op het
laatst als de laatste correcties nog moeten
worden aangebracht en de drukker aan
zijn geweldige klus moet beginnen. Zelfs
de laatste gegevens als ze bekend waren
werden bijgewerkt zolang als dat nog kon.
Door het gulle gebaar van enkele
sponsoren, die absoluut anoniem wilde
blijven, kon Gerard de boeken gratis
aanbieden aan de oud Indiëgangers.
Van de 57 militairen zijn er nog 27 in
leven, en wonen er 4 in Australië en
Nieuw-Zeeland. Het eerste exemplaar
werd aangeboden aan Jan van Schaijk,
medeoprichter van de
heemkundevereniging Berchs-Heem, en
een van de Indiëgangers, die ook het
voorwoord heeft geschreven. Hij bedankte
namens alle aanwezige oud Indiëgangers,
de schrijver voor het geweldig mooie
boek. Hij zei blij te zijn dat er mensen zijn
zoals Gerard die zoveel tijd en energie
willen steken in het maken van zo’n boek.
Een van de oud Indiegangers had zelfs
verlof gekregen vanuit ziekenhuis
Bernhoven, om de presentatie te kunnen
bijwonen en moest zich om 17.00 uur weer
melden in het ziekenhuis.

De voorzitter van de VOMI, feliciteerde
Gerard en bedankte hem voor het maken
van zo’n prachtige boek. Hij deed de
suggestie het boek op te sturen naar
SOBAT, zodat deze ook reclame zouden
kunnen maken voor zijn boek, door het
hele land.

Na afloop bedankte veel oud
Indiegangers, persoonlijk de schrijver, wat
vaak emotionele momenten opleverde.
Ook de organisatie werd bedanktvoor de
mooie en gezellige middag.

Het bestuur feliciteerde en bedankte
Gerard, Jaqueline en familie voor het
maken van zo’n mooi boek mede namens
alle leden van Berchs-Heem.
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Het boek ”BerchseSaldaote in Indië” is te
koop voor € 33,50 bij:
Heemkundevereniging Berchs-I-Ieem;
0412-401183 of 0412-402587
Drogisterij Bloemers; Wilhelminasingel 18
Berghem, 0412-401350.
En bij de boekhandel.

In Memoriam:

Joke van den Broek - Bimbergen
* 28—08-1929 + 16-08-2005

Willie Hoeks
* 17-07-1935 + 12-01-2006

Riet van Orsouw - Gremmen
* 24-07-1939 + 18-03-2006

Lezing:
Berchse Saldaote in Indië.

Na de pauze van onze jaarvergadering op
31 maart heeft Gerard Hoeks het
programma verder opgevuld. Het bestuur
had hem uitgenodigd ook aan de
aanwezige leden wat te vertellen over zijn
zoektocht naar gegevens voor zijn boek
”De Berchse Saldaote in Indië”, zoals hij
ook tijdens de presentatie van zijn boek
gedaan had op 3 december. Gerard was
direct bereid een en ander toe te lichten.

Gerard: ”Hoe maak je nu zo’n boek"?

Nadat het idee was ontstaan, heb ik eerst
een vragenlijst gemaakt, die ik aan de
veteranen wilde voorleggen. Als eerste
ben ik naar Koos van Oorsouw gegaan,

omdat ik die goed kende. Met een
opnameapparaatje heb ik een avond met
hem zitten praten en heb naderhand de
tekst uitgetypt. Dat ging eigenlijk best
goed, dus heb ik in de tijd daarna - de rest
van de nog in leven zijnde veteranen — zo
kunnen interviewen. De vier jongens die
geëmigreerd zijn, hebben hun verhaal naar
mij opgestuurd. De foto’s en persoonlijke
gegevens van de overleden jongens bij
elkaar sprokkelen, was vaak moeilijker,
(vooral als er geen familie meer voor
handen was). Na verloop van tijd heb ik
alle gegevens kunnen completeren:
geboortedatum, huisadres bij vertrek naar
Indië, met welke boot naar welk eiland,
enz. enz.. Bij de huisadressen heb ik de
oude straatnamen gebruikt die toen ook
nog bestonden, zoals de Rogstraat,
Laanderstraat en Mollenstraatje om er
maar een paar te noemen. Huidige namen
van de genoemde straten zijn
respectievelijk, Julianastraat, Burg. van
Erpstraat en St.Willibrordusstraat.
Waarom moesten zij destijds naar Indië ?

Dan breekt de tijd aan van het zoeken naar
actuele boeken en tijdschriften. Diverse
bronnen moesten worden geraadpleegd
en aan het lezen van al deze gegevens heb
ik menig uurtje besteed. Voor wat betreft
de voorgeschiedenis ( de koloniale tijd),
daar waren ook Berchse Sadaote bij
betrokken. Na veel zoeken in het archief in
Den Haag zijn van twee van hen de
gegevens boven water gekomen en ook
vermeld in het boek. Ook de tweede
wereldoorlog en de Japanse bezetting
komen kort aan bod. De jongens staan in
volgorde van uitzending in het boek, met
daartussen telkens een uitleg over de
militaire toestand en de politieke
ontwikkelingen (natuurlijk vrij summier).
Het laatste hoofdstuk van het boek gaat
over ’t Thuisfront in Berghem en dan
vooral over het blaadje ”De Berghem Indië
Post” Hierin staan ook verschillende
brieven geschreven vanuit Indië naar
Berghem. We kunnen dan ook kennis
maken met de rijmkunst van sommige
BerchseSaldaoten.

Door Gerard Hoeks.
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HeemkundeverenigingBerchs-Heem
Opgericht 19 maart 1992

Secretariaat: Gerrit Bergers
Zr. Hermenegildahof 7

5351 CZ Berghem
Tel.: 0412 — 402587

[leem/eundeueren.iging

E-mail: Berchsheíìrcaiwav.nl
BERCHS-HEEM E-mail: gbergers@kabelfoon.nl

Berghem, mei 2006

Uitnodiging !!

Beste leden,

Het is weer zover: 2e Pinksterdag “Kunst & Kitsch” — dag !!

Deze wordt gehouden op, maandag
5 juni a.s. van 11.00 tot 13.30 uur
in Herbergh d’n Dort, ook bekend
als “Dort van Mie Sause”,
Harenseweg 3 te Berghem, tel.
0412-401470.

Evenals andere jaren hebben wij taxateur,
makelaar antiek Charles Basting uit Oss
bereid gevonden om op deze dag uw
waardevolle en misschien iets minder
waardevolle voorwerp(en) op waarde te
schatten.

Taxatiekosten 2 € per voorwerp.

Vanwege de te verwachte drukte (deze mededeling staat ook op Berghem T.V.)‚
zorg dat U op tijd aanwezig bent !!

Wij zien U graag op 5 juni,

Bestuur Berchs-Heem.
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