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Een woordje vooraf

Onder het genot van ‘n fleske bier en unnen bak chips ontstaan soms 
mooie plannen. Nog mooier is het als al die plannenmakerij iets op-
levert. Een boek bijvoorbeeld. Dat is ons gelukt, u heeft zowaar een 
exemplaar in handen! Gevuld met vijftig verhalen. Vijftig verhalen 
over, naar onze bescheiden en objectieve mening, het mooiste dorp 
van de hele wereld. Allemaal over echte Bèrgse zaken. Allemaal op-
getekend door heren mi goeien aard in Berghem. Allemaal echt ge-
beurd, of ongeveer zo gebeurd.
 
We hebben vooral geen geschiedenisboek willen maken, maar een 
boek vol Bèrgse gebeurtenissen. Soms serieus, soms grappig, soms 
ontroerend. Uiteindelijk hebben vijftig verhalen het boek gehaald. 
Waren er meer? Tijdens de vele vergaderingen vlogen er veel meer 
over  tafel. Het ene verhaal lokte het andere uit. En zo werd het vaak 
snel laat. En gezellig. Hopelijk hebben deze vijftig verhalen op u het-
zelfde effect en ontlokken ze veel mooie herinneringen aan Berghem. 
Veel plezier!
 
Dick Boeijen
Riny Boeijen
Jim Hoeks
Theo Hoeks
René van der Lee 
Dorald Megens
Lard van de Veerdonk
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1
De charme van Hoessenbosch

Het regent. Nee, het giet. De zandpaden zijn bijna onzichtbaar 
tussen alle plassen door. Je ziet geen mens. Ook geen dier 
trouwens. Midden in het bos zwaait de deur van een laag 

gebouwtje open. Een vreemd uitgedoste man compleet met schmink 
en pruik steekt zijn hoofd naar buiten. Even kijkt hij bedenkelijk bij 
het zien van zoveel water, maar al snel komt er een klein glimlachje 
op zijn gezicht: ‘Da’s de charme van het openluchttheater!’

Regen. In Hoessenbosch zijn ze het gewend. Na-
tuurlijk is het vervelend voor bezoeker, toneelspeler, 
muzikant of technicus als de regen spelbreker is en 
cultuur even verdrinkt. Meer zijn ze gewend aan een 
heerlijk zomerzonnetje, tjilpende mussen, rondstrui-
nende konijnen, het geruis van de bomen en soms in 
de verte een voorbijrazende trein die herinnert aan 
de bewoonde wereld.

De natuur is niet te beïnvloeden. Het is een onvoorspelbaar én on-
misbaar onderdeel van alles wat er in het openluchttheater gebeurt. 
Elke Hoessenbosch’er weet dat en accepteert het. Alhoewel. Jaren-
lang werd er gedacht dat de natuur omkoopbaar was. Met een worst 
nog wel. Gewoon zo’n exemplaar uit de fabriek in Oss of een verse 

in de verte een 
voorbijrazende 
trein die herin-
nert aan de be-
woonde wereld
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worst van Hasje Boeijen. Deze werd voorafgaand aan een voorstel-
ling naar de nonnen van het Clarissenklooster in Megen gebracht. 
De nonnen baden dan tot de Heilige Clara voor goed weer. Of het 
werkte? Voor wie het geloofde wel. 
Tijden veranderen, zelfs voor Megense nonnen. Ze willen geen worst 

meer, maar liever groente of kaas. Ook in Hoessenbosch stond de 
tijd niet stil. De gebeden voor Clara hebben plaatsgemaakt voor Bui-
enradar of Weer Online. ‘Het zou nú droog moeten zijn’, kraait de 
uitgedoste man, gebiologeerd kijkend naar zijn smartphone. Achter 
hem stort de regen zich ongestoord ter aarde. Dat is de charme van 
het openluchttheater. 
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22
De Piekenhoef, ook écht Bèrgs

Gijsbert Pieck van Tienhoven kon rond 1650 niet bevroeden 
welke invloed hij in dit millennium zou hebben op Berg-
hem. Al zullen vele Berghemnaren bij het lezen van zijn 

naam ook even de wenkbrauwen fronsen. Gijsbert wie? Dit heer-
schap legde de basis voor het gebied dat wij sinds 2005 kennen als de 
wijk Piekenhoef.
Gijsbert, een rentmeester-generaal afkomstig uit Den Bosch, kocht 
in 1647 veertig morgen gemene grond, zo’n 34 hectare, voorbij de 
Kleinsteeg (de latere Willandstraat). Aan de oostzijde van de weg 
Berghem-Nistelrode (nu de Zevenbergseweg) bouwde hij een boer-
derij die hij verpachtte. In de volksmond kreeg deze de naam Pie-
kenhoef. 
Als Gijsbert al lang niet meer onder ons is, buigen politici en pro-
jectontwikkelaars zich over het gebied dat achter de Willandstraat 

ligt. Hun plannen monden in 2005 uit in een nieuwe 
Berghemse wijk: de Piekenhoef. Een wijk mi veul import, 
stellen vooral inwoners van de andere kant van het spoor 
vast. De bewoners zijn inderdaad veelal jonge, niet uit 
Berghem afkomstige, stellen. Die kunne gen Bèrgs!, klinkt 

het soms. Maar geldt dat niet voor iedere generatie na de babyboo-
mers? Hoe Bèrgs ook. Toch komt de nieuwe wijk niet meer van dit 
stempel af, ook niet na de realisatie van ’t Reut, een andere nieuwe 

Die kunne 
gen Bèrgs
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wijk in Berghem. 
Misschien wel omdat de Piekenhoef de start was van een enorme 
schaalvergroting voor Berghemse begrippen. De alom geprezen pas-
toor Van Genugten was er geen voorstander van, liet hij optekenen in 
de krant. ‘Ik vond het jammer dat het dorp zo groeide, dat het eigen 
karakter verloren ging. Wat mij betreft mocht Berghem zo blijven als 
het altijd al was: een bijzonder plaatsje, met een groot potentieel aan 
verenigingen.’

Maar de vooruitgang was niet te stoppen en Berg-
hem groeide met Piekenhoef zo’n beetje vast aan 
boze buurman Oss. Dat gegeven is beslist ook niet 
goed gevallen bij de doorgewinterde Berghemnaar 
die begin jaren negentig nog naar het provinciehuis 
in Den Bosch fietste en met het schuim op de lippen 
schreeuwde dat Berghem zelfstandig moest blijven.
De Piekenhoevenaar doet ondertussen verwoede 
pogingen om te integreren. En niet onverdienste-
lijk! Ze voetballen bij Berghem Sport, de kleintjes 
doen mee met de Kindervakantieweek en ook De 
Bergse Kwis en de dorpszeskamp tellen redelijk 
wat teams uit de Piekenhoef. Andersom gaat het 
ook steeds beter. Half Berghem staat vijf dagen in 
de week aan school De Fonkeling in de file om hun 
kinderen te halen of te brengen. Ook zijn jongeren 
uit heel Berghem te vinden bij de ontmoetingsplek-
ken in de wijk. Als dat geen integratie is!

De tijd staat niet stil, ook niet in Berghem. En dat is maar goed ook. 
Over tien jaar rept waarschijnlijk niemand meer over oud-Berghem 
en die nieuwe wijk over het spoor. Zouden ze dan nog weten waar ‘t 
Hèèjèènd ook alweer ligt?
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3
Onze eigen kluizenaar

klui-ze-naar (de; -s, -aren) iemand die in afzondering leeft.

Zo staat het in het woordenboek. Heel droogjes, heel neutraal. 
Objectief, feitelijk, ontdaan van elke vorm van fantasie of ver-
beelding. Veel Bèrgse mensen hebben juist zeer rijke beelden 

bij dat woord. Voor velen van ons is een kluizenaar iemand die zo 
eenvoudig mogelijk leeft, zonder enige vorm van luxe. Een kluize-
naar is een soort tovenaar. Liefst met een lange baard. Hij heeft niet 
zo bar veel op met mensen, meer met dieren. Een kluizenaar is niet 
per se onaardig of eng, maar ook niet iemand waar je zo maar op 
afstapt. 
Taal is iets persoonlijks, iets subjectiefs. Dat blijkt wel. Hetzelfde 
woord kan voor verschillende mensen totaal verschillende beelden 
oproepen. Dat heeft met afkomst te maken. En met persoonlijke er-
varingen. Daar kunnen de makers van woordenboeken uiteraard 
geen rekening mee houden.

Een jaar of tien was hij, toen-ie met een vriendje op de Zevenbergse-
weg fietste. Ze stopten bij dat ene rommelige huis. ‘Hier woont een 
kluizenaar’, zei zijn vriendje op geheimzinnige toon. Hij had dat 
woord nog nooit gehoord, maar het boeide hem meteen. ‘Ze zeggen 
dat hij met dieren kan praten.’ Toen was hij verkocht.
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’s Avonds bij het eten vroeg hij ernaar en hoorde voor het eerst zijn 
naam. ‘Drie Kruis’, zei hullie pap. Dat maakte de fascinatie nog gro-
ter. Het riep dat beeld op van de drie kruizen op die berg, waar het 
op school rond Pasen altijd over ging. Had die kluizenaar dáár ook 
al iets mee van doen, dat ze hem zo noemden? Dit moest wel een zeer 
bijzonder persoon zijn.

Later – inmiddels was het duidelijk dat hij Driek Ruijs schreef – hoor-
de hij de meer aardse verhalen. Driek was niet zo van de hygiëne, liep 
gerust veertien dagen lang in dezelfde kleren rond en kookte maar 
eens in de week. In een grote, zwarte ketel. Ôn ut èènd van de wiik 
stonne d’r vort hoar op, mar die knipte ie ‘r gewoon af, zo luidden de 
smeuïge details. 
Ook over zijn bezittingen gingen de wildste verhalen rond: Ik ston 
temiddag aachter ‘m be de Boereliejnbank. Nie te dichtbe, dè snapte 
wel, maar toch zaag ik ‘n getal mi vijf nulle op zun buukske stôn. Die 

Driek, onze Bèrgse kluizenaar, koos er dus blijk-
baar voor om te leven zoals hij wilde. Toen zijn 
huis was afgebrand, vertikte hij het om het dak te 
laten repareren. Dus sliep hij praktisch in de open 
lucht, samen met zijn hondjes en alles wat binnen 
kwam vliegen.       
Een latere brand werd hem fataal. De brand, 

hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de vonken uit zijn eigen plat-
tebuiskachel, overviel hem in de slaap. Ook zijn hondjes wisten niet 
aan de vlammen te ontkomen. Die nacht was er een bijzondere Bèrg-
se mens heengegaan.

Ruim vijfentwintig jaar later ziet dat jonge mènneke van toen, als hij 
het woord kluizenaar hoort of leest, nog altijd Driek Ruijs voor zich. 
Zoals zo vele Berghemnaren doen. Maakt niet uit wat er in het woor-
denboek staat, Driek Ruijs is en blijft onze eigen kluizenaar.

Ook over zijn 
bezittingen gin-

gen de wildste 
verhalen rond
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4
Vrijheidsbeeld

Er schijnen mensen te zijn die bij het woord vrijheidsbeeld aan 
New York denken. Aan dat protserige beeld dat de Verenigde 
Staten cadeau kregen van Frankrijk. Spuuglelijk, maar ja, die 

Amerikanen snapten toen al dat je een gegeven paard niet in de bek 
mag kijken. 

De moeder aller vrijheidsbeelden staat natuurlijk in Berghem. Aan-
vankelijk op het pleintje bij het voormalige gemeentehuis, maar een 
paar jaar geleden verkaste het naar een grasveldje aan de Wilhelmi-
nasingel. Het toont een paard dat elk moment kan gaan steigeren. Op 
zijn rug zit een stoere ridder die vrouw en kind beschermt en in zijn 
linkerhand een zwaard draagt. Op de sokkel staat een tekst, die toe-
geschreven wordt aan het paard. Wat ik hier op mijn rug mag dragen, 
zijn Berghemnaren, fier en zelfbewust. Die strijden zullen, alle dagen 
totdat het spook der herindeling rust. 
Berghem, maart 1990 staat er nog bij. Alsof het paard nog ooit ergens 
anders gestald zou kunnen worden. Zeker, de feiten zijn dat de rid-
der de strijd tegen het spook verloren heeft. Want Berghem is al sinds 
1 januari 1994 onderdeel van de gemeente Oss. Misschien kwam het 
omdat de ridder dat zwaard in zijn verkeerde hand had, misschien 
omdat het paard - toen het nog bij het gemeentehuis stond - in de 
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richting van Herpen keek en niet naar Oss (waar de vijand vandaan 
kwam). Aan de Wilhelminasingel is die fout hersteld: de ridder kijkt 
nu in de richting van Oss. 

Het doet er allemaal niet meer toe. De fiere en zelfbewuste ridder 
heeft verloren. En toch moet het vrijheidsbeeld er blijven staan. Om-
dat het herinnert aan onverschrokken verzet, aan twee legendarische 
fietstochten naar het Provinciehuis, aan eieren die door de lucht vlo-
gen, aan een koppige agent die klappen kreeg 
omdat hij de fietsende meute de toegang tot de 
snelweg wilde versperren. En natuurlijk aan 
die schitterende bedreiging dat de rieken uit 
de schuur worden gehaald. Allemaal heldenda-
den waar ze in dorpen als Lith en Herpen - die 
zich nota bene zelf gingen melden bij het slachthuis in Oss! - nog een 
puntje aan kunnen zuigen!

Misschien is het wel verstandig om de tekst op de sokkel een ietsie-
pietsie aan te passen. Met de eerste twee regels is niks mis: Wat ik hier 
op mijn rug mag dragen, zijn Berghemnaren, fier en zelfbewust. Daar-
na moet het anders, want tsja, we hebben nu eenmaal niet kunnen 
winnen van het spook der herindeling. Zo zou het, na de eerste twee 
regels, verder kunnen gaan: Makke schapen zijn we nooit geweest. En 
ook Ossenaar zullen we nimmer worden.
Gewoon doen, vooral geen vergunning aanvragen op het gemeente-
huis in Oss!  

het herinnert 
aan onver-
schrokken verzet
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5
Radiopiraten

De vijf mannen van de kaartclub hadden zich geïnstalleerd. 
De koffie pruttelde. Er hing een blauwgrijze wolk van siga-
rettenrook boven de keukentafel. Elke week brachten ze op 

donderdagavond enkele uren met elkaar door. Om bij te praten en 
wat te drinken, maar vooral om te kaarten. Plaats van handeling was 
wisselend, elke week was één van de kaarters gastheer. Koffie, tabak, 
een kratje bier en een stok kaarten waren genoeg. Totdat eind jaren 
zeventig een nieuw fenomeen de kop opstak: Radio Arika. Vanaf dat 
moment was ook een transistorradio op het aanrecht voorwaarde 
voor een geslaagd avondje rikken.

Het is de tijd zonder internet en zonder regionale of lokale omroep. 
Je had een krant, een huis-aan-huisblad en het plaat-
selijke Trefpunt. Dat was het. Dit veranderde toen 
in de jaren zeventig de elektronica vernuftiger werd. 
Een gewiekste student elektrotechniek kon voor wei-
nig geld een radiozender in elkaar zetten. Daarmee 
was de plaatselijke piraat geboren. Ook Berghem ken-

de een aantal razend populaire stations, zoals Radio Arika en Radio 
de Vlierpol.
Vanaf die tijd kregen onze kaarters op donderdagavond niet alleen 
De Havenzangers en de Zangeres Zonder Naam voorgeschoteld, 

Toch was er 
één probleem: 

het mocht niet
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maar hoorden ze ook hoe de duiven van Piet den Otter uit het Vos-
senhol het hadden gedaan tijdens de laatste wedstrijdvlucht. Zo nu 
en dan werd het kaartspel zelfs even gestaakt en ging alle aandacht 
uit naar wat Radio Arika een paar straten verderop te melden had.

Het succes van de piraten is eenvoudig te verklaren: in die tijd moch-
ten alleen de Hilversumse omroepen landelijk uitzenden. Maar in 
Hilversum ontbrak het aan een 
duidelijke programmering. Het 
illegale Radio Veronica had in 
de jaren zestig al bewezen hoe 
het ook anders kon: vanaf de 
Noordzee zond het alleen maar 
populaire muziek uit. Aan el-
kaar gepraat door vaste beken-
de presentatoren. 
Veronica en andere zeezenders 
werden in 1974 gedwongen te 
stoppen. Maar de geest was uit 
de fles en overal ontstonden 
plaatselijke piraten. Dat kunnen wij ook, dachten ze in Berghem. Het 
was nooit eerder vertoond: vertier, muziek en bekende namen uit je 
eigen dorp op de radio. Toch was er één probleem: het mocht niet. 
De piraten riskeerden boetes, inbeslagname van apparatuur en zelfs 
gevangenisstraf. Dat alles weerhield de initiatiefnemers van Radio 
Arika en Radio de Vlierpol er niet van hun programma’s live de lucht 
in te slingeren. 
En overal waar je kwam, bij familie, vrienden of in een winkel: ieder-
een had het erover en stemde geregeld op ze af. Omdat ze niks wilden 
missen van de plaatjes en het gebabbel van Lee van Haaren en zijn 
Radio Arika of Piet van Roeluvve, de man achter Radio de Vlierpol.
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6
Anna van het Tuureind

Het is vrijwel onbewolkt die eerste woensdag in juni 1970. 
Met zijn drieën lopen ze naast elkaar. Zijn nicht, tante en 
hij op weg naar boerin Anna om eieren te kopen. Het is niet 

ver; als hij thuis in de achtertuin staat, kan hij de boerderij van Anna 
zien. Links daarvan wat huizen en verder weilanden en akkers zo 
ver het oog reikt. Rechts  de boerderijen in de Waterstraat en het be-
drijf van Adriaan de Mölder. Die komt uit een molenaarsgeslacht, zo 
wordt hem later duidelijk. Adriaans vader was in de jaren vijftig de 
laatste echte molenaar van Berghem. Het kloppend hart van de vo-
rige Mölder-generaties torent boven de opslagketels en loodsen uit: 

de slanke, zestien meter hoge romp met kap en wieken 
van de stenen stellingmolen uit 1875: De Anna.
Het Tuureind is de wereld. Het is een buurtschap van 
boeren en tuinders. Geen plaats voor villa’s, rijtjeshui-
zen of supermarkten. Zelfs niet voor een school. Daar-
voor fietsen de kinderen naar het dorp. Hier vooral 
boerderijen en een enkel kruidenierswinkeltje. Verder 

veel grasland en akkers op de grens van zand en klei, omzoomd door 
slootjes en beken. Op veel adressen staan dagelijks volle melkbus-
sen aan de straat. Een flinke groep verdient de kost met de kweek 
en verkoop van groente. Bij hem thuis geen van beide. Zijn vader is 
weliswaar groot geworden op een boerderij, maar hoort bij de groei-

Het Tuureind 
is de wereld
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ende groep mensen in loondienst. Tientallen boerderijtjes gaan in 
die naoorlogse jaren op in grote agrarische bedrijven en het aantal 
Tuureinders dat is aangewezen op de industrie in Oss dijt in rap 
tempo uit.
Ze zijn bijna bij boerin Anna, als ze door de gebeurtenissen bij die 
andere Anna de eieren vergeten. Een tegemoetkomende fietser roept 
iets. Als manneke van vier vangt hij alleen de woorden ‘brand’ en 
‘molen’ op. ‘Oeh-toch’, roept tante verschrikt. In de richting van de 
Stationsstraat kringelen grote rookpluimen boven de bomen. Hoe 
lang ze daar hebben gestaan weet hij niet meer. Maar hoe met veel 
gekraak de kap van de molen afbreekt en brandend ter aarde stort, 
staat hem nog helder voor de geest. Er is geen redden aan: 4 juni 
1970, de dag dat stellingmolen Anna in vlammen opgaat. Jaren later 
staat in de krant dat er plannen zijn voor restauratie. Maar ook dat is 
intussen bijna twintig jaar geleden. En De Anna staat er nog steeds 
bij als na die fatale woensdagmiddag: naakt en onthoofd.
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7
De dorpsomroeper

Hij stamt uit de middeleeuwen, toen iedere stad of dorp nog 
zijn eigen omroeper had. De omroeper maakte geboorte 
en overlijden bekend, kondigde besluiten en wetten van 

de overheid aan. Dat was geen overbodige luxe, want veel mensen 
konden in die tijd niet lezen of schrijven. De omroeper was dus een 
redelijk geschoold man, want kon in elk geval lezen. Verder moest hij 
goed bekend staan, geen dronkelap zijn of problemen hebben met de 
Schout en de Schepenen. Zijn kleding was sober; een boerenkiel, een 
pet en klompen.

De aandachtige lezer zal in deze beschrijving onmiddellijk de enige 
dorpsomroeper herkennen die Berghem ooit rijk was: Cor. Hij had 
zijn opleiding genoten aan de Sint Aloysiusschool, een 
kweekvijver voor talent op allerlei gebied, zo ook het 
omroepen. Cor stond goed bekend in het dorp, kwam 
zelden in de kroeg en kon prima opschieten met bur-
gemeester Van den Akker en de lokale dienaren van de 
wet Van Swaaij, Van der Heijden en Van den Berg. Kortom: de ideale 
dorpsomroeper.
In zijn actieve periode woonde hij bij zijn ouders aan de Zevenberg-
seweg. Van daaruit startte hij zijn nieuwsrondes door het dorp. Voor 

En Cor was 
alweer de 
hoek om
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hem geen geboorten of overlijdensberichten. Ook geen besluiten of 
wetten. Cor was van de evenementen. Een voorstelling van het Hoes-
senbosch-theater, een motorcross, de kermis, de carnavalsoptocht; 
luid en duidelijk werd door hem meegedeeld waar en wanneer het 
evenement zou plaatsvinden. Nog een bijzonderheid. Cor deed dit 
in het Algemeen Beschaafd Nederlands; een taal die destijds velen in 
Berghem niet eens volledig machtig waren.
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In één opzicht onderscheidde Cor zich van een reguliere omroeper. 
Hij zocht geen plek uit in het dorp om rustig zijn verhaal te doen 
maar reed in duizelingwekkende vaart rond op zijn fiets, de rech-
terhand als toeter aan zijn mond. Zijn snelheid was vermaard (hij 
bleek een voorbeeld voor de latere bolletjestruiwinnaar Gert-Jan 
Theunisse) maar had ook een nadeel. Afhankelijk van de lengte van 
het bericht en  de straat waarin je woonde, kon het zijn dat je van de 
mededeling niet veel meer meekreeg dan komt dat zien, komt dat 
zien, zaterdagmiddag twee uur in Berghem de ….. En Cor was alweer 
de hoek om.
Die snelheid is zijn carrière als dorpsomroeper uiteindelijk fataal 
geworden. Doordat hij slechts één hand aan het stuur had, kwakte 
Cor met enige regelmaat op de klinkers. Waarschijnlijk is bij een van 
deze valpartijen een flink deel van zijn tanden gesneuveld. Hoewel 
hem later met steun van de lokale middenstand nog een kunstgebit is 
aangemeten, klonken zijn berichten nooit meer als voorheen.
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8
En dan gaan de lèmpkes aan

Skiën, daar had-ie het op. Carnavalsvrijdag: vertrek richting 
Oostenrijk. Zaterdagochtend: op de latten. En dat de hele week 
lang. ‘Mam, dit is echt de mooiste week van het jaar!’

Zijn vrienden konden het maar niet begrijpen. ‘Blijf toch hier man. 
Carnaval vieren.’ Natuurlijk, het kriebelde wel. Hij kende de mooie 
verhalen. Het bier begon hem al aardig te smaken, hij was al vijftien. 
En ja, met carnaval gaat het allemaal net iets gemakkelijker met de 
meiden, had hij begrepen. ‘Misschien toch maar een keer thuis blij-
ven?’, had zijn moeder voorzichtig gepolst. ‘Mam, wat er ook gebeurt, 
ik ga skiën!’

Dit jaar niet dus. Zuslief had haar enkel gebroken, bij 
gym op school. Keurig afgedekt via de annulerings-
verzekering. ‘Dus we slaan een jaartje over’, probeerde 
zijn moeder het zo voorzichtig mogelijk te brengen. 
‘Mam…’ Nog geen halve minuut later zat hij in zijn 
eentje op zijn kamer.

Op carnavalsvrijdag was hij nog steeds niet te genieten. Zijn vrien-
den hadden hun best gedaan. Een pak van de club voor hem geregeld. 
Toegegeven, het bier smaakte hem best. En ja, die meiden… leuk. 
Maar in gedachten stond hij op die latten. Om half een was hij al 

‘Mam, ik vind er 
geen reet aan. 
Dat carnaval.’
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thuis. ‘Mam, ik vind er geen reet aan. Dat carnaval.’
Zaterdag: precies hetzelfde. Zondag: met frisse tegenzin meehelpen 
met het opbouwen van de wagen. Daar kreeg-ie toch wel schik in. 
Passen, meten, de toenemende spanning en stress. Beetje ouwehoe-
ren met de andere bouwers op het plein. De onderlinge concurrentie. 
De saamhorigheid. Om zes uur gauw naar huis om nog snel iets te 
eten. ‘Mam, gooi snel effe wat worstenbroodjes in de oven alsjeblieft.’
Om half zeven stond-ie alweer op het Meester Gielenplein. Maag 
gevuld, warm aangekleed, klaar voor de start. Zonder eigenlijk te 
weten wat hij er van moest verwachten. 

En dan gaan de lèmpkes aan. Duizenden tegelijk. Op iedere wagen 
begint van alles te draaien en te slingeren. Het hele plein flikkert en 
beweegt. De herrie en het gebonk zwellen aan. De spanning wordt 
tastbaar. Iedereen voelt: hier gaat iets moois gebeuren. Zenuwen, op-
winding, trots. 
Hij had het zelf niet in de gaten. Maar hij stond twee volle minuten 
met open mond te kijken. En het kippenvel stond tot achter in zijn 
nek. Dat was pas weg toen hij de volgende ochtend met een zwaar 
hoofd aan het ontbijt zat. ‘Mam, volgend jaar vier ik weer carnaval. 
Met m’n vrienden. Hier in Bèrge.’ 
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9
Ons dörp 

(melodie: Het Dorp - Wim Sonneveld) 

Ik weet nog goewd hoet vruuger waar,
iederiejn kende mekaar,

opput Tuurèènd èn ut Vèld.
Ut Vossenhol èn de Gemènt,

de meste han hemôl gen cènt,
mar alles wörde nog gedèld.

Mèster Giele zaat in de road,
Wimke van Miene sloeg de moat,
de pestoewr hat toen de boks ôn. 

Be dokter Theunisse kwaamut goewd,
be Jan de Mol dan waarde doewd
èn sondags moestte nor ut lof gôn

Refrein:
Èn in de hèìj èn op ut Tuurèènd

of woar oe wiegske ok mog stoan,
ge waart nou emmôl unnen Bèrgse

èn dèssu noît mer overgoan.
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We aate slôôij of boeremoes,
ut vlès gebrocht dur Frans dun Broess

èn bônne rènge vur ons môn.
Saame zwemme in ut Mun

of speule in zôn groewte run
èn sondags nor ut uurste gôn.

We ginge visse be dun Dort,
ons bokse waare alt te kort,

de mèster sloeg oe um oew ôrre.
Ge hôlde mik be Jas de Fut,
waarde loat dan kreede dut,
zoe waar Bèrrege in die jôrre.

Refrein:
Èn in de hèìj èn op ut Tuurèènd

of woar oe wiegske ok mog stoan,
ge waart nou emmôl unnen Bèrgse

èn dèssu noît mer overgoan.

Tegeworrig ist èèremoei troef,
ze wone in dun Piekenhoef,

mi groewte waages vur de deur.
De kat die gö nor ut pension,

oew nagels knipte in un salon,
de jong doar zörgt un aander veur.



28 - Klurke 9

Niemes kan nog Bèrgs verstôn
of kömt uit Bèrrege vandôn,

in Oss doar hen ze nou de boks ôn.
Ons dörp dè rakte uit dun tijd,

al die dinger bende kwijt,
wè zuk toch giirs nog efkes truggôn.

Refrein:
Èn in de hèìj èn op ut Tuurèènd

of woar oe wiegske ok mog stoan,
ge zet vur altijd unnen Bèrgse
èn dè zal noît mer overgoan. 
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10
Terrorisme in Berghem

Terwijl in 1978 het toenmalige West-Duitsland werd geterro-
riseerd door de RAF (Rote Armee Fraktion) deed in Berg-
hem een zusterorganisatie van zich spreken: de MAF. In de 

aanloop naar carnaval beraamde de groep bestaande uit Peter van 
K., Leo H., de broers Theo en Jim H., Johan S. en Hans K. een gij-
zelingsactie. De terroristen hadden hun zinnen gezet op D’n Bèrgse 
Knol. Dit symbool werd volgens traditie op carnavalszaterdag op het 
Meester Gielenplein aan een lichtmast omhoog gehesen en na afloop 
van de festiviteiten ritueel verbrand vlakbij de spoorwegovergang 
aan de Oosterdstraat. 

Theo H. haalde carnavalszaterdag rond middernacht het gereed-
schap op - naar vermoed een ijzerzaag en een knijptang - en daarna 
toog het gezelschap richting plaats delict, waar een 
niets vermoedende knol genoot van het uitzicht over de 
dorpskern. Bij de lichtmast aangekomen, ontdekte de 
MAF dat het plan niet voorzag in een ladder. Theo H. 
- vanwege zijn circusverleden de acrobaat genoemd - 
klom bij schildersbedrijf Hendriks over de poort en kwam terug met 
een vijf meter lange ladder. Om beurten klommen de mannen naar 
boven om te zagen. Na een half uur werd de knol van zijn ketenen be-
vrijd en stortte naar beneden. De MAF-leden droegen de knol naar 

Ik wil dè ding 
nie aachter 
op de plôts
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de tuin van Johan S. waar hij een plaats zou krijgen in de zitkuil. 
Daar aangekomen bleek echter dat Marieke S. de broek aan had. Ze 
riep vanuit het slaapkamerraam: Ik wil dè ding nie aachter op de plôts.

Plan B trad in werking. De knol werd achter op de fiets naar de garage 
van Theo H. aan de Osseweg gebracht. Daar stelden de gijzelaars met 
behulp van uit de krant geknipte letters een brief op en eisten een los-
geld van elf kratten bier. Er werd ook een foto van de knol gemaakt, 
maar die kon niet worden meegestuurd omdat het rolletje nog niet 
vol was. De brief werd bezorgd bij Stichting Carnaval Berghem. 
Toen de MAF na twee dagen nog geen reactie had, besloot ze te gaan 
onderhandelen. De Stichting gaf echter geen krimp. Zelfs niet toen 

het losgeld werd verlaagd naar elf flessen bier. Men had geen enkel 
begrip voor de actie die daarmee als een nachtkaars uitging. De knol 
werd teruggebracht en rond middernacht volgens traditie door de 
carnavalsautoriteit in lichterlaaie gezet.
Stichting Carnaval Berghem mocht dan een gebrek aan humor heb-
ben, in één ding was ze haar tijd ver vooruit: geef nooit toe aan ter-
rorisme.
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11
Juffrouw Haarhuis

In Hanna, is ut iite verrig?, het enig echte Bèrgs Woordenboek, 
staat het zo: Unnen Bèrgse dè bende of dè bende nie: worre zuldet 
nôit. 

Een waarheid als een koe? Misschien wel, maar sinds 1962 loopt in 
Berghem één vrouw rond die de stelling toch stevig aan het wan-
kelen brengt. Ze heet Sini Haarhuis en wie twintig seconden naar 
haar luistert, weet dat haar wieg niet in Brabant heeft gestaan, maar 
ergens in het oosten van het land. In Bornerbroek, om precies te zijn, 
gemeente Almelo. Van de Willibrorduskerk naar de Stephanuskerk 
in Bornerbroek is het volgens de routeplanner van de ANWB 122,4 
kilometer: met de platte kar zou je een dag onderweg zijn.  

In 1962 werd de Twentse maatschappelijk werkster in Berghem. Tien 
jaar later kwam ze aan het hoofd te staan van de afdeling sociale 

zaken van de gemeente Berghem. Juffrouw Haarhuis 
werd ze genoemd, want op de cursus had ze geleerd 
dat het verstandig was om je niet met de voornaam te 
laten aanspreken. Juffrouw Haarhuis werd de Bèrgse 
evenknie van vadertje Drees, minister-president in de 

jaren vijftig. Zoals generaties ouderen zeiden dat ze na hun pensioen 
gingen trekken van Drees, zo zeiden Berghemse werklozen dat ze bij 
juffrouw Haarhuis liepen. Iedere maandag moesten ze een briefje ha-

‘Ik ben van 
dit dorp gaan 

houden’
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len bij Haarhuis om zo hun uitkering veilig te stellen. Streng maar 
rechtvaardig, zo deed juffrouw Haarhuis haar werk.   

In 1992 ging ze met pensioen. ‘Ik ben van dit dorp gaan houden’, 
stelde ze vast bij haar afscheid. Om dat te illustreren werd ze voorzit-
ter van ouderenvereniging De Herfstzon. Na de samenvoeging met 
Oss nam ze plaats in de dorpsraad, waar ze onvermoeibaar opkwam 
voor de belangen van haar dorp. Bij De Herfstzon liet juffrouw Haar-
huis zien dat ze in al die jaren bij de sociale dienst had geleerd zuinig 
om te gaan met de centen. 
Als ergens in de wijde om-
trek de koffie in de reclame 
was, was ze er als de kippen 
bij. Cadeautjes die ze zelf 
had gekregen, belandden in 
de prijzenpot van de kien-
avond. 

Een bekend Twents spreek-
woord luidt: De vrouwe kan 
mear met de portemonnee 
’t hoes oet dröögn, dan de 
boer d’r met de schoefkoare 
in kan veurn. Oftewel: de 
vrouw kan meer uitgeven 
dan de boer kan verdienen. 
Een waarheid als een koe? 
Misschien wel. Maar in 
Berghem loopt één vrouw 
rond die de stelling toch 
stevig aan het wankelen 
brengt.  
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12
Kermis

In de jaren vijftig, lang voordat carnaval voet aan de grond kreeg 
in Berghem, was er maar één festiviteit waarbij het hele dorp een 
aantal dagen uit zijn dak ging: de kermis. De attracties stonden 

opgesteld in de Kerkstraat op een stuk braakliggend terrein achter ‘t 
pakhuis, beter bekend als de wèèj. Grote namen uit de kermiswereld 
schreven daar historie, zoals de firma Janvier (door velen destijds ge-
zien als de opvolger van Jandrie) en de firma Hoefnagels. Een zweef-
molen, draaimolen, schiettent en later de botsauto’s en de cakewalk. 
De schommels, door jonge Berghemnaren die indruk wilden maken 
op het vrouwvolk, zo hoog opgestuwd dat de punt van het schuitje 
het tentdoek raakte. En niet te vergeten de kop van Jut.

Het spektakel trok bezoekers uit het dorp en de wijde omgeving. Die 
kwamen niet alleen naar de kermis, maar ook voor de danstenten. 
In die tijd stonden er drie: bij het politiebureau aan de Burgemeester 

van Erpstraat, bij Jan Loeffen aan de Julianastraat 
en op de hoek van de Osseweg. De laatste was een 
dubbele tent en werd uitgebaat door de kasteleins 
Grad de Smid, Wim de Witte en Cees de Klomp 
wiens café aan de Osseweg vlak naast het huis van 

Gijs Ploegmakers stond.
Voordat de firma Peters uit Wijchen de spiegeltenten kon opzetten, 

De dansvloer 
was spekglad
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moest Ceesje van der Sloot zijn aardappelen rooien omdat er anders 
te weinig ruimte was. In de tenten werd de eikenhouten dansvloer 
omgeven door zitbanken, afgescheiden door spiegelwanden. De 
dansvloer was spekglad dankzij houtzaagsel en geraspt kaarsvet. En 
ondanks dat hun bijnamen wellicht anders doen vermoeden, zorg-
den Piet van Heeswijk uit Oss en Gerrit van Schaijk uit Berghem er 
jarenlang voor ‘n schôn stuk meziek.
Er werd alleen bier en frisdrank geschonken. Sterke drank was uit 

den boze. Toch kon deze maatregel niet voorkomen dat er regelmatig 
een knokpartij uitbrak waarbij, zoals te verwachten, altijd Ossenaren 
waren betrokken. De tenten waren open van 09.00 -13.00 uur (entree 
twieje gulde) en van 15.00 - 21.00 uur (entree unne knaak). De politie 
(met zijspan) en zelfs burgemeester Van den Akker kwamen contro-
leren of men zich aan de voorschriften hield.        
Het was de politiek, met name de fractie van Meester Gielen, die de 
ondergang van dit fenomeen inluidde met het besluit de vijfdaagse 
kermis in te korten tot vier dagen. Eén fractielid -  een broer van 
Wim de Witte - riskeerde er zelfs een familieruzie voor. 
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13
Van Stuw en Mun

De stuw in de Hertogswetering aan de Deursenseweg was 
de hogeschool van het zwemmen. Doordat de waterkanten 
steeds werden vertrapt en het water opgestuwd, vormde 

zich in de loop van de tijd een bekken dat voor de Berghemse jeugd 
een waar zwemparadijs was. Voorbij de stuw stortte het water met 
donderend geraas over de schuif om woest zijn weg voort te zetten 
naar Oss. Het was een plek zonder beschutting tegen de soms bran-
dende zon of schrale wind. De enige bescherming tegen de elemen-
ten werd geboden door een platgetrapt stukje korenveld. Vaak tot 
ongenoegen van de boer. 

Er werd waterpolo gespeeld of vangertje, met rivierwier 
als enig middel om je achter  te verschuilen. Niet geheel 
ongevaarlijk, want toezicht was er niet en niemand vroeg  
naar je zwemdiploma. De echte bikkels zwommen op en 
neer naar de spoorbrug in Herpen en de waaghalzen do-
ken van het betonnen bouwwerk alsof het een hoge duik-

plank was. Soms werd er in tentjes gekampeerd en op zaterdag leek 
het wel een badhuis. Dan werd de wekelijkse wasbeurt gedaan, com-
pleet met shampoo om de klei uit je haar te wassen. Daarna konden 
de zondagse kleren aan.

niemand 
vroeg  naar je 
zwemdiploma
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Diep in de bossen van Berghem, leunend tegen Schaijk, lag het Mun; 
een kleine, ondiepe bosvijver omzoomd door een smal stukje strand. 
Naast het teiltje waar het hele gezin op zaterdag in werd gesopt, was 
dit voor velen in Berghem hun eerste waterpret. Op zomerse zonda-
gen spreidden ouders het picknickkleed uit terwijl hun kroost vertier 
zocht in het water. Het Mun was een beschermde plek waar ook de 
allerkleinsten zorgeloos konden 
genieten. Toch gaat de mare 
dat een vader een keer reddend 
moest optreden toen een jeugdi-
ge waaghals zich, ondanks zijn 
flaporen, niet boven water kon 
houden en al proestend aan de 
kant werd gebracht.
De toegang tot de vijver werd 
gevormd door een laantje met 
aan weerszijden majestueuze 
beukenbomen. Ook buiten de 
zomer stond het op mooie da-
gen vol met fietsen van gezin-
nen die er hun vertier kwamen 
zoeken.
  
De Stuw heeft al jaren geleden 
de confrontatie met de slopershamer verloren. Het Mun is inmiddels 
het domein van grote grazers, in een bos dat eruit ziet als een man 
op leeftijd met haarproblemen. Maar uitgedund of niet, het bos heeft 
nog steeds dat romantische laantje en het is fijn om er af en toe nog 
eens te genieten van de rust en je gedachten een halve eeuw terug te 
laten gaan.
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14
Het Trefpunt

Jonge, ge stôt ‘r in. Met die woorden werd Hans Klerks ontvangen 
door zijn trotse moeder. Woar in? vroeg Hans, zich van geen 
kwaad bewust. In ut buukske. Hier, kek mar. En ze haalde de 

laatste editie van het Trefpunt uit de krantenbak. Hans mocht dan 
als tekstschrijver landelijk bekendheid genieten, de ultieme erken-
ning kwam pas als je naam in het Trefpunt stond. Zoveel was zeker.

Deze anekdote staat niet op zichzelf. Menig dorpsgenoot heeft - al 
dan niet openlijk - geglommen bij het lezen van zijn naam in een van 

de artikelen van deze schier onverwoestbare periodiek 
die al 44 jaar op de Berghemse deurmatten valt.
De eerste redactievergadering werd begin 1970 gehou-
den in de huiskamer van Frans van Tooren. Een groep 
van vijf mannen en een tiener waarin alles van een 

redactie uit de jaren zeventig leek verenigd; baard, snor, lang haar, 
pijp-, sigaret- of shagrokend. Eerst koffie, dan bier. Het blad moest 
een vervolg worden op Berghem Sport Klanken met plaats voor alle 
verenigingsactiviteiten in Berghem. 

Het eerste agendapunt van hoofdredacteur Jo Brands was de naam 
van het blad. De redactie had drie suggesties; het Trefpunt, Hand in 
Hand (er bleek een supporter van Feyenoord in de redactie te zit-

Eerst koffie, 
dan bier
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ten) en de Schijnwerper. De stemmen staakten, geen van de namen 
haalde een meerderheid. De redding kwam van gastvrouw Annie 
van Tooren-Brands. Zij koos tijdens het tweede rondje koffie. De rest 
is geschiedenis. 

De nieuwe opzet bleek een succesformule. Naast 
voetbal kwam ook ander verenigingsnieuws 
ruimschoots aan bod. Zo publiceerde het Wit-
Gele Kruis het verslag van haar algemene ver-
gadering en konden de lezers de vluchten van 
postduivenverenigingen De Zwaluw en De Valk 
volgen. Vaste correspondent Frans den Brok 
verhaalde over de prestaties van schietvereni-
ging Winnetou en voorzag de wedstrijden van 
het Zomeravondvoetbal van commentaar. Piet 
van Gaal bleek een bevlogen verslaggever van de 
uitwisselingen van Eurosportring.   
Na elke redactievergadering ging de kopij naar 
Lia Ceelen om op stencils te worden uitgetikt. 
Lia werd daarvoor naar de keuken van huize 
Ceelen verbannen vanwege de herrie van de 
schrijfmachine en de stank van de correctielak. 
Het jongste lid van de redactie haalde de stencils 
op en nam ze op de bromfiets mee naar kantoor. Daar kreeg hij van 
chef Hein Hoeks toestemming om de stencilmachine te gebruiken en 
zagen de eerste edities het levenslicht.

Inmiddels 44 jaar later werkt die formule nog steeds en is er zelfs 
een digitale versie. Het Trefpunt lijkt verzekerd van een toekomst. 
In Berghem tel je immers pas mee èsge d’r in het gestôn. Er zijn nog 
kandidaten genoeg.
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15
Meneer pastoor

Het is voor iedere pastoor een kunst op zich: tussen de men-
sen staan en toch Meneer pastoor zijn. Antoon van Genug-
ten lukte het. Hij kwam in 1973, de katholieke kerk was 

ook in Berghem al op de terugtocht. Maar Van Genugten nestelde 
zich met groot gemak in de dorpsgemeenschap, zette zich met ziel 
en zaligheid in voor zijn parochianen en verwierf op die manier het 
gezag van een man die er toe deed. 
Kort na zijn vijftigjarig priesterjubileum overleed Van Genugten, 
75 jaar oud. Enige tijd later kwam zijn opvolger: Gerard de Gilde, 

afkomstig uit Leidschendam. Hij zou het nog 
geen vier jaar volhouden: in het voorjaar van 
2013 werd hij met pek en veren uit het dorp 
verjaagd. De laatste mis die hij opdroeg, werd 
een beschamende vertoning waarbij de pastoor 
het niet kon laten enkele trouwe vrijwilligers 
met flinke modderkluiten te bekogelen. Het 
contrast met zijn voorganger Van Genugten 
had niet groter kunnen zijn. 

Waar ging het mis met pastoor De Gilde? Het begon er mee dat De 
Gilde onmiddellijk na zijn benoeming liet weten dat hij op maan-
dagen niet beschikbaar was voor zijn parochie. De maandag was 

Het klimaat in de 
Sint-Willibrordus-

kerk werd zo kil, dat 
er niet meer tegen 

op te stoken viel
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om op krachten te komen bij vrienden in Haarlem. De parochianen 
fronsten hun wenkbrauwen: een herder die slechts parttime over 
zijn schaapjes wilde waken? Dat waren ze niet gewend. Wat ook niet 
hielp was de volgzaamheid waarmee De Gilde de stalorders van het 
alsmaar conservatiever wordende bisdom Den Bosch in de praktijk 
bracht. Vrouwelijke vrijwilligers voelden zich geschoffeerd. Het kli-
maat in de Sint-Willibrorduskerk werd zo kil, dat er niet meer tegen 
op te stoken viel. 

De druppel die de emmer deed overlopen, was een bijeenkomst met 
vrijwilligers in oktober 2012. Op die zondag zou de parochie tradi-
tiegetrouw de vrijwilliger van het jaar kiezen. Nog voor het zover 
was, was pastoor De Gilde al weer weg. ‘Bij Brabanders loopt het wel 
eens uit, maar voor mij geldt: tijd is tijd’, zo verklaarde hij zijn ver-
trek. Voor het zingen de kerk uit en dan ook nog je eigen parochia-
nen een veeg uit de pan geven: subtiel is anders. 
Het was allemaal koren op de molen van carnavalvierend Berghem. 
De pronkzittingen van 2012 en 2013 stonden volledig in het teken 
van De Gilde. Er werd gegrapt over zijn vermeende gierigheid – er 
werden nepbiljetten van Geer de Gulden rondgestrooid - er werd de 
draak gestoken met zijn afwezigheid op maandag en er waren niet 
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mis te verstane adviezen om op te krassen: nooit eerder in de lange 
historie van de parochie Berghem werd een katholieke gezagsdrager 
zo openlijk bespot als deze herder.
Na het vertrek van De Gilde maakte zich een grote opluchting mees-
ter van de achterblijvende parochianen. De toekomst van kerk én 
parochie is onzeker, maar alles beter dan doormodderen met deze 
pastoor: dat was de stemming. 
Wel zijn er grote zorgen bij al die mensen die in 2014 tijdens de 
pronkzitting het podium op moeten: waar moeten ze nu toch (in 
Godsnaam...) grappen over maken? Gelukkig hebben we pastoor 
Mennen nog.
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16
Berghem tegen kanker

Wat gebeurt er met je als je moeder jong aan kanker over-
lijdt? Als de mist van het verdriet langzaam optrekt, je 
hart het schoorvoetend toelaat om naar muziek te luis-

teren en Coldplay de woorden zingt die jij niet vinden kon? Dan raap 
je alle moed bij elkaar, recht je je rug en doe je datgene waarvoor je 
je moeder zo bewonderde. Dan kom je in actie om mensen die aan 
dezelfde ziekte lijden te helpen. 
Zo zou je de ontstaansgeschiedenis van de stichting Berghem tegen 
kanker kunnen samenvatten. Voor initiatiefnemer Jan van de Wiel 
brak na het overlijden van zijn moeder Toto (60) een periode aan 
waarin hij het emotioneel erg moeilijk had. Jan is een binnenvetter 
en loopt niet graag met zijn gevoelens te koop. Hij vond troost in 
muziek, de band Coldplay. De eerste regels van het nummer Fix You 
raakten hem en hij kreeg ze niet meer uit zijn hoofd: When you try 
your best, but you don’t succeed / When you get what you want, but 
not what you need. Coldplay schonk de opbrengst van het nummer 
aan het Amerikaanse Rode Kruis en aan een fonds voor slachtof-
fers van orkaangeweld. Fix You werd een erelied. Dingen die Jan niet 
wist, maar de muziek blijkbaar wel in hem opriep. Hij besloot geld in 
te zamelen. Op een sportieve manier. 
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Jan kende het wielerspektakel Alpe d’Huzes, maar fietsen was niet 
echt zijn ding. Tot hij bij toeval op tv de finish van de Roparun 2010 
zag. Een estafetteloop van 520 kilometer met hetzelfde doel als Alpe 
d’Huzes: geld ophalen voor mensen met kanker. Hij belde zijn vader 
Arnold en zei: Pap, di wil ik gôn doen. Inmiddels heeft hij de stich-
ting Berghem tegen kanker opgericht en een team van acht lopers en 
twintig begeleiders om zich heen verzameld dat al twee Roparuns 
succesvol heeft afgerond. Dat het team Fix You heet, zal niemand 
verbazen.
Zijn initiatief heeft in Berghem allerlei acties op gang gebracht om 
geld bijeen te brengen. ‘Typisch Bèrgs’, vindt Jan en verwijst naar de 
hechte Berghemse gemeenschap en het rijke verenigingsleven met 
veel vrijwilligers. Hij heeft ervaren dat men in een dorp veel meer be-
trokken is dan in de stad. Wat hem betreft is het 
dan ook tijd om iets terug te doen voor Berghem, 
al heeft hij nog geen idee hoe dat eruit gaat zien.

Terugkijkend heeft het overlijden van zijn moe-
der ook positieve gevolgen voor hem gehad. Hij 
is een ander mens geworden: opener, geen bin-
nenvetter meer. Jan is ervan overtuigd dat moe-
der Toto trots is en hem op de een of andere manier heeft geholpen. 
Of zoals Coldplay zingt: Lights will guide you home/And ignite your 
bones/And I will try to fix you.   
      
 

Hij belde zijn va-
der Arnold en zei: 
Pap, di wil ik gôn 
doen
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17
Een Berghemnaar in het buitenland

Opgroeiend in Berghem droomde het meisje altijd over het 
mysterie van de grote stad en - als ze haar fantasie de vrije 
loop liet - van het buitenland. Berghem was tenslotte maar 

een dorp. Een achtergebleven gebied, zoals dat in die tijd gold voor 
elke negorij buiten de randstad. 
In de jaren zestig bracht de komst van de tv dat mysterie een beetje 
dichterbij. Bij het meisje werd de drang om die buitenwereld met ei-

gen ogen te zien steeds groter. Toen ze de kans kreeg voor 
een uitwisselingsjaar naar Zuid-Afrika te gaan, greep ze 
die dan ook met beide handen aan. Wat een avontuur! 
Voor het eerst in een vliegtuig, spreken in een andere 
taal, nieuwe plaatsen bezichtigen, andere culturen  ont-
dekken en... nieuwe mensen ontmoeten. 

Tijdens dat uitwisselingsjaar kwam ze haar toekomstige man Grant 
tegen en werd het verblijf in het verre Afrika permanent. Binnen niet 
al te lange tijd trouwde ze met haar Engelssprekende Zuid-Afrikaan 
en werden er twee kinderen geboren. Ak Hoeks werd Jacky Preddy. 
Het sprookje leek compleet. Het leven perfect. Alle dagen mooi weer. 
Het kon niet beter. Het contact met familie, ouders, broers, zussen en 
met de vrienden in haar geboortedorp was uitstekend. Ze had het ge-
luk regelmatig naar huis te kunnen. Naar huis? Ze was toch al thuis?

Als ze hier 
is wil ze 

daar zijn
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Na bijna een kwart eeuw in Zuid-Afrika te hebben gewoond, emi-
greerde ze met haar gezin naar Australië. Inmiddels is het 39 jaar 
geleden dat ze Berghem verliet. Ze voelt zich meestal gelukkig en 
kan zo nu en dan naar haar geboortedorp. Toch leeft ze haar leven in 
limbo zoals dat heet. Als ze 
hier is wil ze daar zijn en 
als ze daar is weer hier. Dat 
rusteloze gevoel is min-
der geworden nadat haar 
ouders waren overleden. 
Sindsdien is het vooral de 
behoefte om het contact 
met Berghem, de mensen, 
de tradities en de gewoon-
tes te behouden. Berghem 
is het dorp waar haar roots 
liggen. Daar werd ze gebo-
ren en groeide ze op. Ze is 
deel van het dorp en het 
dorp is deel van haar. Dat 
is eigen, dat is thuis.

Het meisje is volwassen 
geworden en het myste-
rie ontrafeld: je kunt een 
Berghemnaar uit Berghem 
halen, maar je haalt Berg-
hem nooit meer uit een 
Berghemnaar.



48 - Vijftig klurre Bèrgs

18
Verloren onschuld

Weledele Heer, op verzoek van de rijkspolitie te Uwent geef 
ik U mijn visie op het geval dat de politie tijdens een voet-
balwedstrijd het veld betreedt. Zo begint de vermaarde 

ingenieur Ad van Emmenes, voetbalverslaggever bij - toen nog - de 
Nederlandsche Omroep, zijn brief aan Gerrit Verhamme, voorzit-
ter van Berghem Sport. De brief werd gepubliceerd in het februari-
nummer van Berghem Sport Klanken (abonnement twee gulden per 
jaar) in 1962. De redactie bestond uit Jan van Schayk, Mies Boeijen, 
Hein Hoeks en pastoor Van Weert als laatste man om er zeker van te 
zijn dat geen enkel onvertogen woord op de Berghemse kokosmatten 
kon vallen.

Politie op het voetbalveld? Meteen doemden 
beelden op van de legendarische veldslagen 
tussen Herpinia en Berghem Sport. De rijen 
platte karren langs het veld aan de Kapelaan 
Kitslaarstraat. Toeschouwers die in datzelfde 
jaar in bomen en vanaf daken de beroemde 
paaswedstrijd volgden. De moeder aller veld-
slagen,  gewonnen door Berghem Sport dank-

zij een doelpunt van Jan van Schaijk die - al lang voor Maradona - 
met enige regelmaat door God een handje werd geholpen. De brief 
maakt niet duidelijk of de gemoederen destijds zo hoog opliepen dat 

De rijen platte kar-
ren langs het veld 
aan de Kapelaan 

Kitslaarstraat
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de inzet van onze veldwachters noodzakelijk was. Ook de Klanken-
redactie zweeg er over.

Toch bleef de vraag knagen of er begin jaren zestig al sprake was van 
geweld op het voetbalveld in Berghem. 
Een zoektocht in de annalen van Berghem Sport Klanken gaf het 
antwoord. Er was inderdaad sprake geweest van geweld. Frappant 
genoeg slechts verbaal en niet gericht tegen de scheidsrechter, de 
tegenstander of hun meegereisde supporters, maar tegen de eigen 
spelers. Mies Boeijen schreef er in zijn redactionele commentaar on-
der meer het volgende over: Het schijnt dat er 
momenteel nogal wat ‘talent’ langs de lijn staat. 
Althans, die indruk krijgt men als men de diver-
se opmerkingen hoort welke aan het adres van 
enkele spelers van ons eerste elftal gericht zijn. 
Sommige mensen menen, dat wanneer iemand 
een fout maakt of een goede kans verknoeit, zij 
direct op een ongepaste manier hierover hun 
misgenoegen kenbaar moeten maken... .

De wederopbouw had met al zijn bijwerkingen 
Berghem in haar greep gekregen. Zoveel was 
duidelijk. Radio Veronica vervuilde de ether 
met liederlijke muziek, de anticonceptie-pil 
werd vrijelijk verkrijgbaar en de heilige boon-
tjes moesten wijken voor mondig langharig 
tuig. Ook op het voetbalveld. Pastoor Van 
Weert deed nog een ijdele poging het tij te keren. In het augustus/
septembernummer van 1963 wierp hij de vraag op: Wat zou u moe-
ten doen om heilig te worden? Zijn antwoord was ontluisterend. Niets 
bijzonders. Wel dagelijkse bezigheden en plichten vervullen. Te laat. 
Berghem Sport had haar onschuld verloren. 
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De man met de baard 

is uw stem waard

De politiek in Berghem wordt tot in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw gedicteerd door een kleine elite van boeren, 
middenstanders en andere dorpsnotabelen. De verhouding 

tussen deze elite en een opkomende klasse van fabrieksarbeiders en 
bouwvakarbeiders loopt als een waterscheiding door het dorp. De 
elite is gehecht aan de macht en ziet zich daarbij gesteund door het 
gemeentelijk ambtenarenapparaat. De arbeidersklasse vindt in Jac-
ques Gielen, hoofd van de jongensschool, een bondgenoot. Hij kiest 
de kant van de arbeider. Onder zijn leiding zal de oude machtsstruc-
tuur in het dorp binnen tien jaar gesloopt zijn. Dat gaat echter niet 
zonder slag of stoot. De Berghemse politiek wordt jarenlang beheerst 
door slechte onderlinge verhoudingen, wantrouwen, machtsposities 
en ordinaire ruzies.

Door een grondwetswijziging in 1958 is het voortaan toegestaan dat 
onderwijzend personeel het passief kiesrecht krijgt: dus gekozen kan 
worden. De gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar zorgen voor een 
politieke omwenteling in het dorp. Van de 1.759 stemmen krijgt de 
lijst Gielen 1.075 stemmen. Dat is ruim 62 procent en goed voor ze-
ven van de elf raadszetels. De politieke rol van de boerenelite is defi-
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Binnen twee uur zijn 
alle affiches verwijderd 
of alle ruiten zijn uit het 
gebouw, is de boodschap

nitief uitgespeeld. Meester Gielen wordt wethouder. Een tegenstan-
der vindt Gielen in burgemeester Van den Akker. Een bevlogen en 
emotionele Gielen tegenover de koele, berekenende ambtenaar Van 
den Akker. De komende tien jaar staan in het teken van veel bestuur-
lijke problemen in Berghem. Gielen probeert zaken voor elkaar te 
krijgen voor zijn achterban, maar stuit daarbij op tegenwerking van 
de burgemeester en een deel van zijn ambtenarenapparaat. Gielen 
wordt niet gepruimd op het gemeentehuis. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 1962 leveren opnieuw een grote 
winst en de absolute meerderheid voor Gielen en de zijnen op: 57 
procent is nu de uitslag. 

Tijdens de verkiezingsstrijd van 1966 slaan de stoppen volledig door. 
De strijd richt zich dan vooral op de lijst Gielen en de groepering 
rond middenstander Herman Berndsen. Berndsen krijgt opmerke-
lijk veel steun van de Berghemse geestelijkheid in de persoon van 
kapelaan Lonissen. Ook pastoor Wolf-
kamp en kapelaan Blom laten zich niet 
onbetuigd. Als de geestelijkheid zich 
openlijk uitspreekt tegen de lijst Gielen, 
wordt door de Gieleanen de pastorie 
beklad met leuzen. ‘Zware verkiezings-
strijd rond Berghemse pastorie: kape-
laan contra lijst Gielen’, kopt de krant. 
Kapelaan Lonissen beplakt de ramen van het jeugdhuis met ruim 
tachtig affiches van de lijst Berndsen. Eén telefoontje van de Gielen-
aanhang naar de pastorie is voldoende om de kapelaan tot inkeer 
te brengen. Binnen twee uur zijn alle affiches verwijderd of alle rui-
ten zijn uit het gebouw, is de boodschap. Met toestemming van de 
geestelijkheid mocht Berndsen partijvlaggen uit de kerktoren steken. 
Een reactie bleef niet lang uit. Straten, gebouwen en wegen werden 
beklad.
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Meester Gielen komt wederom als winnaar uit de verkiezingsstrijd. 
Voor de komende vier jaar behoudt zijn fractie de meerderheid en 
blijft hij wethouder. Met het plotselinge overlijden van burgemeester 
Van den Akker in 1967 en het overlijden van Jacques Gielen in 1968 
komt er een einde aan bijna tien jaar politieke en persoonlijke strijd. 
Van den Akker en Gielen, beiden jong gestorven, waren persoonlijke 
verliezers in deze ‘strijd’. Berghem was de winnaar, want de man met 
de baard was de strijd waard. 
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Huize Zorgwijk

Nu de eurootjes niet meer automatisch binnen stromen, ver-
zinnen makelaars rare dingen. Zo proberen ze in de wijk 
Piekenhoef woningen aan de man te brengen met het etiket 

villa. Je kunt ze vinden in straten die luisteren naar namen als Dot-
terbloem, Boterbloem of Maïshof. Maar echte Berghemnaren weten 
dat het dorp maar één echte villa herbergt. 
Nee, we bedoelen niet het Baarhuisje, we bedoelen Huize Zorgwijk. 
Burgemeester van Erpstraat 46, nummer 9331 op de lijst van rijks-
monumenten. Gebouwd in 1825 in opdracht van Simon Petrus Bij-
voet, de eerste echte notaris van Berghem. Hij was trouwens niet 
alleen notaris, van 1834 tot 1844 mocht hij ook nog de Berghemse 
burgemeestersketting dragen.

Huize Zorgwijk werd bewoond door vier achtereenvolgende genera-
ties Bijvoet. Met de burgemeester en de pastoor behoorden ze tot de 
notabelen van het dorp. Stuk voor stuk waren het mannen voor wie 
eenvoudige Berghemnaren een diepe buiging maakten. 
De laatste Bijvoet was Hein Bijvoet. Een Prins Bernhard-achtige le-
vensgenieter die hobby’s had die je niet direct bij een degelijke nota-
ris zou verwachten. Zo reed hij een Alfa Romeo-sportwagen, vloog 
hij met zijn eigen sportvliegtuig en was hij eigenaar van een hengst 
die volgens sommigen de beste volbloed Arabier van heel Nederland 
was.
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De relatie tussen de notarisfamilie en de Berghemse bevolking was 
goed. Bij het 125-jarig jubileum van het notariaat in 1950, kreeg Bij-
voet van alle inwoners een nieuwe toegangspoort cadeau. De poort 
was nog monumentaler dan de vorige, ook al een presentje van de 
Berghemse bevolking. De Brabantse commissaris van de Koningin 
Jan de Quay (later minister-president) kwam Bijvoet persoonlijk fe-
liciteren. 

In 1962, de villa had al drie jaar leeg gestaan, nam de familie Ma-
cek haar intrek in de notariswoning (die in de volksmond nog altijd 
zo heet). Hugo Macek was ingenieur, oorspronkelijk afkomstig uit 
Tsjechië. De royale villa werd in ieder geval goed gebruikt door de 
Maceks: het gezin zou acht kinderen krijgen. In de 
tuin van de villa werden in de jaren zestig grote 
feesten gehouden door het Rode Kruis, speciaal 
bedoeld voor mensen met een handicap. Hugo 
Macek kwam in 1979  tragisch aan zijn einde: hij 
werd dood gevonden in de Maas bij Ravenstein. 
De toedracht van zijn dood is nooit duidelijk ge-
worden. 

In 1991 verkocht Hugo Macek jr. (die in Oss een bedrijf in kunststof-
producten runt) de woning aan de Geffense aannemer Van Wanroij. 
Diens plan om bungalows te bouwen in de tuin, liep spaak, waarna 
het pand later in handen kwam van ict-ondernemer George Banken. 
Die verkocht het op zijn beurt weer door aan de rijke jachtenbouwer 
Frans Heesen, die het nu nog zijn eigendom mag noemen. 

we bedoelen niet 
het Baarhuisje
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Van De Zwaluw en De Valk

Bijna iedereen kent wel iemand die duiven had. Meer dan hon-
derd Berghemnaren hielden zich in de jaren zestig bezig met 
de duivensport. Verzameld in twee verenigingen waarvan 

de namen niet meteen aan duiven deden denken; De Zwaluw en De 
Valk. Eerstgenoemde werd in 1924 opgericht, zo vertelt Frans van 
Rodijnen (86) nog steeds actief duivenmelker. Frans was al jong be-
gonnen met duiven. Tot ergernis van zijn vader die de slechte bonen-
oogst aan die dakschijters toeschreef. Toen Frans als militair naar 

Nederlands-Indië moest, namen zijn broers de verzorging 
van de duiven over. Tot Frans een brief kreeg waarin stond 
dat zijn vader de beesten wilde opruimen. Hij antwoord-
de resoluut: ‘Als je dat doet, kom ik niet meer terug.’ Die 
gok durfde zijn vader niet te nemen. Later ging Frans zelf-
standig wonen en nam zijn duiven mee. Als zijn vader op 
bezoek kwam en klaagde over zijn beroerde bonenoogst, 
plaagde Frans hem: ‘Zijn mijn duiven soms weer langs ge-
weest?’

In 1961 scheidde een kleine groep leden zich af van De Zwaluw en 
werd De Valk opgericht. De afscheiding had te maken met de komst 
van nieuwe duivenklokken (co-matics) en leidde tot heftige emoties. 
Mannen die jarenlang met elkaar hadden gemolken werden plotse-
ling elkaars vijanden en de toegang tot het erf ontzegd. 

‘Zijn mijn 
duiven soms 

weer langs 
geweest?’
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Waar tegenwoordig de tijdregistratie elektronisch gebeurt door mid-
del van een chip om de poot van de duif, moest vroeger een gum-
miring in een duivenklok worden gestopt. In de tijd dat nog niet 
iedereen zo’n klok had, werden fietsers en lopers ingezet om de gum-
miringen zo snel mogelijk weg te brengen. Jo van Hènd van de Sloew-
te kon pas hard loewpe. Die liejp nog harder ès unne mens. Dat rin-
gentransport leverde soms hachelijke situaties op. Frans kan zich nog 
herinneren dat Marinus van Deutekom op een splinternieuwe fiets 
vanaf de Spaanderstraat met een ring naar café De Witte kwam ge-
jakkerd. ‘Hij sprong 
van zijn fiets die te-
gen de muur aan 
kletterde. Een van de 
trappers brak af en 
de spatborden wer-
den helemaal bescha-
digd.’ Later bleek Ma-
rinus de eerste prijs 
te hebben gewonnen: 
een peperkoek. Zelf 
greep Frans ooit net 
naast de beker van de 
Herwonnen Levens-
kracht door een rot-
tend bordes. Hij had een heel vroege duif, sprong op het bordes maar 
zakte er doorheen. Terwijl hij probeerde zijn voet los te krijgen, zag 
hij bij Roelof Broeksteeg de latere winnaar landen.

Inmiddels verdwijnen de postduiven langzaam uit het dorpsbeeld. 
In 2012 gingen de laatste twintig leden van De Zwaluw naar postdui-
venvereniging 2000 in Oss. Het ledenbestand vergrijst waardoor de 
heroïsche verhalen definitief tot het verleden zullen behoren.  
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Een buitenlander in Berghem

De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: ‘Je kunt geen twee 
keer in dezelfde rivier stappen.’ Alles verandert; de tijd 
voert alles met zich mee. Met korte tussenpozen valt dat 

niet zo op. Maar kijk nou eens naar een Nederlander. Laten we zeg-
gen een Berghemnaar, die vele jaren geleden is geëmigreerd. Naar 
Canada, naar Australië, naar Nieuw-Zeeland, het maakt niet uit. 
Deze oud-dorpsgenoot komt na tientallen jaren weer eens in zijn ge-
boortedorp kijken.

Er is maar weinig over van het oude dorp. Steeds wordt zijn aandacht 
getrokken door wat anders is. Het is overal drukker, vooral op het 
kerkhof. De mensen die hij ziet, kent hij niet. En de mensen die hij 
kent, ziet hij niet. Aan de zuidkant van het spoor, waar vroeger maar 
een paar huizen stonden, is nu een nederzetting groter dan het hele 
Berghem uit zijn herinnering te vinden.
Wat hij nog wel herkent, daar klopt iets niet mee. Het ouderlijk huis 
is oud en vervallen en zoveel kleiner dan verwacht. De bank heeft een 
andere naam en staat helemaal op de verkeerde plek. Daar hoorde de 
boerderij van Van der Putten te staan. De jongensschool waar hij zes 
jaar heeft doorgebracht schijnt helemaal weg te zijn. Hij weet de plek 
nog te vinden. Daar aan de Schoolstraat (een duidelijke hint toch 
zeker) en tegenover Sjèf de Vèrver, hoewel die ook is verdwenen. Was 
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Het is overal 
drukker, vooral 
op het kerkhof

er ook niet ergens een voetbalveld? Van molen De Anna staat alleen 
nog de afgebrokkelde muur overeind. Zeker ooit afgebrand.
Op de café’s valt helemaal geen peil te trekken. Van het café van de 
Klapper is geen spoor meer te bekennen. Het café van de Witte staat 
er nog, maar is geen café meer. Het café van de Merx heet nu De 
Merx en dat was vroeger juist niet zo. Wat is dat toch allemaal? 

Moe en onthutst door alles wat veranderd of weg is, komt de bezoeker 
bij de kerk aan. De Willibrorduskerk die er nu nog net zo bijstaat als 
vroeger. Hij gaat schoorvoetend naar binnen. De geur van wierook 

overvalt hem. Terwijl hij naar het altaar loopt, 
kijkt hij verwonderd om zich heen. Dit, dit her-
kent hij. Alles roept herinneringen bij hem op. 
Op deze bank zat hij als kleine jongen tussen zijn 
ouders in, bij de begrafenis van opa. Daarginds 
in die zijbeuk zat hij toen zijn tante trouwde. Dat 

hij in deze kerk is gedoopt, herinnert hij zich natuurlijk niet meer. 
Maar dat het is gebeurd, voelt hij in zijn botten. Hij zet zich neer om 
de eeuwigheid van deze geweldige ruimte als een warme deken over 
zijn schouders te laten vallen. 

Je kunt geen twee keer in dezelfde rivier stappen. Maar een kerk, dat 
is andere koek. 
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Ans

EHBO, Kindervakantieweek, collecteren voor goede doelen en 
in de bres springen voor wie het nodig lijkt te hebben. Over 
wie het gaat? Een overbodige vraag. Heel Berghem en ook de 

wijde omtrek kent Ans. De officieuze burgemeester van Berghem. 
Zonder ambtsketting.

Voor poespas moet je niet bij Ans aankomen. ‘Doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg’, lijkt op haar lijf geschreven. Een uitno-
diging om de kroning van Koning Willem-Alexander bij te wonen? 
‘Een enorme eer, maar wel jammer dat ik niet naar het Meester Gie-
lenplein kan voor de feestelijkheden in Berghem.’ En wat doe je dan 
aan naar zo’n sjieke aangelegenheid? Een hoed, een jurk of een man-
telpakje bijvoorbeeld. ‘Allemaal volgens protocol. Als ik een hoed op 
moet, dan doe ik dat. Ik pas me wel aan.’

Ans had haar uitnodiging te danken aan haar Osse collega Wobine 
Buijs. Die was pas net goed en wel geïnstalleerd als burgemeester in 
Oss, toen de dames kennis maakten. Het begon niet al te vriendelijk. 
Buijs vond namelijk dat de deelnemertjes aan de Berghemse Kin-
dervakantieweek niet meer met platte karren naar de Hei vervoerd 
mochten worden. Dat vond ze niet alleen, maar was wettelijk zo be-
paald. Ans was het er niet mee eens.
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De officieuze 
burgemeester 
van Berghem. 

Het ging al tientallen jaren goed. Meer dan goed. En veilig. De kin-
deren gedroegen zich prima en peinsden er niet over om te klooien 
tijdens de tractorrit. ‘Zitten blijven!’, klonk de stem van Ans regel-
matig in de kinderoortjes. Een gebod dat niemand in de wind sloeg. 
Zelf de begeleidende ouders bleven onbeweeglijk en met samenge-
knepen billen op de bodem van de kar zitten.

Buijs bleef onvermurwbaar. De karren moesten eruit. Een handte-
keningenactie en bezoek van vele sympathisanten aan het Osse ge-
meentehuis ten spijt. De dames stonden lijnrecht tegenover elkaar. 
Toch was er respect. Burgemeester Buijs prees de inzet van Ans bij 
allerlei vrijwilligersklussen. Toen er een inwoner uit 
de gemeente gekozen moest worden om naar de kro-
ning te gaan, hoefde ze ook niet lang na te denken. 
Ans, een vrouw met tomeloze inzet maar ook met een 
groot rechtvaardigheidsgevoel. Zo’n dertig jaar ging 
ze met de collectebus van deur tot deur om geld op 
te halen voor de Hartstichting. Totdat bekend werd dat de directeur 
170.000 euro per jaar verdiende. Hoe nobel de doelstellingen van de 
Hartstichting ook zijn, Ans kon zich niet vinden in de salarisstrook 
van medisch directeur Cats. De actie had resultaat. Onder andere 
doordat Ans met haar ongenoegen in de media verscheen, ging het 
balletje rollen. Uiteindelijk besloot de Hartstichting het salaris van 
de directeur te verlagen. Het staartje bleek helaas minder succesvol, 
omdat Cats niet instemde met de verlaging en wegging met een forse 
schadeloosstelling.

En Ans? Ans laat zich niet stoppen en gaat altijd door. Met volle 
kracht, want iets anders kan ze niet. Gelukkig maar, want wat zou-
den die goede doelen en vrijwilligersorganisaties moeten zonder 
Ans. Het is te hopen dat ze nog heel lang blijft zitten.



64 - Vijftig klurre Bèrgs

24
Och Bèrrege

Och Bèrrege, och Bèrrege,
wè hedde toch gedôn?

Woar bende mi al wè vruuger waar,
in himmelsnaam nor toe gegôn?

Woar hedde mun school geloate,
de Keller Bar èn ut Ope Huis?

Woar bende mitte kiosk gebleeve
bezèìjes ut gementehuis?

Hij wörde ôit in de Graaf gehôld
- dun orlog waar nog lang nie afgeloewpe -

èn umdè notaris Bijvoet ha meegelapt,
konne zum vur dik 200 gulden koewpe.

Ze han dur wel be loate beschèèje,
dès um zelluf uit mekaare zun hoale.

In Bèrrege zuttie wir worre opgebaawd,
want unne nèèje kosse ze nie betoale.
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De Hèrmunnie ha de grôtste schik:
ze bleve vort druujg èst ston te riigene.

De pestoewr kos zunne Sacremèntsdag viere 
èn begos ut hiejl ding in te ziigene.

Di geluk duurde tot niggentienachtenzestig,
toe zin de road dèssum um wôn stoewte.

Want vur vijftienduuzend gulden reperere  
doar ginge ze nie mi leege kloewte.

Hij ston ur vort be vur allemans schandoal,
nog vier joar lang hen zum loate lèìje.

Tot Thomas ut Kètje zin dèt te gevorluk waar,
mar de Hèrmunnie kreeg genne nèìje.

Och Bèrrege, och Bèrrege,
wè hedde toch gedôn?

Woar bende mi al wè vruuger waar,
in himmelsnaam nor toe gegôn?
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25
De kolentrein

D’r waar niks èn we han niks. Het was winter in 1942, het der-
de jaar van de oorlog. De veertienjarige Jan Hoeks struinde 
samen met Piet Kling en Pietje Bergers, ook jongens van ’t 

Vèld, met een jutezak onder de arm over het spoorpaadje richting 
Tuureind. Daar stopte bij het station een paar keer per week een 
kolentrein. De trein was op weg naar het Ruhrgebied en loste een 
vrachtje bij de loswal, naast het huis van Harrie d’n Tunnis. 
Aanvankelijk waren er meer kapers op de kust. Maar die maakten 
zich rap uit de voeten toen ook de Hermandad langsfietste, wellicht 

op de hoogte van het aanstaande proletarisch winke-
len. Jan liet zich niet bang maken. Hij dacht: Ès gullie 
denkt dè ik nou wel nôr huis zal gôn, doe ik dè mooi nie. 
Hij stond een tijdje te schierlôkke tot hij vond dat de 
kust veilig was, klom op de trein en laadde zijn jutezak 
vol met kolen. Daarna gooide hij de zak naar beneden 

en sprong hem achterna; recht in de armen van een politieagent. Jan 
moest mee naar het bureau waar ook moeder Jans was ontboden, 
aangezien hij nog minderjarig was. Er werden van alle vingers en 
beide handpalmen afdrukken gemaakt en er werd proces-verbaal 
opgemaakt. 
Een tijd later moest hij voorkomen in Den Bosch, weer vergezeld 
door z’n moeder. Om een of andere reden was hun niet duidelijk 

Dit keer was 
het geluk 
met hem
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waar ze voor de zitting moesten zijn, met als gevolg dat ze pas na 
de uitspraak aankwamen. De griffier vond het jammer dat ze niet 
op tijd waren, anders was het oordeel misschien wat gunstiger uit-
gevallen. Jan kreeg een jaar voorwaardelijk, twee jaar proeftijd en 
een boete van vijftien gulden. Heel wat voor een jongen van veertien, 
meer dan het weeksalaris van z’n vader. Het zal geen mededogen 
zijn geweest, maar wellicht een administratieve dwaling dat de boete 
nooit is ingevorderd.

Veel had de jonge Jan er niet mee geleerd. Later die winter lagen de 
jongens van ’t Vèld weer met hun jutezakken in een droge sloot langs 
het spoor. Het was een steenkoude avond. De kolentrein kwam pie-
pend tot stilstand. De ach-
terkant van de trein stond 
voldoende in het donker 
zodat ze ongemerkt op 
de laatste wagon konden 
klimmen. Jan gooide de 
kolen naar beneden en de 
anderen stopten hun jute-
zakken vol. De actie bleef 
niet onopgemerkt. De 
treinbegeleider doemde op 
en greep Jan bij de kladden 
juist op het moment dat 
hij van de wagon stapte. 
Dit keer was het geluk met 
hem. De trein begon plots weer te rijden en de begeleider koos er 
voor de trein te nemen en Jan te laten lopen. Toen bleek zijn geluk al 
weer op, want zijn kameraden hadden de kolen en de benen genomen 
en Jan moest met lege handen naar huis. Weer met blote voeten naar 
bed.
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26
Zin in koffie

Lang geleden, nog voor Berghem Zuid, stonden er aan de zuid-
kant van de onverharde Willandstraat een paar tuinderijen. 
Tussen twee van deze bedrijven liep een onverhard,  smal pad 

van de Willandstraat naar de Korte Heistraat, parallel aan de Zeven-
bergseweg. Doordat er van dit pad flink gebruik werd gemaakt, raak-
te het behoorlijk uitgesleten. Op een zomerochtend in 1977 arriveer-
den de gemeentewerkers om het pad te egaliseren. De hele ploeg was 
er: Jan, Brordje, Nölleke en voorman Nöl. Ook Bart uit Haren was 
er met zijn mechanische krabber en nog een paar vakantiewerkers.
De mannen waren vroeg ter plaatse en gingen vlot van start, want 
het was een heel karwei. Bedenk daarbij dat de zomer dat jaar bijzon-
der heet was en het zal duidelijk zijn dat de werkers tegen tienen toe 
waren aan koffie. Nöl keek dan ook hoopvol naar het keukenraam 
van de dichtstbijzijnde boerderij, waarachter geen teken van leven te 
ontwaren viel.

Het werk ging door. Bart krabde de randen van het pad af en de gras-
pollen los. De rest van het team werkte met schoppen en harken om 
het losgeschraapte gesteente te effenen en de graspollen netjes naast 
het pad op één lijn te leggen. Het werd elf uur, de zon begon lelijk te 
steken en Nöl werd ongeduldig. God, zun ze nou nog nie roepe vur de 
koffie?, vroeg hij zijn collega’s die er het zwijgen toe deden.
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Het werd middag. De boterham met thee-uit-de-thermos werd ter 
plekke genuttigd. Ze maakten een praatje met Driek Ruijs, de klui-
zenaar van Berghem, die aan was komen fietsen met een groot pak 
pijptabak onder het elastiek van zijn bagagedrager. Hij wurmde een 
gat in het pak, frommelde er wat tabak uit en stak een fijne pijp op om 
het keuvelen te veraangenamen.

Na de middagpauze stond de zon ten top. Onder het produceren 
van een gestage stroom zweetdruppels vorderde de ploeg langzaam 
maar zeker. Omdat gemeentewerkers ook ‘s middags niet vies zijn 
van een kop koffie, had Nöl de hoop nog niet opgegeven. Steeds weer 
dwaalden zijn ogen naar dat keukenraam, waar hij ieder moment het 

verlossende handgebaar hoopte te ontdekken. Het 
mocht niet zo zijn. Het keukenraam gaf geen krimp. 
Aan het eind van de middag was de klus geklaard. 
Terwijl Bart met zijn krabber terug naar Haren tuf-
te, pakten de gemeentewerkers hun materialen bij 
elkaar om thuis de welverdiende rust te gaan genie-

ten. Nöl was er echter nog niet helemaal aan toe de aftocht te blazen. 
Tijdens het inpakken hield hij even stil en wierp hij een laatste giftige 
blik op het gewraakte keukenraam. Nieje, valt toch kepot mi oewe 
koffie, gromde hij, want ik krijg ‘r ut zoewr af.

God, zun ze nou 
nog nie roepe 

vur de koffie
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27
Dauwtrappen

De leden van Harmonie Concordia arriveren druppelsgewijs 
en in een betere stemming dan je zou verwachten. Het is 
immers donker, koud en erg vroeg op deze zondagmorgen. 

De tweede zondag in mei. Ook hebben zich een aantal niet-muzikan-
ten vertoond, die het evenement om onverklaarbare redenen willen 
meemaken.
Als er voldoende muzikanten zijn gearriveerd, stelt de harmonie zich 
in marsorde op. De slagwerkgroep voorop, de blazers er achteraan. 
Daarachter de enthousiaste supporters. De eerste roffel van de trom-
mels klinkt in de ochtendstilte extra hard. Dan gaat de optocht van 
start, op de maat van de zelfgemaakte muziek.

Het eerste deel van het parcours voert door de dorpskern. Dit heeft 
een tweeledig doel. Ten eerste maak je zo de meeste Berghemnaren 
wakker en dat is niet meer dan billijk. Als de leden van de harmonie 
ertoe bereid zijn zulke grote ontberingen te doorstaan, dan mag daar 
van de bevolking toch zeker iets tegenover staan. Gedeelde smart is 
halve smart.
De tweede reden is dat je op deze manier de twijfelaars onder de le-
den alsnog het bed uit krijgt. Het is makkelijk genoeg om op zater-
dagavond aan te kondigen dat je het dauwtrappen dit jaar een keertje 
overslaat. Maar zie dat maar eens vol te houden als je op zondagoch-
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tend de muziek van verre aan hoort komen. Je knijpt je ogen harder 
dicht, je vouwt je kussen om je oren. Maar ondertussen lig je wel uit 
te rekenen hoe lang het zou duren om je uniform aan te trekken, 
met je trom of toeter de straat op te rennen en je bij de stoet te voe-
gen. Uiteindelijk geef je alle hoop op uitslapen op en ren je, geünifor-
meerd en geïnstrumenteerd, alsnog de ochtendkou in. Het mag een 
Mariawonder heten.

De harmonie tromt en blaast zich naar de rand van het dorp (nog 
steeds geen moeilijke klus) en richt zich op de buitenwijken. Nu is 
het doel bijna omgekeerd: hoe minder mensen je horen, hoe beter. 
De muzikanten voelen zich een met de natuur, want iets anders is er 



Klurke 27 - 73

niet. Als je zo door de polder herrie loopt te maken, is het enige ver-
maak een paar koeien op stang te jagen. Ze springen van ontsteltenis 
bijna over het prikkeldraad. 
Om onduidelijke redenen is dit onschuldige vermaak niet toegestaan 
bij paarden. Als de optocht langs een weiland met paarden mar-
cheert, wordt de muziek stilgelegd en trekt men met 
stille trom voorbij. Traditiegetrouw maakt een van de 
trommelaars van deze gelegenheid gebruik om een 
geweldig leuke mop te vertellen. Het schijnt een keer 
zo’n goeie te zijn geweest, dat in de algehele hilariteit 
een van de trommels van de weg af de sloot is inge-
rold. 

Af en toe wordt op een hoek halt gehouden. Dan richten de muzikan-
ten zich naar het oosten (of was het het westen?) en spelen ze een spe-
ciaal Marialied, om daarna met vernieuwd enthousiasme hun weg te 
vervolgen. Het einddoel is de Willibrorduskerk voor de Mariamis. 
Daarna wordt zalencentrum De Merx aangedaan voor de koffietafel, 
zodat de inwendige mens tot twee keer toe wordt versterkt.
Achteraf toch best gezellig. De laatkomers nemen zich voor er vol-
gend jaar beslist weer bij te zijn.

Het mag een 
Mariawonder 
heten
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28
Bèrgs bijnamengedicht

Beste Louis, alsnog de hartelijke groeten:

Ze zaten samen op de Sint Aloysiusschool. Het waren klasge-
noten; Hein Hoeks en Louis Boeijen. Twee jongens die hun 
dromen najoegen. Voor de een lag die droom dichtbij. Hein 

hoefde slechts naar Oss om carrière te maken. Hij kreeg een baan bij 
d’n Hèrtog waar hij opklom tot chef. Louis moest meer moeite doen. 
Zijn droom reikte tot aan de andere kant van de wereld. Hij vertrok 
in de jaren vijftig naar Nieuw-Zeeland. 

Communicatie was in die tijd een kwestie van geduld. Geen haastige 
berichten via internet, Facebook of Twitter. Geen 
e-mail, maar airmail of boatmail. Men schreef el-
kaar een brief die per boot of vliegtuig van de ene 
kant naar de andere kant van de wereld reisde. Dat 

kon dagen, zo niet weken duren. Een antwoord liet dan ook vaak 
lang op zich wachten.
In zijn laatste brief aan Louis van 10 oktober 2000 schreef Hein dat 
hij van verschillende Berghemnaren de groeten moest overbrengen. 

Den Brok? 
Welke bedoelde
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Van Harrie dun Tunnis èn Piet de Schier
Van Nôlleke Vos èn zunnem biejr

Hij had ruim veertig jaar alle namen genoteerd. Zoals in Berghem 
destijds gebruikelijk, waren het niet de familienamen die Hein had 
opgeschreven maar bijnamen. Iedereen in ons dorp had een bijnaam 
en van sommigen wist men niets eens hoe de familienaam luidde. 
Een vreemdeling werd verbaasd aangekeken als hij bijvoorbeeld 
vroeg waar Den Brok woonde. Den Brok? Welke bedoelde? De Puun, 
de Pèk, Slèk, de Krèl, de Kikvors, de Sniejp, ‘t Bot, de Kolenhond of is 
‘t ‘r enne van Pukke?  

De verzamelde groeten van Hein aan Louis zijn verpakt in een ge-
dicht. Een bijnamengedicht dat onderaan deze pagina begint en elke 
volgende pagina verder gaat. De meeste Berghemnaren in dit gedicht 
zijn inmiddels overleden, zo ook de dichter Hein van Dorrusse. Maar 
vergeten zijn ze nooit. 
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29

Van Roelluf van Pette èn hullie Mrie
Van Jan de Sniejp èn Pietje de Bie

Berghemse Buffels

In Noord-Holland ligt de plaats Bergen aan Zee. De overeen-
komst met ons dorp bestaat hieruit dat de eerste vier letters van 
de naam hetzelfde zijn: Berg. Mocht iemand nog meer overeen-

komsten kunnen bedenken tussen beide dorpen: ze berusten op 
louter toeval. In Bergen aan Zee kun je de branding horen ruisen, 
in Berghem moeten we het doen met het kabbelende water van de 
Hertogswetering. Het grootste verschil: Bergen aan Zee staat te boek 
als een kunstenaarsdorp. In iedere straat wonen minimaal twee beel-
dend kunstenaars. 

Wat je ook voor moois over Berghem kunt zeggen: het is géén kun-
stenaarsdorp. 
Zeker, Bill Broeders was een kunstenaar. In zijn boerderij aan de Ze-
venbergseweg schilderde hij heel wat doeken vol. Sinds 2009 kennen 
we ook de Stichting Beeldend Berghem. Het doel van de stichting is 
om de Berghemse gemeenschap bekend te maken met bestaande en 
nog te ontwikkelen kunst en cultuur, schrijven de bestuursleden op 
hun website. Oef! Dat kun je een uitdaging noemen. Dan leg je de lat 
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Van Janus Vos èn Sieleke Tong
Van Truda èn Nèl èn Driek de Jong

hoog. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie relatieve nieuw-
komers. Je kunt het ze amper kwalijk nemen dat ze niet beseffen hoe 
diep de gapende kloof is tussen Berghem en de schone kunsten. 
In 2010 spoelden in de Piekenhoef vier waterbuffels aan. Het ging 
hier om een project van de Limburgse kunstenaar Tom Claassen. De 
grootste, de aanvoerder van de vier, staat op een heuvel die door de 
kunstenaar - leve de verbeelding - Mount Piekenhoef werd genoemd. 
De buffels dongen mee naar de Brabantse Straatkunst-prijs, maar in 
het dorp waren de reacties laten we zeggen gemengd. Ze lijken hele-
maal niet op buffels, was bijvoorbeeld een veelgehoorde constatering. 

De meeste verwondering betrof nog het bedrag dat de gemeente Oss 
voor de vier buffels had neergeteld: 146.000 euro. In de jaren dat 

Berghem nog zelfstandig was, zou het onvoorstelbaar 
zijn dat er zo’n bedrag werd gereserveerd voor de 
aanschaf van vier kunstwerken. Het kan niet anders 
of ook bij de dappere bestuursleden van de Stichting 
Beeldend Berghem moet soms de moed in de schoe-
nen zinken. Bijvoorbeeld als ze de aankondiging le-
zen van een middagje koeschijten op sportpark De 

Koppelsteeg, georganiseerd door carnavalsvereniging Abrakadaver. 
It’s a long way to Tipperary...  
Maar ondertussen staan de Berghemse Buffels er nog steeds. Zoals 
de Schotse Hooglanders bij Herperduin zijn gaan horen, zo bepa-
len de Buffels het beeld van de Piekenhoef. Ooit komt zo toch het 
moment dat de Wikipedia-encyclopedie schrijft: Berghem, kunste-
naarsdorp in Noordoost-Brabant. 

Ze lijken hele-
maal niet op 

buffels,
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30

De Snuujter gaaf me de groete mee
Van Brorrus Lombokke èn ut vrouwke Kee

Vrijen

Taal is een wonderlijk fenomeen. Soms kan hetzelfde woord in 
een andere taal zo maar een andere betekenis hebben. Neem 
bijvoorbeeld vrijen. In het Algemeen Beschaafd Nederlands 

heeft vrijen verschillende betekenissen maar de belangrijkste is toch 
geslachtsgemeenschap. In ’t Bèrge van de jaren zestig waren we met 
vrijen (ofwel: vrèìje) zo ver nog lang niet. Als je als zestienjarige werd 
gevraagd vrèìjde al un bietje?, dan werd hooguit bedoeld of je al zoen-
de.
 
Berghem had in die tijd geen vrijerslaantje. Dat wil overigens niet 
zeggen dat er geen hot spots waren. De Keller Bar, de uitgaansplek 
voor jongeren uit het dorp en verre omgeving, had er minstens twee. 
Als je de Keller Bar verliet en niet linksaf naar de St. Willibrordus-
straat maar rechtsaf naar de achterkant van het gebouw liep, kwam 
je bij een halve meter lager gelegen aardappelveldje. Tegen de muur 
was een steil walletje van zwarte grond opgeworpen. Door het hoog-
teverschil kon je elkaar recht in de ogen kijken, zelfs als je als jon-
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Van Hâs de Puun èn hullie Nèl
Van ut ôlling klôster, al dè aaw vèl

gen een lange lente aan de haak had geslagen. Kwestie van stuivertje 
wisselen. Bovendien was de plek schaars verlicht, dus ideaal um te 
gôn stôn vrèìje. Behalve als het regende en de wind verkeerd stond. 
Dan was het een modderzooi en kreeg je zelfs met Bèrgse charme 
geen verovering zo ver dat ze mee ging. Een ander nadeel was het 
gebrek aan privacy. Bij gunstige weersomstandigheden kon het voor-
komen dat zaterdags rond middernacht meerdere koppeltjes tegelijk 
afscheid namen of trappelend van ongeduld stonden te wachten om 
je plaats in te nemen. 

Voor iets meer privacy moest de St. Willibrordusstraat worden over-
gestoken en de zijkant van de Willibrorduskerk opgezocht. Daar 

kon je je aan het oog van de buren onttrekken door in 
een van de ruime nissen te gaan staan. De lucht van oude 
urine nam je op de koop toe. Aan die kant van het kerk-
plein stond ook een lantaarnpaal die de romantiek vol-
gens sommigen wat al te nadrukkelijk belichtte. Dat zal 

waarschijnlijk de reden zijn geweest dat-ie met enige regelmaat werd 
uitgestampt.
    
Na het afscheid genoten de verliefden de warme belangstelling van 
vrienden en vriendinnen. Èn, vrèìjt ie lèkker?, was bij de dames een 
vaak gestelde vraag waarna de gehanteerde tongzoentechniek werd 
uitgewisseld. De heren waren meestal iets meer geïnteresseerd in de 
fysieke gesteldheid van de jongedame in kwestie. Èn, ist amôl ècht? 
Een vraag die niet op zichzelf stond, want de wat minder bedeelde 
meiden wilden een vermeend tekort aan behavulling nog wel eens 

Èn, vrèìjt ie 
lèkker?
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Van Frans van Linderen èn Tonnia Schram
Van Wim de Loef... dieje groewte Ram

compenseren met toiletpapier. 
Hoe het ook zij, menige Bèrgse vijftiger zal er ooit zijn of haar eerste 
stappen op het vrijerspad hebben gezet en misschien wel de liefde 
van zijn leven gevonden. 
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31

Van Lenna de Puun èn Mrie de Pin
Van Dorrus Vos, mi zun döbbelde kin

Piloten in de polder

Grada van Zummeren woonde met haar zuster Leen en 
dochter Joke in een huisje aan de Harense Steeg. Op een 
zomerochtend in 1942 toog Grada in alle vroegte naar bui-

ten om water te putten voor de koffie. Toen ze achter zich een zacht 
gefluit hoorde, was haar eerste gedachte dat het die verrekte boere 
waren die haar in haar nachtjapon hadden gezien. Ze negeerde het 
gefluit en ging weer naar binnen.

Toen ze later buiten kwam om de koffiekan uit te spoelen, werd er 
weer gefloten. Het geluid kwam vanuit het hoge gras achterin de 

boomgaard. Grada ontdekte daar geen boeren, 
maar twee geallieerde vliegers: de Rhodesiër 
Johnny Johnstone en de Canadees Jack Nu-
gent. De twee hadden deelgenomen aan ope-

ratie Millennium: een massaal bombardement op het Ruhrgebied. 
Johnstone was nog in opleiding en eigenlijk te jong en onervaren. 
Maar om het gewenste aantal bommenwerpers te bereiken, moest de 

Grada verstond 
geen woord Engels
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Jan Tiesse èn Mrienus de Mosselaar
Èn Toon de Mölder, de molenaar

RAF (Royal Air Force) alles uit de kast halen. Johnstone werd boord-
schutter. Nugent was de piloot en er vlogen nog twee anderen mee.
De luchtaanval werd een succes: van de 1.103 vliegtuigen gingen er 
slechts 43 verloren. Jammer genoeg voor Johnstone en Nugent za-
ten zij in een van de pechvogels. Het lukte de vier vliegeniers uit het 
neerstortende vliegtuig te springen, maar twee van hen werden vlak 
na hun landing door een Duitse patrouille gearres-
teerd. 

Met hun opzichtige Britse vliegersuniformen kon-
den Johnstone en Nugent alleen ‘s nachts reizen. Zo 
kwamen ze op 9 juni in Grada’s boomgaard terecht. 
Ze hadden net een paar aardappelen uit de grond 
getrokken om de ergste honger te stillen, toen ze 
Grada ontwaarden. Grada verstond geen woord 
Engels. Dochter Joke gelukkig wel, want die zat op 
de MULO. Het was voor het 15-jarige meisje een 
groot avontuur om tolk te zijn. 
Nadat de mannen in huis waren gehaald en een 
behoorlijk ontbijt naar binnen hadden gewerkt, 
moesten ze gauw verder. Iedere minuut die ze bij de 
dames doorbrachten betekende, zeker in een klein 
dorp als Berghem, een risico voor iedereen. Het 
grootste probleem waren de Britse uniformen, onmiddellijk herken-
baar. Voor vriend en vijand. Grada riep de hulp in van haar vriend 
Bertus den Brok. Bertus ging te vèld voor een paar werkoveralls die 
de mannen over hun uniform aantrokken. Nu konden ze tenminste 
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bij daglicht over straat.
Voordat de twee vliegeniers uit de Steeg vertrokken, gaven ze Grada 
een briefje met hun naam en adres en vroegen haar hun ouders te 
schrijven. Het was uiteindelijk onzeker of ze de oorlog zouden over-
leven. Grada hield woord en nam na de oorlog contact op met de 
ouders. Alhoewel beide vliegeniers de oorlog hadden overleefd, kreeg 
ze uit Ontario nooit antwoord. Uit Rhodesië wel, al was het jaren 
later. ‘Ik ben niet zo’n schrijver’, gaf Johnstone laconiek toe toen hij 
in 1960 terugschreef. 

In 1961 arriveerde Johnny Johnstone weer in Nederland. Met vrouw 
en kinderen bezocht hij de mensen waaraan hij in 1942 zoveel te 
danken had. Als aandenken aan zijn bezoek bood hij Grada en Joke 
een decoratief bord aan met een gegraveerde dankbetuiging.  
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Van Toon dun Baard èn Puk dun Brok
Van Gradje Miiges èn dun Bruujker ok

Parel van het verenigingsleven

Het zal je maar gezegd worden. ‘Een parel van het Berghemse 
verenigingsleven.’ Jo Brands deed het ooit in het Trefpunt. 
Hij had het over Frans Ceelen en zei daarmee niets te veel. 

Een greep uit de palmares van Frènske; vijftig jaar secretaris van 
Berghem Sport, vijfentwintig jaar penningmeester van harmonie 
Concordia en van de spaarkas bij Anna Sijnen, dertig jaar bestuurs-
lid en ledenadministrateur van de Kruisvereniging en administra-
teur voor de Toto en Lotto, vijfenveertig jaar collectant in de kerk. 
En moest je rijbewijs worden verlengd, dan hoefde je geen verlof te 
nemen, maar kon dat aachterum aan het huis in de Pastoor van Tete-
ringstraat waar menigeen bleef plèkken. Bescheiden als hij was, zou 
hij deze erelijst hebben weggewuifd met de woorden: ‘Ach, anders 
had ik allerlei klusjes voor ons Jo moeten doen.’  

Het was vooral voetbal dat de klok sloeg in huize Frans Ceelen. Op 
zondagochtend moest de telefoon bemand blijven om bellers te in-
formeren over afgelastingen. En dan was er de niet-aflatende stroom 
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fietsers en bromfietsers die naar binnen leken te kijken, maar alleen 
oog hadden voor het bordje met afgelastingen dat tussen de sanseve-
ria’s stond.
Hoewel Frans zijn sociale bewogenheid nooit aan het gezin opdrong, 
maakten de kinderen er ongewild deel van uit. Dat kon ook tot hila-
rische situaties leiden. Frans jr. kan zich de zondag nog voor de geest 
halen dat pastoor Van Weert op visite kwam en een flesje bier kreeg 

aangeboden. Daar bleek water in te zitten. ‘Ze-
ker een foutje van Heineken’, zei ons pap, die 
niet wist dat ik de avond tevoren het flesje had 
opgedronken, gevuld met water en met de dop 
erop weer terug in de koelkast had gezet. 
Frans jr. had die geintjes niet van een vreemde. 
Zijn vader presteerde het om tijdens een recep-
tie op het gemeentehuis - waarbij allerlei hote-

metoten uit de politiewereld op hun paasbest verschenen - in de gar-
derobe de petten en witte handschoenen te verwisselen. 

In de kerk ging Frans rond met de collectezak en sloeg de gelovigen 
die achterin stonden niet over. Tijdens zo’n collecte hoorde hij een ver-
dacht geluid. Hij liep even de kerk uit, keek in de zak en daar bleek een 
metalen dekseltje in te zitten. Onopvallend heeft hij het dekseltje in de 
jaszak van de gulle gever laten glijden. ‘Als die straks thuis komt en 
in zijn zakken voelt, denkt-ie dat er een wonder is gebeurd’, stelde hij 
tevreden vast. Ook zijn kinderen waren soms doelwit van zijn plagerij-
en. Ze hebben allemaal wel een keer tijdens de pauze op een Blueband-
wikkel zitten kauwen die hij tussen het brood had verstopt. 

Bescheiden als hij 
was, zou hij deze 

erelijst hebben weg-
gewuifd

Van Toon de Kuiper èn Jas de Fut
Van Tinie van Mina’s èn Bèis de Gut
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Donderdag was inleveravond voor de Toto en Lotto, een klus waar-
voor ook Lia en Frans jr. in de burries moesten. Een enkele gokker 
liet zelfs het invullen aan Frans over. Soms viel er een prijs op en 
werd hij als niet-roker verrast met een doos sigaren.   
Bleef er nog wel tijd voor het gezin? ‘We wisten niet beter’, vertelt 
Lia. ‘Het hoorde bij ons gezin. Tijdens de zomervakantie had hij alle 
tijd voor ons en was niets hem te veel. Dan regelde hij een busje dat 
het gezin wegbracht en twee weken later weer ophaalde, want een 
rijbewijs had ons pap toen nog niet. Voor het verenigingsleven was 
hij misschien een parel, maar voor ons veel meer.’
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Van Blonde Els èn Wim de Wekker
Van de Witte van Sisse èn Mrienus dun Dekker

Bonje met de buren?

Voor Nederlanders is het lange tijd vanzelfsprekend geweest 
om Duitsers te haten. Vanwege de oorlog, vanwege 1974 en 
gewoon omdat het van die asociale diknekken zijn. Foute 

grappen over gestolen fietsen, het consequente gebruik van het 
woord mof of een onvoldoende voor Duits op het rapport: op school 
werd dat niet echt gewaardeerd, maar van je opa kon je een welge-
meende aai over de bol verwachten.
De haat jegens onze oosterburen lijkt inmiddels behoorlijk afgeno-
men. Geen weldenkend mens rekent de huidige bewoners van Duits-
land de oorlog nog aan. We hebben in 1988 onze wraak gehad en 
op de ranglijst van asociale diknekken prijken andere nationaliteiten 
ondertussen een stuk hoger. We gaan zelfs massaal in Duitsland op 
vakantie, roemen de Duitse pünktlichkeit en zijn nota bene vóór Bay-
ern München als ze in de Champions League finale staan. 

Op kleinere schaal kun je een duidelijke parallel trekken met de ri-
valiteit tussen Berghem en Herpen. Aangezien Herpen ten oosten 
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Van Kil dun Broeder èn de Klèènem Brands
Aart Slèk die kreeg nou ôk de kans

van Berghem ligt, staan hullie voor de Duitsers en zijn wij uit Berg-
hem uiteraard de Nederlanders. En wij wisten het maar al te goed: 
Hèèrepe, doar kömt unne kooie weind vandôn! Of het nou binnen of 
buiten de lijnen was: we vochten steevast een stevige strijd uit met die 
verrekkelingen uit ons buurdorp en de spelregels werden daarbij niet 
altijd in acht genomen. We hebben het onze opa’s nog horen zeggen: 
Ès ik de kerk van Hèèrepe zie, dan moek schijte. En zo is het!
Nee, zo wás het. Vraag het een jonge Bèrgse mens: die krijgt allang 
geen anale aandrang meer als hij de kerk van Herpen ziet. Integen-
deel: hij krijgt dorst. Zin in bier, zin in feest, zin in gezelligheid. Vol-
komen haaks op de vijandigheid van weleer. We hebben het natuur-
lijk over carnavalsdinsdag, de dag waarop Herpen 
van ons is. Na de middag stromen auto’s en bussen 
vanuit westelijk grondgebied de Hèrpse dorpsgren-
zen over, enige tijd later gevolgd door denderende 
housebeats uit de terrorcontainer. Herpen weet dat 
we eraan komen. Op weg naar de tent van Thekes, 
schuin tegenover die bewuste kerk. Daar vormt zich langzaam maar 
zeker een knollen-enclave in Bônnelaand. Het hart van Herpen 
kleurt Bèrgs. De tap staat geen seconde stil en uit honderden kelen 
klinkt het Bèrgs lied om de victorie over de vijand te vieren.

Die vijand vertoont zich overigens pas aan het einde van de middag, 
als de Bèrgse jeugd met dubbele tong zijn zangkunsten nog eenmaal 
etaleert: Wij zijn blèìj dè Bèrge bestö klinkt het met groot fanatisme. 
In complete gemoedelijkheid heroveren de Herpenaren hun grond-
gebied en langzaam maar zeker winnen ze het ook qua decibellen 

Hèèrepe, doar 
kömt unne kooie 
weind vandôn
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van de Bèrgse bezetter: Wij zijn blèìj dè Bèrge wir gö dichten zij op 
dezelfde melodie.
Wie had ooit durven denken dat we goede buren zouden worden met 
Herpen? Zijn zelfs vijandigheden vergankelijk? Maar goed dat we 
Oss hebben om ons tegen af te zetten. Dan kunnen wij onze klein-
kinderen in ieder geval nog eens een welgemeende aai over de bol 
geven… 
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D’n Hoole uit de Bèrgse Hèèj
Jan en Wim de Kikvors, allebèèj

Het sigarenwinkeltje

‘Hij stond bij het tijdschriftenrek en ik had gezien dat hij 
al twee seksboekjes in de binnenzak van zijn jas had 
gestopt. Daarna kwam hij bij de toonbank en vroeg om 

sigaretten. “Alles bij elkaar?”, vroeg ik. Zonder verder iets te zeggen 
heb ik toen zijn rookwaren én zijn boekjes aangeslagen op de kassa. 
Hij zei er niks over, rekende alles af en verliet de winkel.’ Lachend 
vertelt Netty Bloem de anekdote. Ze was van 1977 tot 1987 het ge-
zicht van het sigarenwinkeltje in de St. Willibrordusstraat.

Berghem in de jaren zeventig en tachtig was overzichtelijk. Ieder-
een kon voor veel zaken in het eigen dorp terecht. Er waren enkele 
kruideniers, een Boerenleenbank en voor tuin en dier was er ‘t pak-
huis. Al die voorzieningen zijn er nog steeds, maar vaak in een totaal 
andere jas gestoken. De kruideniers veranderden in supermarkten, 
Boerenleenbank werd Rabobank en ‘t pakhuis maakte plaats voor 
de bouwmarkt en de dierenspeciaalzaak. Maar er is één zaak die in 
al die jaren nauwelijks veranderde: het sigarenwinkeltje. Het begon 
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Van Harrie de Siep èn Kees de Mus
Van Hasje de Boks èn van d’aaw Bus

lang geleden als een kapperszaak en om de omzet wat te verhogen 
kwam daar gaandeweg de verkoop van tabak, sigaren en sigaretten 
bij. Uiteindelijk verdween de kappersstoel helemaal uit de zaak en 
werd het Sigarenmagazijn Anna Sijnen.

Netty en haar man Willy Bloem namen de zaak in 1977 over van 
Anna Sijnen. ‘Eigenlijk had ik te weinig oog voor de klanten, ik was 

altijd bezig met het verwennen van de kinderen,’ 
zegt Netty. ‘Dozen schuimpjes zijn er doorheen 
gegaan. Volwassenen vroegen vaak met een 
knipoog wanneer zij aan de beurt waren.’ Tegen-
woordig zit een filiaal van de Primera-keten in 
het pand. Maar in basis wijkt het huidige assorti-

ment nauwelijks af van dat waar het destijds mee begon: tabak, snoep, 
kranten, tijdschriften en kaarten vormen nog steeds de hoofdmoot.
De verkoop van artikelen stond natuurlijk voorop. Maar de winkel 
had ook een belangrijke sociale functie. Door de computer en mo-
biele telefoon gaat nieuws tegenwoordig in een razend tempo door 
de gemeenschap. In die jaren was dat nog niet zo. Het echte nieuws 
lazen ze in de krant of vernamen ze via radio of tv. Maar het kleine 
nieuws uit eigen wijk of straat, hoorden ze in Berghem vaak als eerste 
in het sigarenwinkeltje.

Aanvankelijk stond Netty in de winkel samen met Kootje, de praten-
de papegaai. Toch is de vogel vrij rap verhuisd naar het privégedeelte. 
Want behalve het imiteren van een piepende kelderdeur en het roe-
pen en vervolgens weer wegjagen van bouvier Bessie, kon Kootje nóg 

Dozen schuimpjes 
zijn er doorheen 

gegaan
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Van Jupke de Gieps èn Grèd de Kat
Van Toon dun Aap (hij waar wir zat!)

iets heel goed en dat was hardgrondig ‘godverdomme’ zeggen. Nou 
was in die tijd de ontkerkelijking ook in het overwegend katholieke 
Berghem al ingezet. Maar omdat ook de pastoor en de kapelaan ge-
regeld dure sigaren en puzzelboeken kwamen kopen, leek het Netty 
toch beter Kootje een plaats te geven in de huiskamer.
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Van Gradje dun Braawer èn Kees de Pan
Keesje van der Sloewte witter alles van

Berghemse bolletjes

Berghem was in 1989 wereldnieuws. Iets preciezer was het één 
Berghemnaar die hiervoor verantwoordelijk was. Maar we 
vierden het allemaal maar wat graag mee. De Blonde Engel 

pakte de bolletjestrui! Voor lezers minder ingevoerd in dit vakjar-
gon: wielrenner Gert-Jan Theunisse won het bergklassement van de 
Tour de France.
Dit gegeven maakt de Tour de France van 1989 de belangrijkste bin-
nen de grenzen van Berghem én ver daarbuiten. Want de kroning 
van onze Gert-Jan als bergkoning is daarna nooit meer door een an-
dere Nederlander geëvenaard. Berghem is dus nog steeds het bol-
letjesdorp.

Niet alleen de Bèrgse tourliefhebbers in Berghem volgden de verrich-
tingen van de renners tijdens de Ronde van Frankrijk in 1989. Bijna 
alle Berghemnaren wilden weten hoe het jungske uit de buurt het er 
vanaf bracht. Zij werden niet teleurgesteld. Een solo van ruim zestig 
kilometer door de Alpen verzekerde Theunisse van de winst in het 
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Van Hasje ut Muuleke èn Jônt de Smid
Van Mieke de Rut èn Hasje dun Tit

bergklassement voor zijn maatje Steven Rooks en Spanjaard Delga-
do. Hij was vastberaden én in vorm. ‘Liever door het ijs zakken dan 
kleurloos naar Parijs’, liet hij optekenen in De Telegraaf. 
Dat was voor de Bèrgse renner meteen de keerzijde van de medaille: 
publiciteit. In de belangstelling staan, voelde niet goed. Fietsen wel. 
Buffelen moest-ie, anders was het niet goed. Met zijn lange manen 
wapperend in de wind. Ook terug in Nederland ontkwam de net 
gekroonde bergkoning niet aan belangstelling. Zijn geboortedorp 
kleurde wit met rode bolletjes en op dinsdag 25 juli 1989 volgde er 
een huldiging. 
Berghem liep massaal uit om Gert-Jan Theunisse 
en zijn tourmaten Marc van Orsouw en Steven 
Rooks toe te juichen. Die laatste twee moesten ge-
noegen nemen met een plekje in de schaduw naast 
de Berghemse bergenbedwinger. De supporters 
veelal uitgedost in speciaal voor de gelegenheid 
gefabriceerde witte shirts met rode bollen en het 
hoofd van de PDM-renner. Ook spandoeken ontbraken niet. Een 
oer-Bèrgs feest was het resultaat. 

Later dat jaar, op 13 december, voerde Theunisse een peloton aan dat 
hem in Berghem zo mogelijk nog populairder maakte. Met in zijn 
wiel burgemeester Straatsma en Prins carnaval Jan van Ballegooij 
ging hij mee naar het provinciehuis in Den Bosch om te pleiten voor 
een zelfstandig Berghem. Saillant detail is dat Theunisse op dat mo-
ment in Oss woont, de grote vijand.   
En dan waren er natuurlijk de dopinggeruchten. Maar die krij-

Met zijn lange 
manen wappe-
rend in de wind
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gen even geen plek in dit verhaal. Als we beeldbuisbrombeer Mart 
Smeets moeten geloven met zijn beschouwingen over de wielersport, 
laten we nostalgie en chauvinisme winnen van realiteit. Zo schrijft 
De Mart het voor. In dit geval zijn wij het hartgrondig met hem eens. 
Onze Gert-Jan gaat de geschiedenis in als de Berghemse beul van de 
bergen. En zo hoort het. Leve de koning!
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Van Wim de Witte èn Jan de Loef
Van Dort van Mie Souse èn dun Toef

The Battle of het Baarhuisje

De Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei verdedigde in de 
zestiende eeuw de stelling dat de aarde om de zon draaide 
en niet andersom. Dat was vloeken in de kerk, want in de 

katholieke leer was juist de aarde het middelpunt van het heelal. Ga-
lileo Galilei kreeg levenslang huisarrest. 
Boeiend, zult u zeggen, maar wat heeft dat met Berghem - ons ei-
gen middelpunt van het heelal - te maken? Om dat raadsel op te los-
sen maken we een reuzensprong: van Pisa anno 1597 naar Berghem 
anno 2009. Om preciezer te zijn: naar de pastorietuin. Daar staat een 
schuurtje. Ouwe meuk, zeggen veel mensen (eerlijk is eerlijk, óók in 
Berghem). De gemeente Oss was het met hen eens. In 2009, toen de 
gemeente de pastorietuin opnieuw wilde inrichten, werd er een dik-
ke streep door het schuurtje gezet.
 
Totdat het bestuur van heemkundevereniging Berchs-Heem lucht 
kreeg van de plannen. Dat schuurtje plat? Echt niet! Dit schuurtje 
was een 19e-eeuws bouwwerkje, alsmede een bijzonder cultuurhisto-
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Van Kees de Klomp èn Beis dun Brok
De Klapper, De Poot en ôk Wim Kok

risch fenomeen. Het was een van de laatst overgeblevene baarhuisjes 
van Nederland, zo’n gebouwtje waar vroeger de lijken werden opge-
baard. Ten bewijze werd er zelfs een document van de Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 mei 1874 bijgesleept. De gemeente Oss 
werd per brief ingeprent dat ze het niet in haar hoofd moest halen om 

de bulldozer te bestellen. 
De brief was het startschot voor The Bat-
tle of het Baarhuisje, die jarenlang zou 
duren. Een trits van deskundigen trok de 
Berghemse pastorietuin in en stelde vast 
dat het schuurtje echt niet van monumen-
tale waarde was en het ook maar zeer de 
vraag was of het hier om een baarhuisje 
ging. Maar de mannen van Berchs-Heem 

(Lambert van Hintum en Gerard van der Linden voorop) hielden 
hun rug recht en stapten zelfs naar de rechtbank. Gehard door hun 
typisch Bèrgse over-mijn-lijk-mentaliteit trokken ze aan het langste 
eind: de bulldozer bleef op stal, het schuurtje mocht blijven staan. 
Een monument mocht het niet genoemd worden, maar het belang-
rijkste was dat het overeind bleef. 

Galileo Galilei moest bijna vierhonderd jaar wachten op rehabilita-
tie. Pas in 1992 wist paus Johannes Paulus II de grootheid op te bren-
gen om te melden dat de veroordeling van Galilei fout was geweest: 
het Vaticaan erkende daarmee dat de aarde om de zon draait. Zolang 
hoeven we bij The Battle of het Baarhuisje niet te wachten, lijkt ons. 
Burgemeester Wobine Buijs kan volstaan met een eenmalige subsi-

Gehard door hun 
typisch Bèrgse over-
mijn-lijk-mentaliteit 

trokken ze aan het 
langste eind
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die om dit monument van Berghemse onverzettelijkheid een grandi-
oze opknapbeurt te geven. 
Op een mooie zonnige dag in de zomer van 2014 gunnen we haar 
dan de eer om het lint van het schitterend gerenoveerde Bèrgse Baar-
huisje door te knippen. 
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Van Kees en Mônnis èn Janus de Deut
En ôk van schônzoon Koos de Kreut

Een echt frietje met

Onze eetcultuur van louter aardappelen en groente die tot al-
lerlei varianten van stamppotten werd omgetoverd, brok-
kelde in de jaren zestig langzaam af met de komst van de 

snelle hap. Het aanbod en de variatie op de prijslijst waren nog niet 
groot. Een zak friet met mayonaise voor vijftig cent. De Bouwmanbal 
was nog maar net uitgevonden. Een zure bom kostte een kwartje. 
Toch was koken op zondag geen zekerheid meer en het vertrouwde 

avondeten maakte plaats voor de frikandel en 
het supertje gehakt. Het is zo gebleven.  

Bèkkerke Janssen beet het spits af en was de eer-
ste cafetaria van Berghem. Je kon er kroketten, 
slaatjes, nasiballen of een gehaktbal uit de muur 
eten. Het eerste frietkot werd uitgebaat door 
Willy Boeijen en stond tegenover het café van 

Grad de Smid, waar het al spoedig verhuisde. Eerst naar een stand-
plaats naast de ingang van de pastorie en later bij het voetbalveld 

Bij de deur hing 
altijd een scherpe 

urinelucht die je 
naar adem deed 

happen
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Van Barend Wijnen èn Kobbus Kwak
Van Wim de Pop, mi zunnen erpelzak

aan de Kapelaan Kitslaarstraat. Daarna nam Willy zijn intrek in het 
pand van Tiny van Orsouw aan de Julianastraat, waar in 1967 een 
ontploffing hem opnieuw noopte te verhuizen.
Een van de illustere frietkramen van Berghem was die van Toon 

Gutte, in ons dorp beter bekend als Tôntje de Gut. Hij begon in een 
klein wit frietkot op de hoek van de Molenweg - Van den Heu-
velstraat. Later maakte het wrakke bouwsel plaats voor een donker-
bruin, houten gebouw waar je op bankjes kon zitten. Hoewel het ge-
bouwtje modern oogde, ontbrak het aan een goede hygiëne. Zo was 
er geen sanitaire voorziening. Als Tôntje tijdens zijn werk een plas 
moest doen, snelde hij naar buiten en zocht een plek naast de ingang 
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Van Dolf van Ruiskes èn Naris de Bim
Van hulliejen Hènd, Piet, Toon èn Wim

om zijn blaas te legen. Bij de deur hing altijd een scherpe urinelucht 
die je naar adem deed happen. Als Tôntje zijn plas had gedaan, sloeg 
hij hooguit met zijn handen een paar keer over zijn broek. Vervol-
gens kwam hij in rap tempo weer naar binnen en gooide al pratende 
een paar snacks in het borrelende vet. 

De werkplek in de frietkraam was bepaald tropisch te noemen en 
menige zweetdruppel parelde op Tôntjes voorhoofd. Met enige regel-
maat hoorde je dan ook een licht geknetter als zo’n zweetdruppel in 
het gloeiendhete frituurvet belandde. Hetzelfde geluid was hoorbaar 
als een van de honderden vliegen, gevangen in de stoet kleverige vlie-
genvangers aan het plafond, er toch in slaagde zich los te maken en 
een duik in hete vet onvermijdelijk was.
Hilarisch was de zondagavond als een groep Bèrgse vrijgezellen het 
frietkot betrad. Op Tôntjes vraag: Wè zal ‘t zijn? antwoordde een van 
de mannen steevast: Begint mar bovenôn. Nadat de prijslijst bijna he-
lemaal was doorlopen, nam hij voor thuis nog een tompouce mee. 
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Van Hasje de Schierp èn Jèntje de Kout
Van Tienuske de Kööster...wè was die oud

Wimke van Miene

Berghem heeft door de jaren heen veel Wimmen en Wimkes 
gekend, maar de mooiste was Wimke van Miene. Unnen on-
gelukkige jonge, zei men in het dorp. Maar als iemand niet 

voor dat predikaat in aanmerking kwam, was hij het wel. 

Wimke, met zijn korte, gedrongen postuur, zijn steile haren netjes 
gekamd, altijd keurig gekleed. Hij was niet de man van lange zinnen, 
maar zijn gezicht kon boekdelen spreken. Pretoogjes als hij plezier 
had. Hij laagde mi zun ôlling gezicht. Grote ogen van verbazing of 
als hem iets dwars zat. En dan dat korte, dikke wijsvingertje. Altijd 
paraat om je gedag te zeggen. Maar ook om zijn uitspraak te onder-
strepen of je terecht te wijzen als hij in functie was. Want Wimke had 
vele functies in het dorp. Hij liep mee met de harmonie en assisteerde 
de tamboer-maître. Hij regelde het verkeer bij een brand of optocht, 
zijn Parker-pen en notitieboekje altijd bij de hand. En Wimke zorgde 
ervoor dat de toeschouwers van Berghem Sport achter de omheining 
bleven.
Moeder Mien had de eerste jaren haar handen vol aan hem. Wimke 
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Van Tienus de Koppere èn Bèèjs de Pier
Van Tienus Lul èn nog twentig miejr

liep pas toen hij zeven jaar was. Toch voedde ze hem net zo op als zijn 
oudere broer Ben. Hij werd geleerd eerlijk en vooral beleefd te zijn. 
Zo kon het gebeuren dat hij op zijn dagelijkse ronde ergens tijdens 
het avondeten binnenkwam en meteen weer vertrok met de medede-
ling: ‘Ik mag niet over de tafel kijken.’ Schelden was ook uit den boze, 
zelfs al werkte je bij de politie. Dat ondervond agent Van der Linden 
die zijn collega d’n dikke Van Swaaij had genoemd. Wimke wees hem 
terecht. Zijn ogen groot, het wijsvingertje in de aanslag: ‘Schelden 

mag niet.’ 
Slechts één keer in zijn leven heeft hij van moeder 
Mien een tik op zijn vingers gehad, omdat hij aan 
het gasfornuis zat. Vader Wim zag het aan, pakte 
zijn fiets en vertrok. Toen hij ‘s avonds laat weer 
thuiskwam zei hij tegen Mien: Èsge ons Wimke slôt, 
dan doede mijn pijn. Die liefde was wederzijds. Toen 

vader Wim overleed, huilde Wimke niet. Hij was er niet toe in staat. 
Maar dat zei niets over zijn verdriet. Zelfs Koos van Hintum kon 
hem maar moeilijk op andere gedachten brengen: Och Wimke, öllie 
pap zit nou mooi in dun himmel te kaarte. ‘Ik denk het niet Koos’, had 
Wimke geantwoord, ‘want hij heeft zijn kaarten niet mee.’   

De vertrouwdheid van het dorp maakte dat Wimke vele adressen 
had waar hij even binnenliep voor de dagelijkse nieuwtjes. ‘Weet je 
wie er dood is?’ Of - met een wegwerpgebaar - ‘de trainer is waarde-
loos’, als hij de coach van Berghem Sport tegen een speler had horen 
mopperen. Aan mopperen had hij een hekel. Wimke ging op bezoek 
bij Frans van Erp, Ad van der Zalm en bij Jan en Annie Boeijen. 
Als die twee hem vroegen wie hij het liefste vond, maakte Wimke 

En dan dat 
korte, dikke 

wijsvingertje
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geen onderscheid. ‘Allebei’, was zijn oordeel. Totdat Jan zijn hoofd 
afwendde. Dan zei Wimke niets, kneep zijn ogen dicht en wees naar 
Annie.

Nadat Wimke was overleden schreef Lambert van Hintum een lied 
over hem. Hij wilde ook een standbeeld voor hem oprichten, maar 
moeder Mien had dat liever niet. Ze was bang voor vandalisme en ze 
had gelijk. Hij zat immers al geklonken in de harten van vele dorps-
genoten. Want Berghem mag dan door de jaren heen veel Wimmen 
en Wimkes hebben gekend; de mooiste was toch Wimke van Miene.  
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Van dun Hutterman èn Murtien de Sôt
Van Jas van de Burgt èn hulliejen Dôt

Bèrgse export

Haagse hopjes, Arnhemse meisjes, Bossche bollen: product 
en plaatsnaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Commercieel handig, want een bol is natuurlijk alleen een 

échte bol als hij ook daadwerkelijk uit Den Bosch komt. De Bossche 
banketbakkers zijn daar niet rouwig om…

Wij hebben helaas niet zo’n typisch exportproduct. Berghem kent 
geen commerciële melkkoe. Toegegeven, we exporteren kilo’s prei en 
champignons. Maar geen Nederlander zal bij het consumeren ervan 
de link met ons mooie dorp leggen. En onze eigen Muifelbrouwerij 
brouwt weliswaar een heerlijk Berghs biertje, maar als we eerlijk zijn 
weten we dat ieder zichzelf respecterend Brabants dorp zijn eigen 
bierbrouwsel heeft. Daar winnen we de oorlog dus ook niet mee…

Toch is er een klein lichtpuntje. Steeds meer Nederlanders consu-
meren jaarlijks een typisch Bèrgs exportproduct. Deze consumenten 
hebben daar zelf echter geen weet van. Het product heeft namelijk 
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De Koet, de Kieviet èn Lee de Pracht
Van Janus de Mous èn Dries van Agt

een nogal verhullende naam. Of beter gezegd: namen. Meervoud 
dus. Een kleine bloemlezing: De Hisse Kwis, De Nisseroise Kwis, De 
Geffense Kwis en zo gaat het nog even door. 
U leest het goed: half Brabant is aan de dorpskwis. En laat dat nou 
uitgerekend een Bèrgse uitvinding zijn! We schrijven het jaar 2005. 
Drie Bèrgse heren bedachten dat de donkere avonden tussen kerst 
en oudjaar best wel eens opgefleurd mochten worden. Sinds dat jaar 
staat de avond van 28 december in het teken van De Bergse Kwis. Al 
schreven de drie heren aanvankelijk nog Den Berghse Kwis. 

In 2009 namen zes, iets jongere, heren het stokje 
over. Zij werden al snel benaderd door diverse 
dorpen die wilden leren hoe zo’n kwis geor-
ganiseerd moest worden. Vijf jaar later is ons 
kwisproduct al naar een kleine twintig andere 
gemeenten geëxporteerd. Toch een commerciële 
Bèrgse melkkoe? Nee, helaas… De heren deden 
het pro deo.
Dat is overigens volledig in lijn met de filosofie van De Bergse Kwis: 
het gaat niet om de knikkers, het gaat om het spel. En de eeuwige 
roem natuurlijk. Menig Berghemnaar (de schattingen lopen uiteen 
van 2.000 tot 5.000) is bereid om daar ver voor te gaan. De gehele 
huiskamer ombouwen tot een intellectuele commandopost? Geen 
probleem. ’s Avonds naar de kerk om een uur lang te worden over-
hoord over het geloof? Geen probleem. Die oude cassetterecorder 
van zolder halen en met de aanwijzingen op zo’n ouderwets casset-
tebandje een serieuze speurtocht door het dorp maken, terwijl het 

En laat dat nou 
uitgerekend een 
Bèrgse uitvinding 
zijn
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Van Lee dun Boei èn Jaske dun Hoan
Van de Pestoewr èn van de Kapeloan

spek- en spekglad is? Geen probleem. Voor eeuwige roem doet een 
Berghemnaar bijna alles!

We hebben het met de export van de kwis commercieel misschien 
niet zo handig aangepakt. Maar als straks in 2020 het kwisvirus ook 
de grote rivieren is overgestoken en iedere Nederlandse gemeente zijn 
eigen kwis speelt, zal een of andere oplettende onderzoeksjournalist 
het vast wel gaan uitzoeken. Zijn conclusie zal dan luiden: made in 
Berghem. Eeuwige roem dus, voor ons hele dorp!
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Van Kil van Sijmes èn Has dun Tjouw
En van dun börgemester èn zun vrouw

Ès ik dur Bèrge zwalk
(Melodie: When I’m sixty-four - The Beatles)

Ge gingt nor de Witte of nor de Smid
èn nor Guus van Loewn.

Um te danse èn te pruujve dikke mik
veul aawoere, altijd schik.

Nor dun Dort èn Cilles van Vught,
loewpes, anders val ’k.

Rapte m’n op dan,
stôdde me poewt dan;
ès ik dur Bèrge zwalk.

Ik stô al wir druug.
Dus gok nog nie nor huis,

nie vur mèèrege vruug.
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Van Parlevliet èn Van de Pol
Van Klaas de Kluit uit ut Vossenhol

Un pilske be Janne in De Lantaarn,
dan gaaw nor de Pol.

De stroat over rolde zoewe de Merx in:
tapt ‘r enne, ‘k he nog zôn zin.

Dan in de Bèrchplôts, woor Anja kwèkt: 
moette hier nog iets?

Slap ôn ‘t proate,
mi al m’n moate;

ès ik dur Bèrge zwalk.

Nerges smaktie nog zô goewd èn hörde zô veul groewte kwats 
ès in un Bèrgs kuffee.

Tis nôit loat genog.
Doet ‘r hier nog mar vijf, 

grijnze duu ze toch. 

Ut Smidje gesloopt, van Rodijnen verkoacht,
de Keller Bar is weg.

De Molenhoek int Tuurèènd is al jôrre dicht,
Bèrge verliejst zoewe hielj zun gezicht.
Ik wil nie nor Oas toe, vur gen miljoen,

mar pruujve dè zal ’k.
Gôdde ok mee dan,

blijf toch nie stôn dan;
ès ik dur Bèrge zwalk.
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Van Klöske Manders èn Klaas van Thiel
Van d’ôlling familie Van der Wiel

Jan de Bakker

Jan Boeijen ventte brood. In het vroegste ochtendgloren haalde 
hij de warme, dampende voorraad op bij de familiebakkerij te-
genover de kerk. De rest van de dag reed hij kriskras door het 

dorp om zijn waren aan de man - nou ja, vaker de vrouw - te brengen.
Door de week kon hij het alleen af. De klanten lieten hun aankopen 
meestal opschrijven en Jan noteerde alles nauwkeurig in zijn bon-
nenboekje. Op zaterdag was het een grotere klus: niet alleen had-
den de klanten voorraad nodig voor het weekeinde, ook de bonnetjes 
moesten opgeteld en afgerekend worden. Jan had voor de zaterdag 
dan ook altijd een hulpje bij zich. Soms was dat vrouw Henca en af en 
toe broer Karel. Ook had hij jarenlang een scholier in dienst, die het 
na een vrolijke vrijdagavond soms zwaar te halen had.

Behalve brood, roggebrood en krentenbrood had Jan ook nog een 
kleine selectie boodschappen en een paar luxe-artikelen bij zich: 
cake, slagroomsoesjes en chocoladebollen. Iedere huisvrouw die zich 
bij de auto durfde vertonen om brood uit te kiezen, werd gepord om 
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Van Mieneke de Schipper èn Has de Snol
De Klamp, de Kits èn Lee dun Dol

Hij liep snel, 
met een typisch 
bakkerspasje

wat lekkers voor bij de koffie te bestellen. Vat ok un duuske soesjes, 
vur ès ge vanoavond mi ullieje Mrienus apart gôt zitte, moedigde hij 
een struise boerin aan. Nieje, ik mèèn dèk al duk zat mi onze Mrienus 
apart heb geziite!, schaterde de boerin. En gelijk had ze, want ze had-
den daar wel twintig kinderen.
In het begin van zijn ventcarrière had Jan een Volkswagen-busje. 
Aan de zijkant achter de schuifdeur lag het brood. Wit, bruin, rogge- 
en krentenbrood. Achterin lagen de boodschappen. Het busje maak-
te later plaats voor een elektrische winkelwagen. Daar kon meer in. 
Zelfs de klanten konden binnen, wat vooral in de winter de verkoop 
ten goede kwam. Als Jan op een koude dag bij de mensen aan de deur 
kwam, dan was het vaak god bèkker, wè brengde wer unnen hoewp 
kaaw mee. Doet mar gaaw vort. Zo is het natuurlijk geen chocolade-
bollen slijten.

Jan deed alles snel. Dat moest ook wel, anders kreeg 
hij het karwei nooit op tijd af. Hij dacht snel, praatte 
snel en rekende snel. Hij liep snel, met een typisch 
bakkerspasje. Geen lange schreden, nee, het waren 
kleine, snelle stapjes met stijve knieën. Een soort 
snelwandelen. Het brood bracht hij naar de klant in 
een metalen winkelmandje, dat bij gelegenheid ook dienst deed als 
afweermiddel tegen al te agressieve honden. Hij duu niks, zei de klant 
altijd. Ja, dat zal wel. Maar soms had de hond die memo niet gehad.
Het was de klanten niet altijd om etenswaren te doen. Er was een 
Berghemnaar die ‘s ochtends vroeg af en toe de winkelwagen in klom 
met de boodschap Boej, gimmis gaaw un fleske bier. Voordat Jan er 
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erg in had, was het flesje open en leeg. Zijn hulpje, dat met Sinter-
klaas een horloge met stopwatch had gekregen, heeft de klant een 
keer getimed. Die had er 4,7 seconden voor nodig om een pilsje te 
nekken. Zo zie je maar weer: de mens leeft niet van brood alleen.
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Van Drieka d’Ekster èn Piet dun Hoas
Van Sjaak de Zwarte èn van Kaat Moas

Lachen om elkaar… 
en om buurman Oss

Goedenavond pronkzittinggenoten. Deze woorden zijn pak-
weg de laatste dertig jaar legendarisch voor bezoekers van de 
zittingsavonden in het Knollenrijk. Ze worden uitgesproken 

door oud-Prins Tiny Brands aan het begin van de voordracht van de 
groep voormalig hoogheden uit het Bèrgse carnaval.
Op 2 februari 1980 vond de eerste editie van de pronkzitting plaats. 
In Zaal ’t Centrum traden volgens het affiche Marty, 2 Pinten, Wim 
Sikkers, Orkest Greenlight, Janus Bón en boerenkapel de Knollen-
foempers op. Deze eerste zaterdagavond kende vele succesvolle ver-
volgen. De pronkzitting groeide naar, twee, drie en zelfs vier avon-
den in dezelfde zaal (al noemen we deze inmiddels De Merx). Tijd 
voor een nieuwe plek. De sporthal aan de Osseweg (op de pronk-
zitting regelmatig het paleis van Griige Jaap genoemd) bood meer 
mogelijkheden en meer zitplaatsen. Door de jaren heen hebben veel 
Berghemnaren zich even artiest mogen voelen tijdens de pronkzit-
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Van Has de Lange èn Driek de Snèp
Van Hanneke Krul èn van dun Bèp

ting. Namen als Boer Biet, De 4 B’s en d’n Brok ok, De Drukke Der-
kes, Drie Kerrus Ens, Volledig Incorrect en Kuif en Co zijn maar een 
kleine greep uit alle deelnemers.

De plaats is misschien veranderd. De artiesten komen en gaan. Het 
gevoel is hetzelfde gebleven. Politici (vooral uit Oss) moeten het nog 
steeds ontgelden, net als de Berghemnaar die in het afgelopen jaar 

een blundertje maakte (althans in de ogen van 
de artiesten op het podium). Nadat pastoor Van 
Genugten afscheid had genomen in Berghem en 
zijn opvolger De Gilde het stokje overnam, werd 
hij een belangrijk doelwit van de Bèrgse grappen-
makers. Dit ondanks het feit dat deze pastoor bij 
de eerste pronkzitting na zijn aantreden nog een 
desperate poging deed aan te sluiten bij de car-
navalsvierders door deel te nemen aan één van 

de acts. Het mocht niet baten! Oud-burgemeester Ben Straatsma 
was een andere opvallende deelnemer aan de zittingen begin jaren 
negentig. Hij bracht, hoe kan het ook anders in die tijd, een anti-
annexatielied te berde. 

De pronkzitting is een plek waar het dorpsgevoel van Berghemna-
ren, vanwege carnaval omgedoopt tot Knollen en Knollinnen, weer 
even flink wordt aangewakkerd. Lachen om elkaar en vooral om die 
grote buurman Oss en de lieden die daar de scepter zwaaien. Die zijn 
overigens meestal aanwezig, want het college van B&W krijgt altijd 
een uitnodiging voor de zittingsavonden. Gelukkig maar voor hen, 

Door de jaren 
heen hebben veel 

Berghemnaren 
zich even artiest 

mogen voelen 
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want de pronkzitting in Oss ging jaren geleden ter ziele, omdat er 
steeds minder animo was onder deelnemers en publiek. Iets wat in 
Berghem ondenkbaar is.
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Van Jan de Kuper èn Mina de Lijp
Van Piejter van Zoeland, mi zun pijp

Het feest der verbazing

Het is een aanrader om tijdens een Brabantse bruiloft aan 
een tafeltje met bovenrivierse mensen te gaan staan. Grote 
kans dat je tafelgenoten na korte tijd hun stijgende verba-

zing met je delen. ‘Nou moe, ik heb mijn glas bier nog niet half leeg 
of er staat alweer een nieuw.’ Tja, wij Brabanders zijn nou eenmaal 
wat minder griig dan dat bovenrivierse volk. Wij geven de kastelein 
opdracht om royaal aan te blijven vullen. Halverwege de avond we-
ten je tafelgenoten waarschijnlijk al niet meer of ze boven, onder of 
tussen de rivieren wonen, maar dat maakt prille kameraadschap al-
leen maar steviger. 

Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor Bèrgse bruiloften. Maar 
in Bèrge nemen wij niet zomaar genoegen met slechts wat stijgende 
verbazing. Onze feesten en partijen hebben een extra dimensie, die 
de verwondering van je nieuwe bovenrivierse kameraden – en daar-
mee de algehele feestvreugde – tot onnavolgbare hoogten doet stij-
gen. De kers op de taart, zogezegd. 
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Van Sjèf de Vèrver èn Driek de Bôj
Van Dirruk Hartjes èn zun zôi

Die extra dimensie heeft een naam: Comité Zieken en Gehandi-
capten. Op een goed Bèrgs feest hoor je in de loop van de avond de 
muziek abrupt stoppen en zie je een lid van het comité de micro-
foon grijpen. Dan is het zaak om je tafelgenoten goed in de gaten te 
gaan houden. Waarschijnlijk valt tijdens de korte toespraak die volgt 
het kwartje nog niet helemaal; de vele glazen bier die de ober in de 
loop van de avond heeft gebracht heffen de mentale zwaartekracht 

in grote mate op. Maar zodra de collectemand-
jes tevoorschijn komen, is het smullen geblazen. 
Dan is de verbazing met bakken tegelijk van de 
bovenrivierse gezichten af te scheppen. ‘Nou moe, 
die katholieken hier presteren het om zelfs op een 
fééstje te gaan collecteren.’ Tja, wij Berghemnaren 

zijn nou eenmaal royaal als het om onze zieke medemens gaat. Jo-
han (Hasje) van Duijnhoven leerde het ons: wie geeft wat hij heeft, is 
waard dat hij leeft!

Het Comité Zieken en Gehandicapten bestaat al sinds 1970. In de 
eerste jaren werd er geld opgehaald tijdens de kermis. Dan stond er 
in de plaatselijke café’s een fles met erwten. Tegen betaling kon je 
raden hoeveel erin zaten. Van de opbrengsten werden fruitschalen 
gekocht voor de Berghemnaren die in het ziekenhuis lagen. Omdat 
in de loop der jaren het aantal fruitschalen steeg en het aantal Bèrgse 
café’s daalde, ging het comité voortaan met de mand rond tijdens 
feesten en partijen. Anderen mogen zich daarover verbazen, voor 
ons voelt het vertrouwd.

wie geeft wat hij 
heeft, is waard 

dat hij leeft
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Van ut Bèkkerke èn Grad de Smid
Van Brorrus Boeijen mi zunnen hit

De alternatieve geneeswijzer

Al die negatieve verhalen over de gezondheidszorg tegen-
woordig laten ook de Berghemnaar niet onberoerd. Speci-
alisten die te veel kosten in rekening brengen, huisartsen 

die te snel doorverwijzen. Gelukkig is de zorg in ons dorp al sinds 
decennia overzichtelijk gebleven. Voor griep of verkoudheid waren 
er Akkertjes, maar ook unne goeien borrel deed soms wonderen. 
Voor het serieuzere werk ging je naar dokter Theunisse en schreef 
die iets voor, dan kwam je aan het loket van zijn zus terecht: juffrouw 
Theunisse. 
Berghem had ook zijn specialist, Grad de Groot, in het dorp beter 
bekend als Grad den Dol. Grad was bestrijder van allerhande soorten 
pijnen; van brandwonden tot botbreuken. Hij kon je ook van wratten 
verlossen. Geen centje pijn. 

Als je zijn huis aan de Zevenbergseweg binnenging, zag je geen tapijt 
maar zand op de vloer liggen. Grad ontving je met een bedankbrief 
van een sjieke mevrouw. Uit Den Haag nota bene, voor hem het ul-
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tieme bewijs dat zijn methodes werkten. Wratten behandelde hij met 
een onbestemde, lauwwarme vloeistof uit een Players sigarettenblik-
je. Bij pijn keek hij eerst met een schabbelier aan een vliegertouwtje 
hoe erg het was. Hoe sneller de medaille ronddraaide, des te erger de 
pijn. Daarna prevelde hij wat en was de behandeling klaar. Het werk-
te zelfs op afstand: als de patiënt thuis op bed of in het ziekenhuis lag. 
’s Avonds liep Grad op het land, biddend voor zijn patiënten, dur de 
voor heene. Dan zat zijn missie er op. De behandelingen waren gratis. 
Maar wilde je toch iets betalen, dan mocht dat. De opbrengst ging 
naar de Paterskerk in Oss, door Grad persoonlijk gebracht als hij op 
zondagochtend half zes naar de duivenmis ging.

Wie denkt dat dit verleden tijd is, heeft het mis. Ook nu nog werkt de 
zorg in Berghem volgens een vertrouwd recept. Wie bij Bep Bloemers 
in de drogisterij om een middeltje komt tegen oorpijn, brandwonden 
of een verstuiking, krijgt behalve een smeersel of een pilletje ook het 

telefoonnummer van Frans van Rodijnen uit de 
Veldstraat mee. ‘Ik heb het nummer onder mijn 
toonbank liggen’, verklaart Bep. ‘En sommigen 
staan buiten voor de winkel al te bellen.’ Kortom, 
een samenwerking in de zorg waar ze in Den 
Haag nog een puntje aan kunnen zuigen. 

Het medium zelf is er erg nuchter onder. ‘Het is een gave’, verklaart 
Frans. ‘Maar iedereen heeft die. Je moet het alleen weten.’ Hij kreeg 
het over van zijn vader Piet en doet het al veertig jaar. Zijn praktijk 
is met de tijd meegegroeid, want je kunt de klachten ook doorbellen. 
‘Ik vraag eerst naar de voornaam. Daarna concentreer ik me op de 

Het werkte zelfs 
op afstand

Van Mrie de Mossel èn Kee de Kat
Driek Prinsen èn Gijs Pannelat
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Van Naris èn van Driekske Ruys
Van Jans de Mop èn Anna Buis

persoon en de klacht en bid er een zelfgemaakte tekst bij.’ Frans hoeft 
er niets voor te hebben, maar een reactie stelt hij wel op prijs.
Volgens Bep werkt het systeem perfect en zijn de resultaten nave-
nant. ‘Vooral die mense uit dun Piekenhoef. Die snappen er niks van. 
Dat dit allemaal kan in Berghem.’ 
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Van Jas de Wéver èn Nol de Pin
Van Hend dun Domenie en zun ôlling gezin

Herrie op Nieuw Zevenbergen

Niemand is tegen elektriciteitscentrales; we vinden het alle-
maal prettig als ’s avonds de lamp brandt. Snelwegen idem 
dito; heerlijk om met 130 in het uur van a naar b te kunnen 

rijden. En als je vluchtelingen op wilt vangen, dan heb je asielzoe-
kerscentra nodig. Stuk voor stuk voorbeelden van nuttige en soms 
zelfs noodzakelijke voorzieningen. Goed dat ze er zijn, maar… liever 
niet in de buurt. 
Typisch Nederlands? Nee hoor. De term not in my backyard (NIM-
BY) komt niet voor niets uit Amerika. Dit gevleugelde gezegde wordt 
gebezigd als burgers bang zijn hinder te ondervinden van collectieve 
voorzieningen in de buurt van eigen huis en haard. In de lage landen, 
met erg veel bewoners én voorzieningen per vierkante kilometer, is 
de kans op NIMBY-gedrag natuurlijk groot. Onze Vlaamse buren 
hebben zelfs een eigen versie. NIVEA: niet in voor- en achtertuin. 

Berghem kan, met alle bouwlust van de laatste decennia, eigenlijk 
niet achterblijven. Ook in ons dichtbevolkte dorpje moet het ergens 



Klurke 45 - 125

Van Gijs van Schôjik èn zunne stier
En Piet dun Uvender mi zunnem bier

een keer gaan wringen zou je zeggen. NOOM, nie op onze misse, dat 
zou een goede Bèrgse variant zijn. We hebben alleen geen elektrici-
teitscentrale of asielzoekerscentrum en van de snelweg hebben we 
geen last. Niks te klagen dus? 
O, jawel! Circuit Nieuw Zevenbergen. Dat zou een mooi mikpunt 
van Bèrgse NOOM’ers kunnen zijn. De karts en motoren produce-
ren voldoende lawaai voor een serieus potje klagen. Toch klinken 
die vier woorden, nie op onze misse, in Berghem niet tot nauwelijks. 
Voor de bewoners van het Schaijkse buurtschap 
het Mun ligt dat anders. Zij zeggen wél veel hin-
der te ondervinden van al het crosslawaai uit onze 
Bèrgse achtertuin en zouden het circuit het liefst 
sluiten. 

Ironisch genoeg is het circuit juist naar Berghem 
gehaald om de omliggende gemeenten van alle 
denderende decibellen te verlossen. Dat was in de 
jaren tachtig, toen motorcross zo’n beetje de populairste sport op het 
Noord-Brabantse platteland was. In ieder gehucht was wel een mo-
torcrossclub actief; op braakliggende landbouwgrond of in natuur-
gebieden. Soms met, maar vaker zonder officiële toestemming.   
Steeds meer gemeenten gingen de nadelen van deze populaire sport 
zien. Herrie, stank en gesneuvelde natuur vormden aanleiding voor 
een zoektocht naar een structurele oplossing. De theorie was simpel: 
als we al die kleine clubjes samenvoegen op grote, regionale circuits, 
dan zijn alle Brabantse gemeenten in één klap verlost van de motor-
crossoverlast. De praktijk was weerbarstiger: de Brabantse gemeen-

Toch klinken die 
vier woorden, nie 
op onze misse, in 
Berghem niet tot 
nauwelijks
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Van Antoon de Gier èn Dorrus de Vlôi
Van Naris de Luuk in zun kiepekôi

ten waren niet te porren om een dergelijk decibellenopvangcentrum 
binnen de eigen grenzen te halen. 
Op twee na: Veldhoven en Berghem. Veldhoven kreeg ‘De Landsard’, 
Berghem kreeg ‘Nieuw Zevenbergen’. Het was de Bèrgse burgemees-
ter Ben Straatsma, niet geheel toevallig zelf ook een motorcrosslief-
hebber, die het bosrijke niemandsland tussen Berghem, Schaijk en 
Heesch aanwees als geschikte plek voor een regionaal circuit, waar-
door veertien andere lokale crossbaantjes en –terreintjes konden 
worden opgedoekt.  

Tegenwoordig weet iedere motorsportliefhebber uit binnen- en bui-
tenland waar Berghem ligt. Daar kunnen we trots op zijn. Al geeft 
het achter op onze misse wel wat herrie met de buren…
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Van Dorrus de Smid èn Sillus van Vugt
Ut Lijkt verdölleme wel un klucht

Sportiviteit bij boer Bart

‘Kom op! Jullie zijn toch geen watjes? We willen winnen 
toch?’ Deze en andere kreten schallen over het veld van 
boer Bart van Schaijk. Dat voor de gelegenheid  gevuld is 

met allerlei grote en minder grote proeven. Het is juni, tijd voor de 
zeskamp!
De geoliede machine van KPJ Berghem heeft het grasveldje aan de 
Burgemeester van Erpstraat in korte tijd omgetoverd in een circuit 
vol met waterbakken, glijbanen, hindernisparcoursen en andere 
spellen waarop jong en oud zich mogen uitkuren. De jeugd trapt tra-
ditioneel af op zaterdag en op zondag doen de volwassenen het nog 
eens dunnetjes over.

Zaterdagochtend vanaf een uurtje of negen krioelen de deelnemer-
tjes over het terrein. Weer of geen weer; de waterspellen zijn favoriet. 
Wat is er nu mooier dan met een grote band van een lange glijbaan 
af te gaan en als eerste aan te bellen? ‘Snelste tijd tot nu toe’, aldus 
het jurylid ter plaatse terwijl hij de scores noteert. De teamcoach, 
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Seel van Kobbusse èn de Koekzak ok
Van Jan de Poel èn Pet dun Brok

meestal een fanatieke vader of moeder van één van de sportertjes, 
knikt tevreden. 
De kinderen kijken even op en gaan weer snel verder naar een vol-
gende proef.  Regelmatig geeft de speaker aan welk team zich bij wel-
ke proef mag melden. Soms is behendigheid belangrijk, soms snel-
heid, soms kracht, altijd plezier. Tien deelnemertjes verzamelen zich 
om een groot reservoir gevuld met tweehonderd liter water. De op-
dracht is niet ingewikkeld: pak de handvatten vast en til het gewicht 
zo lang mogelijk op. Een krachtproef dus! ‘Een makkie voor jullie 
toch?’, merkt de coach op, terwijl deze vlotjes een frietje met staat 

weg te happen. Was dit ook een proef geweest, dan 
had hij daar vast de eerste plaats mee gehaald.

De zoemer klinkt. Het gewicht gaat omhoog, 
ondersteund door twintig handjes. Eerst soepel, 
maar als de minuten verstrijken, krijgen de jonge 
sportievelingen het steeds moeilijker. Gelukkig is 
daar hun rots in de branding. Met inmiddels een 
kloddertje mayonaise in zijn mondhoek. ‘We zijn 

er bijna! Even volhouden nog hoor, zo zwaar is het niet’, adviseert hij 
zijn team op luide toon. Of het komt door de inspirerende woorden 
van hun coach, leert de overlevering niet. Maar de vijf minuten wor-
den volgemaakt voordat het gewicht weer terug op zijn plek ploft. 
Missie geslaagd. Op naar de volgende. Zo gaat het de hele dag door 
tot en met het finalespel. Daarna verzamelt iedereen zich op het veld 
voor de uitslag. Alle teams worden omgeroepen van de laatste tot 
de eerste. Luid juichend en zingend komen de winnaars hun trofee 
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ophalen. Veel leden van de KPJ zien dit niet, want zij zijn alweer aan 
de slag met het prepareren van het terrein voor de volwassenen zes-
kamp. Een geoliede machine stopt nooit.
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Van Wim de Klokkefiets èn Driek de Stier
Van Lam dun Hop èn nog veul mier

Happy IJs, Harry IJs

Tientallen jaren lang was hij dé kindervriend van Berghem: 
Harry de Siep. Iedere zomer fietste hij met zijn stralend wit-
te ijscokar door de straten van het dorp. Een waterijsje (zo 

eentje met twee stokjes, je kon ze gemakkelijk doormidden breken) 
kostte een dubbeltje, een bekertje roomijs een kwartje. De bekertjes 
werden vooral op zondag goed verkocht, de waterijsjes waren de 
doordeweekse ijsjes. 
Harry de Siep: bij iedere Berghemnaar die voor 1980 is geboren, staat 
hij in het geheugen gegrift. Beige stofjas, zwarte hoornen bril en een 
bel die altijd klonk als het startschot voor een feest: ‘Mam, mag ik 
een ijsje?’ En al vielen de mussen van het dak: Harry vertikte het om 
een hoed of een pet op te zetten. 

Op zondag stond hij altijd bij de Mariakapel aan de Zevenbergse-
weg: favoriete hangplek van veel fietsers. Doordeweeks fietste Harry 
ook vaak naar de LTS in Oss. En naar de fabrieken aan de andere 
kant van het spoor: Hartog, Zwanenberg, Organon en Thomassen en 
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Van Janus van Lentjes èn hullie Nètje
Van Herman dun Beer èn Kees ut Kètje

Drijver. Bij de gemeente kocht-ie jaarlijks een ventvergunning: twee 
gulden vijftig per jaar. 
Rijk is Harry niet geworden van de ijsjes, maar hij heeft wel een mooi 
leven gehad, zegt zijn zoon Henry Sieben, de enige van de vier kin-
deren die nog in leven is. ‘Als hij ’s avonds thuis kwam, legde hij de 
dubbeltjes altijd in keurige rijtjes op tafel, om te tellen hoeveel hij 
had verdiend.’ 

Heel zijn leven heeft Harry gevent met spullen. Hij 
begon ooit bij bakker Boeijen, maar daar ontdekte 
hij dat hij niet binnen kon blijven. Harry was een 
man voor buiten, iemand die er op uit wilde. In 
de zomer bracht hij zijn ijsjes aan de man, in de 
winter probeerde hij andere dingen te verkopen. 
Het maakte niet uit wat. Zoon Henry: ‘De ijscokar 
was zijn lust en leven. Op zijn 72e is hij er mee op-
gehouden, alleen maar omdat mijn moeder vond 
dat-ie moest stoppen.’ 

Harry begon met de verkoop van Sprookjesijs, stapte later over op 
Vami-ijs en nog later op Happy IJs, dat gemaakt werd aan de Paral-
lelweg in Oss. Al zijn ijsjes waren verpakt, aan smeerijs heeft hij nooit 
gedaan. Jarenlang stond er Harry IJs op zijn kar: grapje van een paar 
LTS-leerlingen die de twee p’s hadden veranderd in twee r’s. 
‘Zelf at-ie bijna nooit een ijsje’, weet zoon Henry nog. ‘Hij nam altijd 
een thermoskan thee en wat boterhammen mee. Alleen als-ie hele 
erge dorst had, nam-ie wel eens een waterijsje. En ’s avonds na het 

Harry was een 
man voor buiten, 
iemand die er op 
uit wilde



132 - Klurke 47

Van Jan van Ôlst, mi zunne flinke muil
Van Mertien dun Ölpert èn Joop dun Uil

werk ging hij nog vaak een borrel drinken bij De Witte of bij Grad de 
Smid. Zonder kar, die bleef altijd thuis.’ 
Harry overleed in 1996, op 84-jarige leeftijd. Waar is de ijscokar ge-
bleven? Henry weet het niet. ‘De bel wel, die heb ik nog. De laatste die 
hij heeft gebruikt, is nog van de Aloysiusschool geweest.’
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Van diejn of daander helleveeg
Van Zeldzame, uit de Hoarese Steeg

Ôn de kant vur de nèìj Berchplaets

Zeventien, vierentwintig, vijfenvijftig… Kien! Op 2 augustus 
2013 was het de laatste keer dat Alwin van Dijk de nummers 
oplas bij de alom bekende, onvolprezen kienavonden in de 

oude Berchplaets. De zondag daarna sloot hij voor de laatste keer 
de deuren. Deuren die, net als het hele pand, al snel kennis zouden 
maken met de sloophamer.
Elke Berghemnaar is vast ooit in het gemeenschapshuis geweest. Om 
te kienen, te chillen bij het Open Huis, een toneelvoorstelling van 
huisclub Amicitia te bekijken, carnaval te vieren, de uitslag van De 
Bergse Kwis aan te horen, een kaartje te leggen of een balletje te tik-
ken op de biljarts. De lange lijst met activiteiten in de Berchplaets 
onderstreept nog maar eens wat voor een actief dorp Berghem is. 
Het oude pand kraakte in zijn voegen. Het was eigenlijk te klein. Ze-
ker om de uitslag van de verlichte optocht bekend te maken. De wa-
genbouwers van Berghem staan op elkaar gepakt te staren naar het 
scherm waarop de uitslag wordt geprojecteerd. Dat zijn lange avon-
den in een warme zaal. Maar daarover wordt niet geklaagd. Oké, dat 
wordt er wel. Maar niet heel veel. 
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De Rem, dun Tunnis èn dun Kolenhond
Van Harrie de Krèl, dès Herpse grond

Berghem voelde zich namelijk thuis in dit pand. En dat komt niet 
door de spuuglelijke ronde lampen in de grote zaal, het rookhokje 
met foutief opschrift Smockey en the bandit of het op Sjaak de Kob-
bus lijkende schilderij bij de entree (dat eigenlijk een portret van een 
voormalig burgemeester is, maar dat weten de patatgeneratie en 
de generaties daarna niet meer). Wat geeft dit ietwat muffe gebouw 
dan zo’n gevoel van thuiskomen? Niet in de laat-
ste plaats is dat de familie Van Dijk. Vader Fons 
startte als uitbater en zoon Alwin en schoon-
dochter Rita rolden de zaak binnen. Vooral die 
laatste twee zorgden voor een goede sfeer in de 
Berchplaets. En daarbuiten. Alwin is namelijk 
ook een van de initiatiefnemers van Sprankelend 
Berghem, een club horecamensen uit Berghem 
die onder meer rond de kermis een feesttent met muziek verzorgt.
Terug naar de Berchplaets. De oude is niet meer. Daarvoor in de 
plaats is een gloednieuw pand gekomen met een mooie theaterzaal. 
Architectonisch helemaal van deze tijd. ‘Een overdekt dorpsplein, 
een ontmoetingsplek voor alle inwoners’, zo valt te lezen op de web-
site. De nieuwe plek ziet er prachtig uit, maar nog wel steriel. De vele 
voetbalsjaals die we kennen van de oude Berchplaets hebben helaas 
geen plek gekregen. De familie Van Dijk en meewerkende aanhang 
en vrienden gelukkig wel. Hopelijk nemen zij die positieve, Bèrgse 
sfeer van het oude pand mee naar de nieuwe plek en galmt er regel-
matig een zoetgevooisd Ôn de kant! van Anja door de nieuwe zalen. 

Wat geeft dit iet-
wat muffe gebouw 
dan zo’n gevoel 
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Van de Souspot èn van Kees de Krap
Van ut Jööperke èn van Harrie de Nap

Bijbeppen bij Bloemers

Googelen werd in 2005 als werkwoord opgenomen in de 
Dikke van Dale. Zoeken op internet is in de korte uitleg te 
lezen. Zoeken naar alles wat je maar wilt weten. Je vindt er 

antwoord op al je vragen. En meer. Voordat er internet was, ging je 
in Berghem gewoon naar Bep Bloemers. En nu er al lang internet is? 
Berghem stapt nog steeds binnen bij de drogisterij van Bep.
Want Bep is niet alleen de Bèrgse variant op Google, ook op het ge-
bied van sociale media zit je er goed. Ze biedt een luisterend oor als 
haar klanten over privéproblemen vertellen of geeft een duimpje 
omhoog (vind ik leuk!) bij blijde gebeurtenissen. Bovendien is ze in 
Berghem onomstreden: met een kwaaltje ga je eerst naar Bep en als 
die het echt niet weet, dan misschien maar even langs de huisarts. En 
het werk van Bep en collega’s is tot ver over de grenzen van Berghem 
bekend. Douaniers in Noord-Amerika, Peru, Zuid-Afrika, China en 
vele andere landen krijgen regelmatig de pasfoto’s gemaakt bij Bloe-
mers onder ogen bij de paspoortcontrole.
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De Zwarte Mama, ok meegeteld
En Jan dun Hammaker op ut Veld

Het pand aan de Wilhelminasingel is al sinds het eind van de jaren 
zestig in gebruik. Eerst als kapsalon, toen als kapsalon en drogiste-
rij en sinds 2004 is de kapsalon verhuurd en richt Bep zich volledig 

op haar drogisterijactiviteiten. Maar het pand is 
meer een Bèrgs ontmoetingscentrum. Veel klanten 
komen niet alleen voor een zalfje, zonnebrand of 
schrijfwaren, maar vooral voor een praatje. Over 
de eigen familie en vrienden of over anderen. Want 
Bep weet wat er speelt in een kleine gemeenschap 

zoals Berghem. Natuurlijk mag er wel een beetje geroddeld worden, 
maar de meeste zaken zijn uitgebreid getoetst bij meerdere bronnen.

Inmiddels is Bep zeventig jaar. Aan stoppen denkt ze nog niet. Na 
haar dochters helpen inmiddels ook haar kleindochters mee in de 
zaak die ze ooit startte met haar man Gerrie. De blauwdruk voor een 
familiebedrijf. Ook Marieke Spanjers, al ruim veertig jaar werkzaam 
in de zaak, kun je daarom zonder problemen bij de drogisterijfami-
lie rekenen. Een familie diep ingebed in Bèrgse grond. Voor nieu-
we inwoners is een bezoek aan Drogisterij Bloemers een aanrader. 
Niet omdat de scheermesjes in de aanbieding zijn of het assortiment 
snoep misschien wel het meest uitgebreide is, maar vooral om eens 
rond te kijken en te luisteren. En zo weer wat meer te leren over het 
Berghem van nu én van vruuger.

Natuurlijk mag 
er wel een beetje 

geroddeld worden
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Tinuske Brands die von inens un taaw
Mi un gèèt er ôn, dè kwaam nie naaw

De jungle van de Aloysiussschool

Ouders die een school moeten kiezen voor hun kinderen, 
hebben het tegenwoordig niet makkelijk. Wat moet het 
worden: de Montessorischool, de Daltonschool, een Jena-

planschool of toch maar een gewone basisschool? Vroeger was mis-
schien niet alles beter, maar wel overzichtelijker. Zeker in Berghem: 
de meiden gingen naar de Sint-Jozefschool, de jongens naar de Aloy-
siusschool. Pas vanaf het begin van de jaren zeventig mochten de 
jongens en meisjes bij elkaar in de klas zitten (een besluit dat voor 
de seksuele ontwikkeling van veel leerlingen overigens een krachtige 
stimulans bleek te zijn). 

Hier gaan we het hebben over de Aloysiusschool, inmiddels al weer 
dik 35 jaar gesloopt. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat sommi-
ge oud-leerlingen nog wel eens zwetend wakker worden van de tame-
lijk fysieke onderwijsmethodes die de onderwijzers van de Aloysius 
er op na hielden. In hun nachtmerries komt het allemaal weer terug: 
de tikken die juffrouw De Bruijn uitdeelde met haar aanwijsstok, de 
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Mar ik moes jou toch de groete doen.
Di waare zôn bietje de wensen van toen.

harde vingerknokkels van meester Willems, de martelpraktijken van 
meester Verbunt, de kracht die school in de vlakke hand van school-
hoofd Gielen. 
Eind jaren tachtig kreeg oud-leerling Hans Klerks de lachers op zijn 
hand toen hij in een Osse talkshow vertelde over zijn belevenissen op 

de Aloysiusschool. ‘Alleen in gebieden die door de 
stichting Memisa werden ondersteund, bestonden 
scholen waar het onderwijs nog slechter was’, zo 
kraaide Hans onder meer uit. 
Met de wijsheid van nu weten we dat hij er gru-
welijk naast zat. Want ja: ook Hans Klerks (som-
migen zouden zeggen: zélfs Hans Klerks) is goed 
terecht gekomen. Voor de Aloysiusschool geldt de 
uitdrukking van Johan Cruijff: ‘Je gaat het pas zien 

als je het door hebt.’ Alleen met terugwerkende kracht is vast te stel-
len hoe geraffineerd het onderwijssysteem op de Aloysius in elkaar 
stak. Als er al een school is om kinderen klaar te stomen voor het 
leven, dan verdient de Aloysiusschool een tien met een griffel. 

Wie ooit door meester Verbunt naar voren werd geroepen, kent 
nooit meer angst. Wie bij meester Willems de tafels heeft geleerd, 
maakt nooit meer een rekenfout. Wie les heeft gehad van juffrouw 
De Bruijn, zal nooit meer zeggen dat vrouwen doetjes zijn die slechts 
voor spek en bonen mee mogen doen. Wie de jungle van de Aloysi-
ussschool heeft overleefd, is geschikt voor de grote-mensenwereld. 
In 1976 ging de Aloysiusschool dicht en werd aan de andere kant 
van het dorp de Molenveldschool geopend. Daar gingen ze meteen 

In hun nacht-
merries komt 

het allemaal 
weer terug



Klurke 50 - 141

werken met rapportcijfers die op konden lopen tot ‘niveau 16’. Geen 
hond die het begreep, het was nieuwlichterij die in alles vloekte met 
het degelijke, old-school-onderwijs van meester Willems en juffrouw 
De Bruijn. Een paar jaar later vielen ze bij ’t Molenveld weer terug op 
normale cijfers: een vier was weer gewoon klote, een negen was weer 
uitmuntend. 
Eeuwig sund dat het schoolgebouw van de Aloysius gesloopt is: het 
zou ook nu nog een prima lokatie zijn geweest voor de heropvoeding 
van de jeugd. 
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Dankwoord

Hopelijk heeft u met het lezen van Vijftig Klurre Bèrgs net zo genoten 
als wij met het maken ervan. We hadden dit niet voor elkaar gekre-
gen zonder de hulp van een hele stoet Berghemnaren. Alle lof van de 
redactie gaat uit naar: Sjoerd Hoeks voor zijn aandeel in de opmaak, 
Maurice de Haas voor de omslag, Jackie (Ak) Hoeks en Leo Hoeks 
voor hun verhalen, Bert Akkermans voor zijn foto’s en het vele zoek-
werk in de fotoarchieven en Hans Klerks voor de presentatie van ons 
boek.

Verder dank aan de geïnterviewden en iedereen die ons informatie 
heeft gegeven.

En tot slot bedankt de redactie Jos Verstegen en Ad Megens (Berg-
hem.nl), Henca Boeijen, Willy van Grunsven, Henry Sieben, Mien 
van Schaijk, Jackie (Ak) Hoeks, Leo Hoeks, Berchs-Heem, Elly van 
der Sloot (TV Berghem), Monumentenzorg, het BHIC, MCC Berg-
hem, MooiBerghem.nl, Marianne van der Heijden en het Stadsar-
chief Oss (Daan Scholte) voor het fotomateriaal.

De redactie.   



Vijftig klurre Bèrgs
Zoals ze over Dik Trom zeggen dat het 
een bijzonder kind is (en dat is-ie), kun je 
over Berghem zeggen dat het een kleurrijk 
dorp is (en dat is het). Om dat te bewijzen 
zijn in dit boek vijftig Bèrgse klurre bijeen-
gebracht. 

Waarover gaat dit boek dan? Dit boek gaat 
over markante figuren als Driek Ruijs, 
Harry de Siep en Grad den Dol. Het gaat 
over vroeger en nu, over zwemmen bij de 
stuw en over het magische moment van 
de carnavalszondagavond, als de lèmpkes 
aanspringen. Het gaat over de verdwenen 
radiopiraat Arika en over het blijvertje dat 
Het Trefpunt heet. Het gaat over de legen-
darische platte-karrenstrijd van 2012 en 
over de Berghemse Buffels die de Pieken-
hoef van een artistiek tintje voorzien. 

Vijftig klurre Bèrgs is het beste bewijs dat 
Berghem ook na de pijnlijke inlijving door 
Oss nog steeds een  dorp met een eigen 
karakter is. Een dorp vol eigenzinnige fi-
guren, een dorp met een rijke geschiede-
nis én een rijke toekomst. Een boek voor 
iedereen die van Berghem houdt of - dat 
kan ook - brandt van verlangen om er 
kennis mee te maken.
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