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Van de Redactie 
Beste lezers, in dit  nummer leest u over de  
activiteiten die er zijn geweest en over een 
bezoek van enkele van onze leden aan de 
officiële opening van de expositie  
“Rijksmuseum in de Abdij” op vrijdag 24 
juni 2005 te Uden. 
 

 
Liederentafel 
Zondag 20 februari was 
er traditiegetrouw een 
avond samen met de 
leden van de KVO. 
Deze keer hadden we 
het duo “Joep en Miriam” uitgenodigd.  
 
Het duo zong diverse bekende liedjes en als 
het mogelijk was werd er door de 
aanwezigen meegezongen. Het was een 
gezellige ‘Brabantse Avond’, voor herhaling 
vatbaar. 

 

 
Contributie: 
Mocht u de contributie voor het jaar 2005 nog niet 
hebben voldaan dan verzoeken wij u deze z.s.m. 
over te maken op reknr: 1065.16.817 Rabobank, 
tnv Berchs-Heem of via Giro nr: 79.48.052   
Vergeet daarbij uw lidmaatschapsnummer niet 

te vermelden.  
Voor vragen omtrent betalingen:  
Lambert van Hintum, 0412-402515. 
Penningmeester Berchs-Heem. 

 

 
Redactie Nieuwsbrief 
 
Gerrit Bergers   0412-402587  
Jan Bon    0412-401131 
Jan van der Burgt  0412-401183 
 
** Kopie, liefst onbewerkte tekst, inleveren bij de 
redactie of bij de secretaris van de vereniging** 

Openstelling Expositieruimte  
 
“Berchs-Heem” is gevestigd in het 
voormalig gemeentehuis van Berghem,  
Burg. Van Erpstraat 2. 
 

 
Vaste openingstijden 
1e  zondag van de maand:    11.00-13.00u. 
De maandag daaropvolgend:    19.00-21.00u. 
 
Ook na een telefonische afspraak via de 
secretaris (401327/ 402587)  bent U van harte 

welkom. 

 

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

Mocht u het op prijs stellen om brieven en post 
van Berchs-Heem via e-mail te krijgen dan kunt 
dat het beste via een   e-mail aan de vereniging 
laten weten! 
 
Tot nu toe hebben slechts enkele leden hun 
adres aan ons doorgegeven. Vooral voor 
leden die via de post hun berichten van ons 
ontvangen zou het zeer welkom zijn. 
 
 

mailto:Berchshe@caiway.nl


Lezing: “De roerige periode 1925-1945”,  
door Wim Boeijen. 

 
Op donderdag 26 mei was er in de 
Meerzaal, van de Berchplaets; een historisch 
interessante dialezing met expositie, die in 
het teken stond van de viering van zestig jaar 
vrede en vrijheid. Wim Boeijen nam de 
mensen mee in de geschiedenis, terug naar 
de Duitse overrompeling tijdens de zwarte 
meidagen van 1940, terug naar de bezetting, -
de luchtoorlog. Een groot deel van Zuidelijk-
Nederland vierde al in 2004 de zestigjarige 
bevrijding en in 2005 worden deze his-
torische momenten door geheel Nederland 
omgeven met tal van activiteiten. In dit 
verband was de lezing  zeer actueel. Onder 
de titel ‘Beleef  het verleden, om nooit te 
vergeten’ zorgde de auteur/historicus Wim 
Boeijen uit Schaijk voor een boeiend 
programma.  
Met tweehonderd unieke dia’s en een 
tentoonstelling stond de verteller stil bij 
opmerkelijke Brabantse- Gelderse- en Noord 
Limburgse gebeurtenissen uit de roerige 
periode 1925/1945.  
 

 
 
Aan de orde kwamen onderwerpen zoals 
vlieghistorie, crisis, dreiging en de 
hoogtijdagen van de mobilisatie. Met de 
Nederlandse defensiegeschiedenis kwamen 
de verdedigingswerken van de Hollandse 
Waterlinie, de Maas- kanalisatie, het 
Defensiekanaal, de kazemattenlinies en de 
werk-verschaffing in beeld.  
De spreker vertelde ook over de Berghemse 
treinbeschieting en het verhaal van operatie 
‘Market Garden’ waarbij hij duidelijk maakte 
hoe de geallieerden zich muurvast liepen in 
de corridor  Eindhoven, Nijmegen, Arnhem 
met als gevolg dat de rest van Nederland tot 
1945 op de bevrijding moest wachten.  
 
Wim Boeijen schreef  twee boeken over deze 
gebeurtenissen uit die tijd in zuidelijk 
Nederland.  

Zijn eerste historische werk werd in 1994 
gepresenteerd. Op 28 januari 2004 kwam zijn 
tweede boek over Brabant, Gelderland en 
Noord Limburg uit, dat de titel draagt: 
‘Vliegen en vechten bij de Maas  ’40-‘45’.  ISBN 
9075879-199.  Een zeer goed ontvangen  
omvangrijke historische studie.  
 
Dit prachtige boekwerk van hem verhaalt 
nieuwe authentieke gebeurtenissen uitermate 
boeiend en het verschaft een schat aan 
nieuwe feiten, gegevens, illustraties, 
meningen en ooggetuigenverslagen van 
mensen, die er zelf bij waren. In recensies 
wordt geschreven dat zijn laatste boek een 
grote aanwinst is voor de Brabantse-, 
Gelderse- en Noord Limburgse geschied-
vorsing.   
 
De Schaijkenaar, die ook lid is van de  
plaatselijke heemkundekring, bibliotheek, -
ouderenbond, - de landelijke studiegroep 
luchtoorlog 1939/1945 en projectgroep 
luchtoorlog Oost Brabant, brengt voor 
verenigingen, clubs en bonden op boeiende 
en uitbundige wijze deze historische 
dialezing.  
 
De aanwezigen hebben door het 
enthousiasme van de verteller  zeker een 
beeld kunnen vormen  van wat er zich toen 
heeft afgespeeld.  Wim bedankt.   

Gerrit Bergers 
 

 
Fotogroep 
De fotogroep is inmiddels uitgebreid en gaat 
vanaf 7 september enthousiast verder met het 
verzamelen van foto’s en het invoeren van 
gegevens in de computer. 
Mocht U zich geroepen voelen om de groep 
te komen versterken en zeker als U ook nog 
goed met de computer kunt werken dan bent 
u van harte welkom.  
Ook als u nog in het bezit bent van 
interessante oude foto’s neem dan contact op 
met de contactpersonen van de 
fotowerkgroep:  
 
Ineke Mulders 0412-402901 of  
Jos van der Burgt 0412-401183. 
Er is nog heel wat werk te verrichten voor 
een enthousiaste vrijwilliger. 
 
Voor meer informatie kunt u zich melden 
bij Rinie Gremmen, 0412-402141 



Expositie “Rijksmuseum in de Abdij”  
 
De uitnodiging was gericht aan Hkk Berchs 
Heem, Burg. Van Erpstraat 61,  5351 AS 
Berghem.  “Rijksmuseum in de Abdij” op 
vrijdag 24 juni 2005. 
Oud – secretaris H. v.d. Camp zou gaarne 
met een bestuurslid deze expositie bezoeken. 
Ondergetekende voelde daar wel iets voor. 
Aan de organisatie heb ik schriftelijk 
medegedeeld, dat we gaarne met drie 
personen aanwezig zouden zijn.  
 
Enkele wetenswaardigheden uit de krant van 
het Museum voor Religieuze Kunst (uitgave 
juni 2005) :    
“…Een kleine 130 jaar geleden, januari 1875, 
stonden twee heren voor de poort van de 
Abdij ‘Maria Refugie’ te Uden.  Het waren 
architect Pierre Cuypers en referendaris 
jonkheer Victor de Stuers. Zij kwamen het 
kunstbezit van de abdij bekijken. Mogelijk 
zaten er wat objecten tussen, die geschikt 
waren om opgenomen te worden in het 
nieuw in te richten Nederlandsch Museum 
voor Geschiedenis en kunst in Den Haag, de 
papieren voorloper van het huidige 
Rijksmuseum.  De Stuers zou vijftig werken 
opkopen, hieronder vijfentwintig middel-
eeuwse beelden. Deze transactie staat 
centraal tijdens de expositie ‘Rijksmuseum in 
de Abdij’...”   
In juni 2005 keren de meeste beelden, in 1875 
verkocht, terug naar de plaats van herkomst,  
de abdij ‘Maria Refugie’. Ze worden 
gedurende de expositie samengevoegd met 
de eigen collectie middeleeuwse 
beeldhouwkunst van het museum.  
Enkele beelden op deze expositie o.a.  
‘Barbara’, oorspronkelijk afkomstig uit de 
voormalige Birgittijnse dubbelabdij 
‘Mariënwater’ te Koudewater. 
Michaël, Meester van Koudewater, ca. 1470. 
Birgitta van Zweden, Meester van Elsloo, ca. 
1510 en haar ‘Openbaringen’, miniatuur uit 
getijdenboek, 1457.    
Ook het koor en de refter van de abdij uit 
2005 zijn te bewonderen.  Als je er toch bent, 
ga dan ook naar de mooie aangelegde 
kruidentuin.  
Afgezonderd van de buitenwereld en nog 
steeds achter dikke tralies wonen er 
momenteel in de abdij zes zusters, waarvan 
er één als nieuwe, jonge zuster in 2003, haar 
eeuwige gelofte heeft uitgesproken. Sober 
levend in dienst van God met een raar kapje 

op hun hoofd. Dat merkwaardig kapje op 
hun zwarte sluier is de Birgittijnse kroon. Het 
zijn drie witte banden, die met elkaar 
verbonden zijn. Zij vormen een cirkel, zonder 
begin en zonder einde, rond het hoofd en een 
kruis over het hoofd. Daar waar de banden 
elkaar ontmoeten, op de vijf raakvlakken, 
zitten vijf rode punten.   Zij herinneren aan 
de vijf wonden van Christus. Het mooist 
wordt deze symboliek verbeeld in een beeld 
van de H. Birgitta. 
 
De tentoonstelling werd geopend door de 
Commissaris der Koningin in Noord-Brabant 
Mevr. J.R.H. Maij-Weggen en werd ingeleid 
door Dr. J.P. Sigmond,  directeur collecties 
van het Rijksmuseum.  
 
Ook waren er gereserveerde plaatsen voor 
hoogwaardig-heidsbekleders zoals de bis-
schoppen Mgr. Hurkmans en Mgr. van Luyn. 
Ook oud-minister van Kemenade, Braks, en 
Andriessen gaven akte de presence.  
Conclusie: het Rijksmuseum in de 
(gerenoveerde) Abdij is zeker een bezoek 
waard.    
 

 
 
Groepsbezoek / rondleidingen in div. talen 
zijn mogelijk, indien tijdig gereserveerd.  
Kosten rondleidingen  €  20,00 per groep + 
entree per deelnemer  €  3,00 
Individueel bezoek  € 4,00  
 
De kapel van de zusters Birgittinessen is 
dagelijks in stilte te bezoeken van 15.00 tot 
16.00 uur. 

 
Museum voor Religieuze Kunst  
Vorstenburg 1  
5401 AZ  Uden  
tel: (0413) 26 34 31 
info@museumvoorreligieuzekunst.nl  
www.museumvoorreligieuzekunst.nl  

 
Gerrit Bergers 

mailto:info@museumvoorreligieuzekunst.nl
http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/


Natuurwandeling : zondag 5 juni 
 
De wandeling begon op zondag 5 juni om 
ongeveer kwart voor twee bij het Ossemeer  
(het oude osse zwembad). We gingen van 
start met ongeveer 20 personen waaronder 2 
dames uit Nuland, onder deskundige leiding 
van Wim Gremmen. Als eerste hebben we de 
restanten van het oude zwembad bekeken en 
de oude maasarm die er vlakbij lag. Daarna 
we gingen over een dijk richting de "Oijense 
Hut". Terwijl we over de dijk liepen werden 
we overvallen door een flinke regenbui.  
Gelukkig was iedereen hierop voorzien (de 
hele dag werd de zon al afgewisseld door 
regen). Hierna is het gelukkig droog 
gebleven. 
Bij de Oijense Hut stond Ans den Brok klaar 
met koffie, limonade en diverse 
versnaperingen. Prima verzorgd door Ans.  
Na een pauze van ca. een half uur liepen we 
verder via o.a. het Bos van de 
Waterzuivering en de Macharenseweg terug 
richting het Ossemeer, waar we om ca. kwart 
voor vijf bij het beginpunt terug waren. 
Iedereen was ondanks het mindere weer heel 
voldaan over de mooie en leerzame 
wandeling. Hartelijk bedankt Wim. 
 
Voor degenen die deze wandeling gemist 
hebben, er is volgend jaar waarschijnlijk weer 
een wandeling, maar dan uiteraard een 
andere route. 

Tot volgend jaar, Jan Bon 
 

 
 
 
Activiteiten: 
 

 
 Open monumentendag:  

Zaterdag 10 september 

 

Nieuwe aanwinst:  
 
Het aangrijpende boek van Bart Janssen: 

"De pijn die blijft” 
Ooggetuigenverslagen van het 
bombardement van Nijmegen 

22 februari 1944 
 

 

Duitse propaganda na het bombardement. - Affiche: 
Niod (Bron: Gelderlander)  

In de namenlijst van slachtoffers o.a.   

 dhr. H.W. Hermsen, geb. te Berchem, 
6 mrt. 1928,  

 dhr. A. Loeffen, geb. te Berghem, 13 
april 1910,  

 Mevr. Petronella M van den Heuvel - 
van Veggel, geb. te Oss,  8 mei 1899 

 Mevr. Cath.W. Bressers, geb. te 
Berghem,  2  sept. 1913 

 Mevr. Henr. J. v.d. Broek, geb. te 
Berghem,  5  juni 1920 

  
(Spec. vermelding in de medewerkerslijst:  
L.P. van den Heuvel uit Heesch) 
  
Als u dit boek wilt lenen, gelieve u uw 
naam in te vullen in het daarvoor 
bestemde schrift.  

 
 

 

 


