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HERDENKINGSTOCHT WHEELS
Op zondag 20 oktober a.s. is er een bijzondere
herdenkingstocht van oude legervoertuigen door
onze gemeente. De tocht gaat door alle kernen
en maakt op verschillende plaatsen een stop van
45 minuten. Er kunnen maar liefst 50 voertuigen
worden bewonderd. Voorop in de kolonne rijdt
een verkenningswagen, gevolgd door twee
tanks. Daarachter een vrachtwagen met de bagpipe band. Vlak voor aankomst op ieder locatie
zullen zij uitstappen en al spelend een dorpskern
binnen gaan. Gevolgd door rest van de kolonne.
Vanuit iedere kern mogen steeds 20 kinderen
meerijden tot het volgende dorp. Ze kunnen hier
op verschillende manieren voor in aanmerking
komen. Bijvoorbeeld via een gedicht of werkstuk
over het thema. Deze projecten lopen via de basisscholen. Herdenkingstocht Wheels is een gezamenlijk initiatief van de heemkundeverenigingen en oranje comités uit onze gemeente.

Het programma
09.30 uur	Ontvangst in centrum Gemonde, bij
café/zaal de Schuif en de kiosk.
11.00 uur	Vertrek uit Gemonde
(Gemondseweg, Schijndelseweg)

11.30 uur	Aankomst Sint-Michielsgestel Meanderplein
12.15 uur	Vertrek uit Sint-Michielsgestel (Nieuwstraat, Hoogstraat, Zandstraat)
12.45 uur	Aankomst Den Dungen
De Litserborg
13.30 uur	Vertrek uit Den Dungen
(Litserstraat, Beusingsedijk, Hasseltsedijk, Hoogstraat)
14.00 uur	Aankomst Berlicum Den Durpsherd
14.45 uur	Vertrek uit Berlicum (Milrooijseweg)
15.15 uur	Aankomst Middelrode Moerkoal
16.00 uur	Wheels gaat huiswaarts

Wheels
WHEELS is een vereniging van enthousiaste liefhebbers van oude legervoertuigen en toebehoren uit de oorlogsperiode 1940-1945 en de naoorlogse periode t/m 1984. De militaire
voertuigen worden door onze leden veelal zelf
gerestaureerd en onderhouden. Momenteel
heeft de vereniging WHEELS ruim 600 leden,
waarvan een groot gedeelte in Brabant woont.

PROGRAMMA 75 JAAR BEVRIJDING
Activiteiten alle kernen
Wanneer

Activiteiten

Waar

19 september, 17.20 uur

Herdenking en onthulling plaquette ter nagedachtenis van slachtoffers neergestorte bommenwerper Short Stirling IV

Piet van der Leebrug, Sint-Michielsgestel

20 september, 19.00 uur

Silent Wings herdenking
- Leggen van kransen in het bijzijn van 30 Engelse gasten uit Portishead, waarmee Den Dungen sinds 1989
		 in vriendschap verbonden is. De herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door Harmonie Wilhelmina,
		 het gilde St. Catharina en kerkkoor Crescendo

Monument Silent Wings, Litserstraat Den Dungen

28 september
Onthulling monument en plaquette Gemonde
10.00 uur Gemondsebeemd
- Onthulling nieuw monument ter nagedachtenis aan de bemanning van het Amerikaanse
11.30 uur Hooghemertseweg		 transportvliegtuig de C47A-Skytrain
- Nieuwe plaquette bij Verzetsmonument Hooghemertseweg ter nagedachtenis aan de 12 Amerikaanse militairen
		 die ondergedoken hebben gezeten in het bosgebied de Gasthuiskamp.
28 september, 17.00 uur
Leggen Stolperstein ter nagedachtenis aan Grete Spitzer

Gemondsebeemd en Hooghemertseweg Gemonde

18 oktober

Overhandiging boekje “Over kostbare vrijheid” aan burgemeester Looijen

gemeentehuis

19 en 20 oktober

Tentoonstelling Den Dungen

Litserborg Den Dungen

20 oktober

Kentalis terrein Sint-Michielsgestel

Bevrijdingsfeest met herdenkingsrit Wheels door alle kernen en activiteiten in elke kern
Gemonde:
- 9.30 – 11.00 uur: Wheels (bij De Schuif)
- vanaf 10.30 uur: pre-tentoonstelling Freelandmuseum in de Schuif en lezing ‘De bevrijding’ in de Schuif
Sint-Michielsgestel:
- van 10.30 tot 14.30 uur: activiteiten met medewerking van het gilde, harmonie en scouting op het Meanderplein,
		 presentatie op groot LED scherm
- van 11.30 – 12.15 uur: Wheels (Meanderplein)
Den Dungen:
- vanaf 11.00 uur: Tentoonstelling in de Litserborg, fietsspeurtocht, creatieve activiteiten in de Litserborg
- van 12.45 – 13.30 uur: Wheels (Litserborg)
Berlicum:
- van 11.00 tot 17.00 uur: tentoonstelling en diapresentatie ‘Oorlog en bevrijding Berlicum Middelrode’
		 en presentatie oud oorlogsspeelgoed in Den Durpsherd.
- 14.00 – 14.45 uur: Wheels (Den Durpsherd), optreden Sint-Jorisgilde
- 15.15 – 16.00 uur: Wheels in Middelrode (De Moerkoal), optreden Harmonie Tot Onderling Genoegen.
Beroepsmilitairen van verschillende krijgsmachtonderdelen aanwezig op het Beukplein.

Alle kernen

24 oktober 14.30 tot 17.30 uur

Den Durpsherd Berlicum

Tentoonstelling en diapresentatie ‘Oorlog en bevrijding Berlicum Middelrode’

27 oktober, 2, 9 en 16 november, Tentoonstelling Freelandmuseum
10.00 – 16.00 uur

Lariestraat 9 in Gemonde

27 oktober
t/m 17 november 2019

Voorstelling ‘De And’re Zusjes’, muziek geïnspireerd door de Andrews Sisters
Tentoonstelling ‘Het gezicht van Gestel’, Gijzelaars van Beekvliet 1942 – 1944, geschilderd door Karel van Veen

Litserborg Den Dungen
Het Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch

27 januari 2020

Internationale herdenking Holocaust Memorial Day

4 mei 2020

Nationale Dodenherdenking

Alle kernen

5 mei 2020

Nationale Bevrijdingsdag

Alle kernen

Nog te plannen:
Tentoonstelling Gijzelaars in Beekvliet en Ruwenberg
Lezingen, concerten en presentaties rondom 75 jaar vrijheid
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BERLICUM: EEN BLAD IN DEN OORLOGSSTORM
Uit: De Vrije Pers van zaterdag 2 december 1944

“... Men schrijft ons uit Berlicum 168
Huizen afgebrand, waarvan 142 boerderijen, tientallen huizen totaal in elkaar geschoten, plm. 30 directe en in-

directe slachtoffers, de toren van de
katholieke kerk een ruïne en de kerk
zwaar beschadigd, de protestantsche
kerk met den prachtigen toren opge-

blazen, bijna geen huis onbeschadigd,
het dorp heelemaal geëvacueerd,
daarna geplunderd, alle bruggen opgeblazen, de rundveestapel tot op 1/5

gedaald, Middelrode bijna met den
grond gelijk gemaakt en de eenige
windmolen afgebrand. Dit is het beeld
van Berlicum in November 1944. Het
leven in een zwaar geteisterd dorp
gaat snel, zoo snel, dat we er ons over
verbazen, dat alles nog maar zoo kort
geleden is. Toch is een korte terugblik
over deze zware weken gewenscht.
Het was 26 en 27 September, tóen
groote groepen vluchtelingen uit
Schijndel naar Berlicum kwamen,
waar aanstonds de vluchtelingen werden ontvangen, eten ontvingen en onder dak werden gebracht. Op 27 Sept.
kwamen de eerste granaten en tot 10
October den dag na de evacuatie, leefde Berlicum in de kelders. Vele honderden vluchtelingen vermeerderd
met de vluchtelingen uit Middelrode
en die uit de gevaarijkste deelen uit
Berlicum werden in de kelders van de
Hoogstraat en het dorp gedrongen.
Opgepakt vol zaten ook de gangen
van het klooster. Werkelijke heldenmoed is getoond door de menschen
van de V.V.O. en andere vrijwilligers. De
voedselvoorziening en zelfs de melkvoorziening werkte prompt door tusschen en onder het granaatvuur. Zoo
werd het 10 October, de fatale dag,
dat onder stroomenden regen meer
dan 5000 menschen hun woonplaats
of toevluchtsoord hadden te verlaten
en als een „Volk op drift”, den eenigen
uitweg naar Rosmalen en Den Bosch
insloegen. In diep Godsvertrouwen

verliet de bevolking zwaar gepakt en
gezakt, in stroomenden regen het
dorp, het meeste achterlatend.
In Rosmalen en Hintham vond een gedeelte van de menschen bij vrienden
en kennissen onderdak, maar ‘t meerendeel ging verder naar Den Bosch
en zelfs de Langstraat in. Veertien dagen tot drie weken zijn de meeste bewoners van Berlicum stadsbewoners
geweest. En toen de dagen zwaar
werden voor Den Bosch, steeg weliswaar de angst en werd de deernis met
de gastvrije stad grooter, maar tegelijkertijd kwam er hoop op de bevrijding
en een spoedig weerzien van ons eigen dorp, dat wij eindelijk 26 October
naar Berlicum terug konden gaan. Een
woord van hartelijken dank moge uitgaan naar Coudewater, waar zooveel
zieken en ouden van dagen uit ons
dorp verpleegd zijn, naar andere dorpen en naar Den Bosch, dat met zijn
moeilijke voedselvoorziening niet geaarzeld heeft duizenden vluchtelingen
nog te laten meedeelen. Wij hopen,
dat onze gemeente niet zal nalaten
om als blijk van dankbare hulde, een
oorkonde aan Den Bosch aan te bieden, als uiting van dankbaarheid voor
het nageslacht. Berlicum was only a
leaf in the storm of the was, raging
over our country. Berlicum was slechts
een blad in den storm van den oorlog,
die over ons land woedt.”

GEMONDE: OORLOGSHERINNERINGEN
VAN JAANTJE VERHAGEN-VAN DE VEN
Eind 1944 woonde Jaantje (10j.) met
haar ouders en zus in de boerderij op
het adres Broekstraat B 109 te Gemonde, momenteel is dat Bodem van
Elde 4.

Gemonde September 1944
Zondag 17 september
Het was die zondag 17 september
prachtig weer, met veel vliegtuigen in
de lucht. Moeder van de Ven voelde
dat de oorlog niet lang meer zou duren en ging chocolademelk maken. Zij
en de dochters zagen op die bewuste
dag om twee uur ’s middags de gliders ”met touwtjes” achter de vliegtuigen hangen.
Harrie van Esch, hun voormalige
knecht, was op bezoek. Hij wilde snel
naar huis toen al
die vliegtuigen overkwamen.
Vader van de Ven was op die zondag
naar zijn ouders in Vorstenbosch. Het
heeft hem toen veel moeite gekost
thuis te komen, want de bruggen over
de Zuid-Willemsvaart werden door de
Duitsers goed bewaakt en verdedigd.

Dinsdag 19 september
Op dinsdag 19 september landde een
glider op de Beek in de buurt van de
Boxtelseweg. Het gezin van de Ven
zag vanaf hun boerderij dat daar veel

jongelui op af liepen.
Bij familie Essens op de Beek stond
een Duits kanon, dat werd beschoten
door de Britten. Van het Duitse kanon
had de familie van de Ven geen hinder, wel overlast en schade die de invallende granaten van de Britten veroorzaakten.

Vrijdag 22 september
Het gezin Majoor, dat woonde op de
hoek van de Boxtelseweg en Eekhoorn,
trok op vrijdag 22 september bij hen
in. Dat was zwaar voor de ouders van
Jaantje. Een gezin erbij met tien, elf
kinderen. Jaantje en haar zusje vonden
dat wel leuk, zoveel kinderen op de
boerderij. Daar konden ze fijn mee spelen. Dan horen ze, terwijl ze binnen
spelen een hagelachtig geluid en vader
riep: “Naar de kelder!” Tijdens die
overhaaste vlucht bleek een van de kinderen Majoor nog in de box te zitten.
Vader heeft het kind opgehaald. De
ouders Majoor waren op dat moment
niet aanwezig. Er kwam zelfs door het
kelderraampje een granaatscherf in de
kelder. “Bid maar een Onze Vader en
Oefening van Berouw”, zei vader, “we
komen hier niet uit”. Het waren heftige
beschietingen. Toen werd het stil. Vader van de Ven ging kijken in de stal,
maar er was niets ernstigs gebeurd.
Wel lagen alle ruiten eruit.

Vader zag geregeld Engelse vliegtuigen overkomen. Die vlogen zo laag dat
vader de piloten in de cockpit kon zien
zitten. Hij klom op het kippenhok en
zwaaide met zijn pet naar de mannen.
En die zwaaiden terug. Jaantje heeft
dit gezien.

Maandag 23 oktober
Op maandag 23 oktober om 12 uur
reden Britse tanks vanaf de Eekhoorn
door de Broekstraat (nu Gemondsedijk) richting Gemonde en Sint-Michielsgestel. Jaantje en haar ouders
zagen ze stilstaan ter hoogte van de
boerderij Broekstraat 31.
Vader van de Ven holde naar huis en
Boerderij Familie Van de Ven tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Broekkwam terug met een mand appels van
straat B 109. De straatnaam is in de loop der tijd veranderd.
de eigen boomgaard en deelde die uit
Momenteel is de boerderij gelegen aan Bodem van Elde 4.
aan de Britse soldaten.
Moeder zocht krijtjes, zodat zij en haar
De week van 17 – 25 september was
ontploffende granaat, kwam Fok in de twee dochters hun namen op de tanks
een heftige week met veel beschietin- sloot terecht. De sloot was gelukkig
konden schrijven. Die stond al vol met
gen.
droog, maar hij zat helemaal onder
verschillende namen, ook van SchijnEr was veel schade aan het huis. Dak- het zand. Iedereen was verder ongedelse mensen. Sjef van Rooij in Sintpannen van het dak, ruiten kapot en
deerd, inclusief het paard.
Michielsgestel zag wat later op de dag
stenen uit de muur. De families van de
de namen op de tanks ook en wist op
Ven en Majoor hebben een maand in
0ktober 1944, bevrijding
die manier dat het gezin van de Ven in
de stal gewoond. Fok en Jan Majoor
Rond 19 oktober zei de moeder van
Gemonde nog leefde.
en de knecht Jo van Dinther waren tij- Jaantje: “Nu loopt het op een eind”.
De familie Majoor keerde weer terug
dens de beschietingen op het land
De Duitsers ruimden op dat moment
naar hun huis woning aan de Eekmet de ertkar. Één van de granaten
hun telefoondraden op, die in de berm hoorn.
viel dicht bij de kar, die daardoor kavan de zandweg lagen. De kinderen
potging. Door de luchtdruk van de
mochten nooit aan die draden komen. We waren bevrijd!
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SINT-MICHIELSGESTEL:
DE DONKERE DAGEN VAN BEEKVLIET
Beekvliet, voor veel inwoners van het
dorp Sint-Michielsgestel een bekende
naam. Vooral de wat oudere generatie
kent Beekvliet nog als het kleinseminarie van het bisdom ’s-Hertogenbosch,
een bijna onneembare vesting waar je
beslist niet mocht komen als je er niets
te zoeken had. Voor velen uit Sint-Michielsgestel en omliggende gemeenten
in latere jaren ook de vertrouwde en
betrouwbare plaats waar ze hun middelbare schoolopleiding volgden.
Beekvliet stond er al in 1817 toen het
bisdom er de eerste fase van haar
priester- opleiding onderbracht, twee
jaar na een eerdere start in 1815 in
Huize Veebeek in Berlicum. En tot 1972
bleef Beekvliet kleinseminarie, waarna
het, na onzekere tijden, uitgroeide tot
een excellente school met een, tot op
de dag van vandaag, uitstekende staat
van dienst.
Maar minder bekend is de twijfelachtige
rol die Beekvliet speelde in de Tweede
Wereldoorlog, tussen 4 mei 1942 en 5
september 1944. 28 Maanden lang was
Beekvliet géén kleinseminarie, géén
gymnasium, maar een gijzelaarskamp.
Samen met het grootseminarie in Haaren, kostschool De Ruwenberg, (ook in
Sint-Michielsgestel) en Kamp Vught was
het één van de vier gijzelaarskampen
die de Duitse bezetter in Noord-Brabant had ingericht om Nederlanders,
die in hun ogen te veel kritiek hadden
op hun beleid en dus “staatsgevaarlijk”
waren, op te sluiten.
Op 4 mei 1942 werden ruim 450 Nederlanders opgepakt en naar Beekvliet
getransporteerd. Een heel gemêleerd
gezelschap van bekende politici, schrijvers, universitaire professoren, burgemeesters, geestelijken, mensen uit het
bedrijfsleven, enz. En het waren zeker
niet de minsten: de schrijvers Anton
van Duinkerken en Simon Vestdijk, de
industrieel Frits Philips, drie van de
naoorlogse minister-presidenten Wil-

lem Schermerhorn, Willem Drees en
Jan de Quay, de musici Willem en
Hendrik Andriessen, ze zaten allemaal
als anti-verzet gijzelaar op Beekvliet,
samen met honderden lotgenoten.
De bedoeling van de Duitse bezetter
was hen te gebruiken als gijzelaars die
met hun leven borg stonden in geval
van sabotageacties door het verzet.
Dat dit geen loos dreigement was,
werd al snel duidelijk. Na de aanslag
op een trein in Rotterdam werden op
15 augustus 1942 vijf gijzelaars, drie
uit Beekvliet en twee uit Haaren, weggevoerd naar een afgelegen plek in
het bosgebied Gorp en Roovert bij
Goirle waar ze in de vroege ochtend
werden gefusilleerd. En twee maanden later, op 16 oktober 1942, werden
nog eens drie gijzelaars, één uit Beekvliet en twee uit Haaren, samen met
12 anderen, gefusilleerd in de bossen
bij Woudenberg.
Kort daarna, op 29 oktober 1942,
werd een deel van de gijzelaars van
Beekvliet overgeplaatst naar De Ruwenberg. Deze groep bestond uit zgn.
represaille-gijzelaars, mensen die al
sinds het begin van de oorlog in 1940
vastzaten in achtereenvolgens Kamp
Buchenwald in Duitsland, op 16 november 1941 waren overgebracht naar
het grootseminarie in Haaren en op 11
mei 1942 bij de groep gijzelaars op
Beekvliet waren gevoegd. Zij hadden
een andere status: ze waren krijgsgevangenen en stonden onder bescherming van het Internationale Rode
Kruis. Uit angst voor een zelfde behandeling als de anti-verzet gijzelaars
vroegen ze de Duitse bezetter hen
over te plaatsen.
Op dat moment had Sint-Michielsgestel dus twee gijzelaarskampen, Beekvliet en De Ruwenberg. Beide kampen
werden op 6 september 1944, de dag
na Dolle Dinsdag, ontruimd en de gijzelaars werden overgebracht naar

Kamp Vught, waar de meesten van
hen op 16 september 1944 werden
vrijgelaten.
Terug naar Beekvliet. De geïnterneerde
gijzelaars zaten vast en werden met
prikkeldraad en wachtposten binnen
de hen toegemeten ruimte gehouden.
Maar binnen dat kamp ontstonden in
die 28 maanden allerlei activiteiten. Er
vonden talloze gesprekken plaats tussen de vele prominente politici, professoren, geestelijken en andere maatschappelijk belangrijke personen over
de structuur, die Nederland zou moeten gaan krijgen na afloop van de oorlog. Want dat Duitsland uiteindelijk
zou worden verslagen en dat Neder-

land haar autonomie zou terugkrijgen,
daar was iedereen van overtuigd. Er
werd gesproken over een totaal nieuw
staatsbestel waar geen plaats meer
zou zijn voor de vooroorlogse verzuiling die volgens veel van de gijzelaars
Nederland zo in haar greep hield. Er
moest een nieuwe wind gaan waaien
met nieuwe partijen. Zo werd bijvoorbeeld op Beekvliet het fundament gelegd voor de Partij van de Arbeid. Dat
het na de oorlog toch anders zou uitpakken, was zeker ook te wijten aan
de lange periode die nodig was om de
Duitse bezetter terug te drijven naar
haar eigen territorium.
Inmiddels is het bijna 75 jaar geleden

dat Sint-Michielsgestel op 23 en 24
oktober 1944 werd bevrijd. Binnenkort staan we daar bij stil, Canadezen
en Britten die toen, met gevaar voor
eigen leven, ons onze vrijheid teruggaven. Sint-Michielsgestel is hen veel
dank verschuldigd. De gemeente
Sint-Michielsgestel, heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar, Gedenkplaats Haaren, de Stichting Oud-Gijzelaars Beekvliet en Haaren, het
Noord-Brabants Museum en De Ruwenberg, ze vinden allen dat het herdenken van deze donkere dagen moet
worden doorgegeven aan de generatie van nu.

DEN DUNGEN
IN OORLOGSTIJD
In Den Dungen is het in de tweede
wereldoorlog relatief rustig gebleven.
De zwaarste oorlogshandelingen vonden plaats op zondag 12 mei 1944.
Vlak bij de Dungense brug werd de
bezetter door Majoor Döbken en zijn
manschappen beschoten. In het gevecht dat daarop volgde sneuvelden
hij en twee van zijn soldaten. Aan
Duitse zijde sneuvelden acht soldaten.
Daarnaast was er ook nog een burgerslachtoffer te betreuren: de 16-jarige
Jos de Laat. Een monument op de
Poeldonk gedenkt hen die vielen.
Aan het einde van de oorlog, tijdens
de operatie Market Garden moest in
het Bellenbroek, vlakbij Den Dungen,
een glider van de geallieerden een
noodlanding maken. Van de bemanning van zes personen, wisten er vier
te ontkomen. Deze zijn gedurende de
rest van de oorlog in Den Dungen ondergedoken geweest. Één van hen,
Dan Griffiths, is in 1989 de initiatiefne-

mer geweest van de jumelage tussen
zijn woonplaats Portishead en Den
Dungen. Een maquette van hun schuilplaats in de Litserborg en het monument “Silent Wings”, getuigen nog
steeds van hun aanwezigheid.
Op 22 oktober begon de slag om Den
Bosch. Den Dungen bleef een directe
confrontatie bespaard, maar er kwamen toch flink wat granaten neer die
forse schade aanrichtten. In de Litserstraat werd het huis van Janus Smits
flink beschadigd (zie foto). Verder
werden in dagen tot de bevrijding nog
de nodige boerderijen verwoest. Deze
zijn na de oorlog herbouwd, en nog
steeds als zodanig herkenbaar aan
hun rode pannen. De bevrijding van
Den Dungen, op 25 oktober 1944, verliep zonder strijd. De Duitse soldaten
in Den Dungen hadden zich in de
nacht van 24 op 25 oktober teruggetrokken, waardoor ons dorp veel oorlogsgeweld bespaard is gebleven.
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75 JAAR BEVRIJDING OP SCHOOL

Lespakket “Boven
Water”
Alle tien basisscholen in de gemeente Sint-Michielsgestel
gaan aan de slag met het lespakket “Boven Water”, ontwikkeld door oud-leerkracht Jos
Korsten. Doel is om de Tweede
Wereldoorlog tastbaar en be-

grijpelijk te maken voor jongeren en uit te
leggen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Het lespakket
daagt kinderen
uit om, ook na
75 jaar, nog
aanwezige
zichtbare en
onzichtbare
sporen van de
Tweede Wereldoorlog ‘boven water’ te krijgen. Ze maken
daarbij een boeiende zoektocht; niet alleen in schoolboeken, maar ook op internet, bij
mensen in de omgeving, bij ouders, bij leden van heemkundeverenigingen of bij betrokken
instanties verder weg.

Het pakket is in eerste instantie
bedoeld voor de hoogste klassen van de basisschool maar is
ook goed bruikbaar op middelbare scholen. Zij worden ook
benaderd. Het pakket bestaat
uit: een speelfilm en een documentaire van Regiofilmproducties en een digitale lesbrief. De
speelfilm en de documentaire
zijn opgenomen in onder andere Berlicum en Den Dungen.
Ook cast en crew van de films
komen uit de regio. Naast het
Prins Bernardfonds heeft de
gemeente Sint-Michielsgestel
het lespakket financieel gesteund.

Berlicum-Middelrode
Leerlingen uit de groepen 7 en
8 in Berlicum en Middelrode
gaan in oktober op bezoek bij
de tentoonstelling “Oorlog en
bevrijding Berlicum-Middelro-

de” in D’n Durpsherd. Onderdeel van de tentoonstelling is
een diapresentatie over Berlicum in de oorlog voor en na de
bevrijding. De organisatie ligt in
handen van de samenwerkende
Heemkundekring De Plaets en
Historische Vereniging Berlicum
Middelrode (HVBM).

Den Dungen
Op de beide scholen wordt het
thema “Silent Wings” behandeld. De leerlingen maken kennis met het bijzondere verhaal
over de bemanning van twee
zweefvliegtuigen die in september 1944 in Den Dungen
zijn neergekomen. Daarna bekijken de leerlingen schilderijen
die in de oorlog zijn gemaakt.
Ze kiezen vervolgens één aspect van het verhaal uit om te
tekenen en daarna digitaal of
op een ander manier in te kleu-

ren. Zo wordt door hen het
Dungense oorlogsverhaal in
beeld gebracht. Het resultaat
wordt op 19 en 20 oktober tentoongesteld op de heemkundetentoonstelling over 75 jaar
bevrijding.

Freelandmuseum. De leerkrachten van de school maken een
quiz over de Gemondse
Fiets-wandelroute.

Sint-Michielsgestel

Gestel Events organiseert een
wedstrijd voor leerlingen van
groep 7 en 8 van de basisschoIn het kader van 75 jaar bevrij- len in Sint-Michielsgestel. Ze
ding zijn er meerdere activiteimaken hiermee kans om in te
ten voor de groepen 6/7 en 8
stappen in een van de historivan basisschool Sint-Lambertus. sche voertuigen van Wheels en
Er worden lessen verzorgd door mee te rijden tot Den Dungen.
Harrie Groenendaal en enkele
Daarvoor maken ze een geleden van de werkgroep 75
dicht, werkstuk of tekening in
Jaar Bevrijding Gemonde, Dirk
het teken van 75 jaar bevrijPaagman, Willem van der Steen ding. Scholen kiezen zelf de
en Wim Verhoeven. Verder ma- winnende inzendingen. De
ken de kinderen een herdenwerkstukken worden gepresenkingsrit met een authentieke
teerd op 20 oktober tijdens de
legertruck langs verschillende
activiteiten rondom Wheels.
herdenkingsplekken in het
dorp. Ook brengen ze dit
schooljaar een bezoek aan het

Gemonde

SILENT WINGS
Op 17 september 1944 begon
de grootscheepse lucht- en
grondoperatie Market Garden.
Met honderden transport- en
zweefvliegtuigen werden dagenlang geallieerde troepen
met materieel aangevoerd. Nergens in Brabant was het zo
druk in het luchtruim als in
onze omgeving. In de buurt van
’s-Hertogenbosch was het cenDe Liberation Route Brabant
Fietskaarten
eerden in de laatste fase van de trale verzamelpunt “Ellis “.
vertelt het verhaal van de beTweede Wereldoorlog aflegden Vooral de meer dan 2000
vrijding, maar toont ook wat de De Liberation Route Brabant is nu zelf gaan ontdekken en bezweefvliegtuigen maakten inTweede Wereldoorlog heeft be- uitgezet over het Brabantse
leven. Liberation Route Europe druk op de Brabanders. Somfietsknooppuntennetwerk. Voor is een steeds uitbreidende intekend voor gewone Brabanmigen vielen ten prooi aan
ders. Acht fietsroutes, verspreid elke route is er een routekaart
ternationale herdenkingsroute
luchtafweergeschut en kwamen
met achtergrondinformatie. De dwars door Europa. Langs beover Noord-Brabant, leiden je
voortijdig neer. Dat gebeurde
langs Brabant Remembers-ver- kaarten zijn te bestellen via de
langrijke historische gebeurteop veel plekken in Noord- Brahalen, luisterzuilen van de Libe- webshop van Visit Brabant,
nissen, militaire operaties en
bant.
www.visitbrabant.com
ration Route Europe, monuveldslagen aan het einde van
menten en musea, die samen
de Tweede Wereldoorlog.
Zo landden op 18 en 19 sepLiberation Route
de impact van de oorlog op
tember een Engels en een
Europe
Kijk voor meer informatie op:
Noord-Brabant zichtbaar maAmerikaans zweefvliegtuig in
www.liberationroute.nl en
ken. Route 4 loopt deels door
Den Dungen. Daarbij sneuvelde
Dankzij Liberation Route Europe www.europeremembers.com
de gemeente Sint-Michielsgede Amerikaan Leo Toussignant.
kunt u de route die de geallistel.
De overige inzittenden werden

LIBERATION ROUTE BRABANT

HET VERHAAL VAN BEEKVLIET
In De Meander in Sint-Michielsgestel is tot eind oktober een
bijzondere maquette te bewonderen. Deze maquette – met de
naam STILLLEVEN – verbeeldt
een scène uit het verhaal over
gijzelaarskamp Beekvliet. Het
publiek kan letterlijk om het
verhaal heenlopen en zo vanuit
verschillende perspectieven
naar het verhaal kijken. Op een
presentatiewand is meer te lezen over dit monument van nationaal belang.
De maquette maakt deel uit
van de campagne Brabant Remembers en is ontworpen door
kunstenaar Rocco Verdult. Met

voor Iphone en Android toestelzijn studio maakte hij in totaal
len.
75 STILLLEVENS, voor iedere
Brabantse gemeente één. Eind
oktober haalt Brabant Remem- Mini-documentaire
Omroep Brabant
bers alle maquettes op om ze
vervolgens samen te brengen in
In samenwerking met Omroep
één grote expositie.
Brabant zijn van alle 75 verhaApp
len mini-documentaires gemaakt. Op de locatie waar het
In een speciale app brengt Bra- verhaal zich afspeelde, wordt
bant Remembers de geschiede- het verhaal verteld. Dit wordt
nis tot leven. Herbeleef de ver- aangevuld met oud beeldmatehalen van mensen in oorlogstijd riaal. De mini-documentaire
in Brabant. En bezoek de plek
over Beekvliet is te bekijken via
waar hun leven ingrijpend is
de app en/of de website van
veranderd. Ook het verhaal van Brabant Remembers.
Beekvliet is te vinden in de app.
Deze is gratis te downloaden

door dappere helpers uit handen gehouden van de vijand.
Eén van hen was de Britse ‘glider’ piloot Dan Griffiths uit Portishead. Hij blijft na de oorlog
schriftelijk contact houden met
de Dungense pilotenhelpers. Bij
de 40-jarige herdenking van
Market Garden in 1984 keert hij
voor het eerst weer terug in
Den Dungen, om van zijn grote
dankbaarheid te getuigen. In
1989 sluiten Den Dungen en
Portishead een officiële vriendschapsband (jumelage) met

elkaar. Er wordt een stichting
gevormd en er vinden jaarlijkse
uitwisselingen plaats.
Als onderdeel van het ontstaan
van de vriendschap werd in
1994 het Silent Wings-monument onthuld op het plein voor
de Litserborg. Het is een eerbetoon aan allen, die betrokken
waren bij de inzet van zweefvliegtuigen tijdens Market Garden: piloten, inzittenden en helpers op de grond.

Deze uitgave van Gemeente
Sint-Michielsgestel is tot
stand gekomen in samenwerking met de heemkundeverenigingen en oranjecomités uit onze gemeente.

‘OVER KOSTBARE VRIJHEID’
‘Over kostbare vrijheid’ is de titel van
het boekje dat verschijnt bij gelegenheid van de bevrijding 75 jaar geleden
van de vijf kernen van de gemeente
Sint-Michielsgestel, Het boekje is een
initiatief van de vijf samenwerkende
heemkundeverenigingen uit Middelrode, Berlicum, Den Dungen, Gemonde
en Sint-Michielsgestel. Deze verenigingen hebben ook het initiatief genomen om voor elk van de kernen een
oorlogsfietsroute uit te zetten. Fietsroutes met beschrijving van de vele
gedenkwaardige gebeurtenissen die
er vanaf het begin van de oorlog tot
en met de bevrijding hebben plaatsgevonden. In het boekje is een korte
kenschets van elke route opgenomen,
plus een verwijzing naar de websites
waarvan de routes inclusief een uitvoerige beschrijving te downloaden
zijn.
Het grootste deel van het boekje gaat
over de bevrijding van de vijf dorpen.
Het eerste deel over het allereerste
begin van de bevrijding van Nederland, de landing van de geallieerden in
Normandië, D-Day dus, en de daaropvolgende opmars naar Brabant. Het
tweede deel beschrijft ‘Market Garden’, de ‘brug te ver’ bij Arnhem, de
mislukte poging in september om de
Duitsers uit Brabant te verjagen. Het
derde en laatste deel gaat helemaal
over de bevrijding in oktober van elk
van de kernen. Het is voor de eerste
keer dat ons bevrijdingsverhaal in samenhang met de grote andere gebeurtenissen zo in detail is beschreven.
Na lezing zal het ieder duidelijk zijn
wat de achtergrond is van de titel van
dit boekje.

Tijdschrift “Aachterum”
“Aachterum ...” is het tijdschrift van
heemkundevereniging HVBM uit Berlicum. Deze verschijnt drie keer per jaar
en bevat veel interessante artikelen
van historische aard. De edities van oktober 2019 en februari 2020 zijn gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en
de bevrijding Berlicum en Middelrode.

Het voorwoord is van burgemeester
Han Looijen. De makers van het boekje
zijn Henk van der Linden (tekst) en Jan
Veenman (vormgeving). Het eerste exemplaar wordt op 18 oktober aangeboden aan de burgemeester. Het
boekje kost € 5 en is vanaf 20 oktober
in elke kern bij de festiviteiten rondom
Wheels en daarna op meerdere adressen verkrijgbaar. Tip: de oplage is
1000 exemplaren, dus wees er snel
bij!!

Den Dungen:
Henk van Gestel (Bramenbos 12,
Sint Michielsgestel), Jaap Claerhoudt
(Kampseveld 15, Den Dungen),
Litserborg (Litserstraat 2, Den Dungen)

Verkooppunten

Berlicum:
Beide heemkundeverenigingen en bij
Boekhandel Mieke Wijgergangs

Sint-Michielsgestel:
De Readshop, Primera en
Rijwielhandel van Buuren,
De Heerlijkheid Herlaar
Voor leden is het blad gratis. Losse uitgaven zijn voor 6 euro ook los te koop
bij Boekhandel Mieke Wijgergangs op
het Mercuriusplein in Berlicum.

Gemonde:
Gemondse horecagelegenheden,
HKV Den Hogert, Geerts Adviesgroep,
Assurantiebedrijf Klomp B.V.,
Willy Schellekens Doe-het-zelf zaak en
Schellekens Tankstation

kel over oorlog en bevrijding in Den
Dungen. Het artikel wordt verzorgd
door Heemkundevereniging “Op die
Dunghen”.

Parochieblad
“De ware Jacob”
Van oktober tot mei verschijnt er iedere maand in “De ware Jacob” een arti-

FIETS-WANDELROUTE
75 JAAR BEVRIJDING
GEMONDE
Heemkundevereniging Den Hogert
heeft een speciale fiets-wandelroute
ontwikkeld rondom het thema 75 jaar
bevrijding. Deze maakt deel uit van de
fietsroute door alle kernen in onze gemeente. De route is 30 km lang en
voert over verharde en onverharde
wegen en paden. Onderweg passeer
je locaties die verbonden zijn met gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het Fiets-wandelroute-

boekje staan beknopte verhalen over
wat zich op die plekken heeft afgespeeld. De route is te downloaden op
de website van de heemkundevereniging www.heemkundegemonde.nl.
Ook is het boekje te koop bij: de Gemondse horecagelegenheden, HKV
Den Hogert, Geerts Adviesgroep, Assurantiebedrijf Klomp B.V., Willy Schellekens Doe-het-zelf zaak en Schellekens
Tankstation.

HET DAGBOEK
VAN RITA BIJNEN
keer naar hun vrijwel volledig verwoeste dorp. De spannende maar
soms ook dramatische verhalen kwamen bij toeval aan het licht. Dankzij
Heemkundekring De Plaets uit Berlicum en Heemkundekring Rosmalen
zijn ze nu voor iedereen te lezen. De
inmiddels 95-jarige Rita Bijnen heeft
haar goedkeuring gegeven aan de publicatie. In mei van dit jaar las ze op
de radio een stuk voor uit haar dagboek.

“Berlicum: de Engelse verkenningswagens op patrouille op de hoek van de Kerkwijk en De Ploeg.
Links de villa Rustoord van de familie Kies. Op de achtergrond is vaag de vernielde kerktoren te zien.”

Rita Bijnen uit Berlicum heeft als
20-jarige een oorlogsdagboek bijgehouden over de periode 17 september
1944 tot aan 1 januari 1945. Rita beschrijft in haar dagboek zeer nauwkeurig alle gebeurtenissen rondom de
strijd in Berlicum en evacuatie naar
Coudewater in Rosmalen. En de terug-

Het oorlogsdagboek van Rita wordt in
een beperkte oplage uitgebracht. Het
is eind oktober 2019, rond de periode
van de herdenking en de bevrijding
van Berlicum en Rosmalen, beschikbaar. Mensen die belangstelling hebben, kunnen aan de voorinschrijving
meedoen. Kijk voor meer informatie
op: www.deplaets.nl.

