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Weer een toplezing voor onze eigen leden 
 

Woensdag 22 maart in ’t Oude Raadhuis in Gilze om 19.30 uur. 
 

Hier was Bertram. Zoektocht naar een verloren leven 
 

Door: prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld 
 

 
Professor Bijsterveld over zijn lezing: 

 
Hier was Bertram. Zoektocht naar een verloren leven 

 
Op zoek naar de geschiedenis van mijn eigen huis, stuitte ik op de dramatische geschiedenis van 
een Joodse familie en een zoon die is vermoord in Auschwitz. In mijn lezing 
doe ik verslag van mijn zoektocht naar Bertram Polak (1918-1942) en zijn 
nabestaanden. Langs allerlei wegen kwamen steeds meer 
puzzelstukjes boven water in de vorm van documenten, foto’s en 
bovenal persoonlijke herinneringen. Uiteindelijk kwamen dertig familieleden 
uit de Verenigde Staten, Israël en Nederland samen in Tilburg om de 
herinnering een plek te geven in de vorm van een struikelsteen voor het 
ouderlijk huis van Bertram. In mijn lezing en de aansluitende film, gemaakt 
door de Stichting Verhalis, volgen we mijn zoektocht en proberen we vast 
te stellen wat het betekent als iemand – in de woorden van Daniel 
Mendelsohn – ‘geconfronteerd  met de enormiteit van alles wat er is en alles 
wat er ooit is geweest, de beslissing neemt om nog één keer terug 
te gaan, een tijdje te wroeten in het puin van het verleden en niet alleen te zien wat er verloren is 
gegaan, maar ook wat er nog te vinden is.’ 
 
U bent van harte welkom! 
 
Deze keer weer veel nieuwe leden te verwelkomen: 
 
Dhr. W. Spitzen                              Gilze 
Mevr. B. Aarts                                 Gilze 
Dhr. H. van Noort                            Gilze 
Dhr. A. Lanslots                              Gilze 
Stichting  Erfgoed Ericsson             Rijen 
Dhr. W. Schaffelaars                       Rijen 

Mevr. W. Schaffelaars-van Rheenen        Rijen 
Dhr. M. Hezemans                                    Rijen 
Mevr. Zwarts                                             Rijen 
Dhr. J. Dieden                                           Rijen 
Dhr. H. van der Put                                   Rijen 
Dhr. J. van den Broek                               Rijen 

Boeken in bibliotheek en archief 

 

De bibliotheek van onze heemkring beschikt over meer dan dertienhonderd boeken en 

tijdschriften over heemkundige onderwerpen, over Gilze en Rijen en onze regio. Leden kunnen 

deze boeken onder gestelde voorwaarden lenen. Onze bibliotheek is op dinsdagochtend van 

http://www.heemkringmolenheide.nl/


9.30 uur tot 11.30 uur open. Ook vragen van niet-leden om informatie nemen onze vrijwilligers 

van de werkgroep Bibliotheek graag in behandeling.  

Voor het overzicht van boeken en tijdschriften vindt u de digitale index op onze website, bij 

boeken in onze bibliotheek; klik daarna op ‘overzicht’.  

 
Eerstvolgende genealogische avonden en middagen oftewel ‘stamboomcafé’ 
 

maandag 13 maart van 19.00 tot 21.00 uur    dinsdag 14 maart van 13.30 tot 16.30 uur 

maandag 10 april van 19.00 tot 21.00 uur    dinsdag 11 april van 13.30 tot 16.30 uur 

 

Werf een lid en ontvang de Historische canon van Gilze en Rijen 

 

Kent u iemand die belangstelling heeft voor heemkunde? Maak hem of haar 

enthousiast voor onze vereniging.  

Aanmelding van een nieuw lid voor de heemkring, levert zowel u als het 

nieuwe lid voordeel op.  

Wie nu een lid voor ons werft, ontvangt hiervoor gratis de Historische Canon 

van Gilze en Rijen, met daarin de belangrijkste onderwerpen uit de 

geschiedenis van onze gemeente in 21 korte, vlot leesbare verhalen. Het 

nieuwe lid krijgt het eerste kwartaal van het lidmaatschap gratis. Bovendien 

ontvangt hij of zij tien willekeurige, al eerder verschenen Mulders. 

 

Noteer alvast in uw agenda: 

 

Woensdag 19 april lezing voor onze eigen leden met de spannende titel: ‘Criminaliteit op het 

Brabantse platteland (1500-1800)’ door Simon van Wetten.  

Woensdagmiddag 31 mei bedrijvenbezoek aan Trayplant in Molenschot    

 

Vanaf 8 maart is onze nieuwe website in de lucht !! 
 

www.heemkringmolenheide.nl 
 

 

http://www.heemkringmolenheide.nl/

