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Oudewater, maart 2022 
 
Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
 

HET NIEUWS VAN MAART  
 
Van de voorzitter 

Bent u ook zo blij dat “alles weer mag”? 
 
We mogen weer bij elkaar komen, naar schouwburg en bioscoop, dus ook weer naar een 
lezing van de GVO. 
En we hebben er naar uitgekeken, als bestuur, om de komende lezing ( vertelling) zo snel 
mogelijk voor u te kunnen regelen. 
 
Het geheel vraagt een inleiding  die op 12 mei 2021 begon. 
De GVO werd toen verrast door een mail van een dame, die bij het opruimen van de 
inboedel van haar tante, een brief vond gericht aan de ouders van Johan Vierbergen, een 
brief uit 1947! 
 
De briefschrijver was een Duits-Nederlandse tolk, die aanwezig was bij de laatste uren van 
het leven van Johan. Zijn ouders woonden toen in Oudewater. 
Deze dame vroeg ons of er nabestaanden in Oudewater woonden om hun de brief te 
overhandigen. 
 
Wij hebben deze dame met de personen in contact gebracht. Alvorens de brief door te 
sturen ging zij er eerst mee naar de heer Johan Biemans, in Bergeijk, die een dik boek 
geschreven had over de oorlog, waar ook Johan Vierbergen in voorkwam. 
 
Wij hebben ook diverse keren contact gehad met  de heer Biemans met het volgende 
resultaat: Hij komt ( op 89-jarige leeftijd) zijn verhaal doen aan ons. Hij heeft alles beleefd en 
is een vlotte, aardige spreker. 
We zullen heel zuinig op hem zijn. We gaan hem persoonlijk met de auto halen, wij hebben 
een kamer gereserveerd bij Broeck en we brengen hem ook weer terug naar Bergeijk. 
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit op 10 maart, 20.00 u in de Tuinzaal van de Wulverhorst. 
Mondkapje en anderhalve meter afstand worden verzocht! 
 
Nell van Gool 
Hieronder vindt u zijn verhaal ( waarin hij de plaats van bestuurder van de GVO inneemt. ) 
Prachtig! 

 
Komende lezing 

Even terug op het oorlogspad 
 
Als gastspreker voor deze avond hebben we uitgenodigd de heer Johan Biemans (* 1933) uit 
Bergeijk. Bij zijn studie over de luchtoorlog in de Brabantse Kempen kreeg hij in de jaren ’80 
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contact met Eric Lapham. Bij de crash van een Wellington bommenwerper, die in de nacht 
van 21 juni 1943 in Bergeijk is neergestort, was Eric F. Lapham een van drie 
bemanningsleden die zich met hun parachute hadden gered, twee van hun makkers kwamen 
daarbij om het leven. 
 
Een van de drie overlevenden kwam nog dezelfde dag in verkeerde handen, Eric F. Lapham 
(navigator) en E.A. Eames (piloot) in voorlopig veilige handen van de ondergrondse. Bij deze 
verzetsgroep was bijzonder actief onze stadsgenoot Johan Vierbergen. Deze was commies 
in Bergeijk en speelde een belangrijke rol bij de zogenaamde pilotenlijn. Hij was dan ook 
goed op de hoogte van de mazen bij de grensovergang NL/B. 
 
Zo kreeg Johan ook de leiding van de vlucht van Lapham en zijn collega Eames, voorzien 
van de geheime instructies die gevolgd moesten worden. Helaas is daar onderweg van 
afgeweken en liep hij zodoende met de twee ‘piloten’ op een brug over de Schelde in Berlare 
in handen van de ‘zwarte brigade’, met alle gevolgen van dien. 
Na zijn arrestatie en berechting is hij uiteindelijk voor zijn heldendaad gefusilleerd. Lapham 
en Eames overleefden de krijgsgevangenenkampen. 
Na het contact met Eric Lapham wist Johan Biemans al zijn vroegere helpers, nog allen in 
leven, op te sporen. Zelfs de mevrouw die Johan Vierbergen en zijn beschermelingen in 
Berlare het laatst onderdak gaf en die de concentratiekampen Ravensbrück en Mauthausen 
had overleefd. 
 
In 1994, bij de herdenking van 50 jaar bevrijding, hebben alle betrokkenen van toen elkaar 
ontmoet en kunnen vertellen wat ze van elkaar nooit geweten hadden. Samen hebben ze 
nabij de locatie van de crash een monument onthuld. 
Zo was onze spreker in de gelegenheid om al hun belevenissen vast te leggen en te 
publiceren in zijn boek Bergeijk in oorlogstijd – Bergeijk 1939-1945. 
 
De schrijver zal op donderdag 10 maart hun verhalen van A tot Z kunnen navertellen en zo 
mogelijk illustreren met foto’s en andere documentatie. Johan Biemans heeft als jonge knaap 
onze Johan Vierbergen nog gekend. De buurman van de familie Biemans had het kantoor 
van de dienstgeleider waar de commiezen elke dag hun orders haalden en hun rapporten en 
smokkelvangsten brachten.  
 
Al kort na de bevrijding in 1945 werd in het oude raadhuis van Bergeijk een 
herdenkingssteen ter ere van enkele oorlogsslachtoffers geplaatst, met de naam van Johan 
Vierbergen in gouden letters. 
Zeer terecht eert de stad Oudewater haar oorlogsheld met de Johan J. Vierbergenweg, 
opdat wij nooit vergeten. De lezing zal een gedenkwaardige herinnering zijn aan een zwarte 
bladzijde uit onze eigen geschiedenis van de oorlogstijd. De lezing zal plaatsvinden op 
donderdag 10 maart in de tuinzaal van de Wulverhorst. Aanvang 20:00 
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J. Biemans 

 

 
 
 
 
Seizoensopening Stadsmuseum 

UITNODIGING 
Ter gelegenheid van het nieuwe seizoen van het Stadsmuseum bent u , als lid van de GVO, 
van harte uitgenodigd de opening hiervan bij te wonen. 
Burgemeester Danny de Vries zal de opening verrichten met een zoals hij zelf heeft 
aangekondigd: “Een eigentijds verhaal bij het schilderij”. 
Zondag 3 april gaat het stadhuis voor u open om 13.30. 
De opening is om 14.00 uur en daarna volgt een gewone museummiddag zodat u de tijd 
heeft onze expositie van onder andere “De zorg in Oudewater door de eeuwen heen”  te 
bekijken. 
Bovendien tevens de gelegenheid elkaar weer eens te ontmoeten. 
We hopen op een gezellige bijeenkomst. 
 

 
 
 
 
Sponsoren 

 
Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen in het 

in stand houden van ons Stadsmuseum. 
 Speciaal te vermelden is natuurlijk de touchtable die er zonder onze begunstigers niet zou 

zijn geweest. 
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HARTELIJK DANK aan al onze begunstigers. 
 

 
 
 
Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
Met een vriendelijke groet, 
 
Nell van Gool – van Liessum, voorzitter 
Ton Bode, secretaris 
 
 


