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DAG JAAR WAT BRON 

 850-
900 

Archeologisch onderzoek in de Hoofdstraat  levert 
in 2013 diverse vondsten op, waarbij 
nederzettingsresten uit de vroege middeleeuwen. 
Hierbij is geconstateerd dat Herpt in deze tijd in 
ieder geval bewoond was. De tijdbalk van Herpt 
mag hier officieel starten. 

Rapport 
Middeleeuwers 
in Herpt (zie ook 
2015) 

 Plm. 
1000 

Er zijn nog geen dijken en de bewoners wonen op hoger terrein, 
zoals op oeverwallen in Herpt en Hedikhuizen en op hogere 
zandige plaatsen in Drunen en Vlijmen.  
Bij het graven van de Bergsche Maas wordt in 1889 een 
prehistorische kano gevonden tussen Herpt en Bern. Zie 1889.     

De Maas is om 

 1132 ‘In het jaar des heren 1132 gebeurt het, dat Fulco van Berne 
(roofridder) wordt achtervolgd en niet meer kan ontsnappen. Hij is 
van alle kanten omsingeld en doet de belofte aan God, dat als hij 
door Gods toedoen aan zijn vijanden zal ontkomen, hij zijn kasteel 
te Berne tot een klooster zal maken (ten noorden van 
Hedikhuizen/Herpt aan de binnenkant van de toenmalige 
maasmeander, bij het huidige gehucht Bern). Hij werpt zich met 
behulp van Maria gewapend en te paard in de Maas en weet 
weldra de overkant te bereiken.’  

De Maas is om 

 1134 De Abdij van Berne wordt door ridder Fulco van Berne gesticht 
in 1134 in het plaatsje Berne aan de Maas, het 
tegenwoordige Bern.  

Wikipedia  

 1148 Herpt wordt een zelfstandige parochie en komt los van de 
Trudokerk in Aalburg. De afstand om in Aalburg ter kerke te gaan is 
te groot. Jonkvrouw Hildegonde van Herpt schenkt hiervoor drie 
morgen grond aan de abdij van St. Truiden. Er verschijnt een 
tufstenen kerk van 18 m lengte en 8,5 m breedte op de plaats waar 
de kerk na tal van verbouwingen tot 1944 zal staan. 
De kerk wordt gebouwd op de plaats van een eerdere grafheuvel. 
En de grafheuvel is op de plaats gekomen van een nog vroegere  
bebouwing uit de 9e eeuw. 

Nieuwsblad 
Heusden en 
Altena 3-4-1951 
 
Weekblad 
Heusden 6-1-
2021 

 1230-
1270 

Tussen 1230 en 1270 wordt het Oude Maasje afgedamd. Hiermee 
stopt de natuurlijke ophoging van de oeverwal waarop Herpt zich 
ontwikkelde. 

Rapport 
Middeleeuwers 
in Herpt  

 1247 De Abt van Berne koopt voor 21 Keulse marken het recht zelf 
priesters te benoemen voor de parochie Herpt. Tot die tijd lag dit 
recht nog bij de pastoor van Aalburg. 

BD 5-8-1966 

 1250 Aan de westkant van de Trudokerk wordt een zware bakstenen 
toren gebouwd. 

Wikipedia 

 1426 Arnoud Spiring van Aalburg helpt Jacoba van Beieren ontsnappen  
uit de gevangenis in Gent en ontvangt van haar de Heerlijkheid 
Herpt. 

Delpher 

 1446 De Landen van Heusden en Altena lijden stormvloedschade. 
Hertog Filips van Bourgondië geeft bevel de kosten, die door de 
abt van Berne en de stad Heusden zijn gemaakt over ‘de gemene 
land’, om te slaan. Wie niet wil betalen wordt daartoe gedwongen. 
De drossaard van Heusden, de abt van Berne, het 
waterschapsbestuur en stad en gerecht van Heusden krijgen van 
de hertog opdracht alle middelen aan te wenden tot behoud van 

De Maas is om 
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de dijken. Herpt en andere dorpen worden verplicht de Heidijk 
(ten zuiden van Vlijmen) te herstellen.  

 1497 Er wordt een overeenkomst gesloten tussen Stad en Land van 
Heusden en de parochie van Herpt enerzijds en de heer van 
Nieuwkuijk met gemachtigden van Onsenoort anderzijds over het 
‘maken en onderhouden’ van de Meerdijk gelegen tegen ‘het 
westeinde van Nieuwkuijk en grotendeels onder de heerlijkheid 
van Helvoirt, strekkende tot het oude huis van Giersbergen.’   

De Maas is om 

1e helft 16e 
eeuw 

Door de Gelrese oorlogen (1502-1543) heeft Herpt last van invallen 
van de troepen uit Gelre. Op enig moment worden 29 van de 46 
‘haardsteden’ (huizen) afgebrand. 

Delpher 

 1579 Dijkdoorbraak buiten de Herptse poort in Heusden. Het vijandelijke 
Spaanse leger rukt op naar Heusden. De bewoners van de stad 
steken een dijk door om de polders blank te zetten en de vijand 
tegen te houden. Omdat het water in de Maas te laag is vindt er 
geen inundatie (onder water zetten) plaats. Plotseling steekt een 
storm op waardoor het water uit de zee landinwaarts drijft. Het 
rivierwater wordt sterk opgestuwd en de dijk bij de Herptse poort 
breekt door.  

De Maas is om 

 Plm. 
1580 

Volgens een staat van landerijen, tienden en cijnzen van de Abdij 
van Berne heeft deze abdij in de Zeggelaars een eendenkooi. De 
kooi ligt tussen Haarsteeg en Herpt en wordt ‘Beernse’ kooi 
genoemd. Van de kooi is nu niets meer te vinden.   

De Maas is om 

 1587 De luidklok van de Trudotoren vermeldt het jaar 1587. Delpher 

 1589 De St. Trudokerk gaat bij het beleg van Heusden in vlammen op 
door Heusdense artillerie, doordat de graaf van Mansfeld de toren 
gebruikt als uitkijkpost en steunpost om Heusden te veroveren. 

Met Gansen 
Trou 1968  

 1610 De hervormden krijgen toestemming om over de ruimte van de 
katholieke St. Trudokerk te beschikken. De Hervormde Gemeente 
Herpt wordt gesticht. Beetje bij beetje wordt de ruïne van de kerk 
door de hervormden opgebouwd. De eerste predikant is Jozephus 
van der Rosieren. Er volgt een jarenlange combinatie met de 
hervormden in Hedikhuizen. 

Met Gansen 
Trou 1968 
Delpher 

 1672 Schoolmeester Simon van Onsenoort verdient 60 gld per jaar. 
Tevens koster, klokkenluider, voorlezer, voorzanger, doodgraver. 

Salha 

 1672 • In 1673 getuigden de regeerders van o.a. Herpt dat het land in 
1672 tussen de vijf en zes voet (ongeveer 1,5 meter) onder 
water stond en dat de inwoners hierdoor wel drie maanden 
lang uit hun huizen waren verdreven.  

• De bevolking geraakte door de inundaties (Frankrijk probeerde 
Heusden in te nemen) tot grote armoede en sommige 
ingezetenen van o.a. Herpt zagen zich zelfs genoodzaakt om 
zich ‘te begeven in oorlooge omme van levens middelen versien 
te werden’. 

• Toen de Fransen er half juli niet in slaagden Heusden in te 
nemen, bekoelden zij hun woede door Heesbeen, Doeveren en 
Herpt te plunderen. 

Het Rampjaar 

17 sept 1699  Openbare veiling van de Heerlijkheid Herpt. Delpher 

2 aug 1700 Verkoop van duf of tufsteen van de kerk in Herpt ten huize van de 
Schout van Herpt. 

Delpher 
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12 okt 1708 De hervormde Gemeenten van Herpt en Hedikhuizen worden 
losgekoppeld. Hedikhuizen vormt een combinatie met Vlijmen en 
Herpt wordt bij Heusden gevoegd. 

Delpher / Salha 

 1718 Het oude koor van de Trudokerk wordt afgebroken en op de 
fundamenten van de oude kerk verrijst een nieuwe kerk, even 
breed, maar iets kortere als haar tufstenen voorgangster.  

Historisch 
Heusden in 100 
verhalen 

 1718 Bij gebrek aan een katholieke kerk wordt tijdelijk een schuurkerk in 
gebruik genomen. 

Wikipedia 

 1732 Veiling van ‘de hoeven en landen van de gewesene Abdeye van 
Berne’. 

Delpher 

 1743  Overlijden ‘in een zeer hogen ouderdom’ van Herman Doys, de 
Heer van Herpt en Berne, in leven kapitein van de provincie 
Holland. 

Delpher 

 1753 Veiling bij herberg Jan Verhoeven in Herpt van o.a. ‘een groot wel 
doortimmerd Huys, tuyn en boomgaard en wey- en teellanden’. 

Delpher 

 1759 Uit de hand te koop de Heerlijkheid van Herpt en Bern met 
‘tienden, leenboek van agterleenen, logeable Heeren Huizinghe, 
fraai Toorentje en Ommegang, schuur, stallinge voor paarden en 
beesten, koets- en wagenhuis, een goede moestuin en welbeplante 
boomgaard en verscheide stukken extra goed teel- en weiland, 
omtrent 45 morgen’. Info o.a. bij de schoolmeester van Herpt 
Formijn van Hemert. 

Delpher 

 1763 Verkoop  van de ‘Ambagts Heerlykheid van Herpt en Bern’ Nadere 
informatie bij Formijn van Hemert, schoolmeester van Herpt. 

Delpher 

20 juli 1767 Na een zeer zware hitte volgt er na 5 uur in de middag een zwaar 
onweer met sterke regen en wind van zeker drie kwartier. De 
straten staan een halve voet onder water. Alle ramen van de 
huizen op het zuiden worden verbrijzeld, evenals de boom- en 
tuinvruchten en de tarwe- en gerstoogst. In Herpt worden 
bovendien vier huizen en twee schuren ‘op den Grond geworpen’ 
‘De meiden die uit melken waren zijn half dood thuis gebragt’. 

Delpher 

maart 1773 Door het openen van de Baardwijkse Overlaat zijn er o.a. in Herpt 
overstromingen waardoor de wegen onder water staan en het 
winter koren voor het derde opeenvolgende jaar verdrinkt. 

Delpher 

 1799 Enige huizen in Herpt worden verwoest door de overstromingen 
die de hele streek teisteren. 

Het water 
kwam  

april / 
mei 

1809 Koning Lodewijk Napoleon komt op 23 april 
op doorreis naar Heusden door Herpt (374 
inwoners: 342 katholiek, 31 hervormd, 1 
luthers). Een verzoek van de overwegend 
katholieke inwoners van Herpt de Trudokerk 
weer terug te krijgen van de protestanten 
wordt later (3 mei 1809) formeel geweigerd 
door de koning. De bezwaren van dominee 
Burchardus Huygens zijn blijkbaar te heftig. De 

toren, om dienst te doen voor klokluiden, tijdsaanduiding, 
kadastrale doeleinden, etc., wordt eigendom van de Burgerlijke 
Gemeente. 

Leve de Koning!  

 1810/ 
1811 

Koning Lodewijk Napoleon treedt af, voordat zijn broer keizer 
Napoleon hem zelf van de troon zet.  Holland wordt in juli 1810 
onderdeel van het Franse keizerrijk. Dit heeft gevolgen voor de 

Historiek 
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bestuursstructuur van het land, ook voor Herpt. Herpt kende tot 
dat moment de z.g. ‘Ambachtsheerlijkheid’,  (kleine 
bestuurseenheid van het platte land). De gemeentestructuur 
wordt geïntroduceerd en Herpt krijgt in 1811 zijn eerste 
burgemeester met H. Verhoeven tot 1838.  

septem
ber 

1814 Heusdenaar Johan Albert Rietvelt (1755-1832) koopt de 
overblijfselen van het kasteel van Herpt van de vorige heer 
Hermannus van den Houte uit Den Haag vanwege achterstallige 
schulden. Samen met 51 percelen grond worden in drie dagen tijd 
‘bij openbare verkooping en finale toewijzing bij het uitbranden van 
waschlichten in het gelagh’ van Verhoeven in Herpt het kasteel, de 
daarbij horende heerlijke rechten en de stukken grond geveild. 

Salha 

28 sept 1819 Het wapen van Herpt wordt op 28 
september 1819 bij besluit van de Hoge 
Raad van Adel aan de toenmalige Noord-
Brabantse gemeente Herpt, tot 1896 ook wel 
Herpt en Bern genaamd, bevestigd. Op 1 mei 
1935 gaat de gemeente op in de gemeente 
Heusden, waarmee het wapen van Herpt 
komt te vervallen. 

Wikipedia 

 1833 Er wordt gezocht naar een ondermeester 3e rang voor de openbare 
lagere school in Herpt, naast bovenmeester Formijn van Hemert. 

Delpher 

 1836 Bij besluit van H.M. de Koning wordt A.E. van Dullemen benoemd 
als secretaris van de gemeente Herpt en Bern. 

Delpher 

 1838 Burgemeester H. Verhoeven overlijdt. Hij wordt opgevolgd door 
burgemeester H.C. de Jongh. Deze is tevens tot 1854 ook 
burgemeester van Hedikhuizen. Hij trouwt in hetzelfde jaar met 
M.L. van Dieden uit Waardenburg. Herbenoeming in 1844. 

Wikipedia / 
Delpher 

 1839 Bij besluit van H.M. de Koning wordt J.A.J. Gerlach benoemd als 
secretaris van de gemeente Herpt en Bern als opvolger van A.E. 
van Dullemen. 

Delpher 

nov 1841 Zijne Majesteit de Koning benoemt F.G. Bogers als ontvanger van 
de directe belastingen en accijnzen in de gemeente Herpt en Bern. 
Hij komt uit dezelfde functie in Engelen. 

Delpher 

 1842 E. van Lier uit Oss wordt benoemd als onderwijzer aan de 
openbare lagere school in Herpt. 

Delpher 

 1842 De minister van financiën maakt bekend dat n.a.v. de grote 
stadbrand in Hamburg (51 doden, 1700 huizen verwoest) de 
gemeente Herpt en Bern 3 gulden heeft gedoneerd. 

Delpher 

nov 1843 De weduwe van herbergier Hendrikus Verhoeven laat door notaris 
Gerlach uit Heusden bij inzet en afslag verkopen de herberg, het 
logement en de boerderij. 

Delpher 

 1845 Het kantoor van de ontvanger der belastingen van Herpt en Bern 
en Oudheusden wordt samengevoegd met het kantoor in 
Heusden. 

Delpher 

20 feb 1845 Oprichting Harmonie de Eendracht van Herpt en Bern. Delpher 

 1845 De 12-jarige Johannes van de Wiel verdrinkt in de stadsgracht van 
Heusden, nadat hij met vijf kinderen naar de kerk in Heusden was 
geweest en een aangeschoten eendvogel wilde redden van het te 
dunne ijs. 

Delpher 
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27 okt 1847 Een pittige en tumultueus verlopen vergadering, uitgeschreven 
door het Polderbestuur van Herpt en Bern, om bijeen te komen in 
de polderkamer in herberg Gerrit Verhoeven om te discussiëren 
over een samenvoeging met de dijkdistricten van Oudheusden en 
Drongelen en die van De Hooge Maasdijk van Stad en Land 
Heusden. Uiteindelijk is er overeenstemming tot een nieuw 
Dijkorgaan. 

Delpher 

 1847 Uit de hand te koop door meester timmerman 
A. Mallant de afbraak van het Kasteeltje of 
Heerenhuizing van Herpt, lang 17 ellen en 
breed 10 ellen, geschikt voor nieuwe 
gebouwen. (Een Brabantse el is 69,2 cm.). 

Delpher 

31 dec 1851 Afscheidsrede van Ds. Pape als predikant van de Hervormde kerk in 
Heusden, Herpt en Oudheusden. 

Delpher 

 1852 Onrust bij enige stemgerechtigden uit Herpt omdat ze 8 dagen 
voor de Tweede Kamer verkiezingen nog geen oproepingskaart en 
stembiljet hebben ontvangen. 

Delpher 

 1852  Gemeentesecretaris J.A.J. Gerlach vertrekt en wordt griffier bij het 
kantongerecht in Heusden. 

Delpher 

 1852  E.H. Lasonder wordt hulppredikant van de Hervormde gemeente 
Heusden, Herpt en Oudheusden met een jaartractement van 750 
gulden. 

Delpher 

31 dec 1854  Burgemeester van Herpt en Bern en Hedikhuizen  H.C. de Jong, 
tevens Heer van Herpt en Bern en Dijkgraaf, sterft op 61-jarige 
leeftijd in Haarsteeg. Hij laat 7 minderjarige kinderen achter. 

Delpher 

 1855 Burgemeester Thomas van Bokhoven wordt beëdigd als 
burgemeester ven Herpt en Bern. 

Wikipedia 

 1858 Burgemeester Th. Van Bokhoven beveelt de Onderlinge Waarborg 
Maatschappij aan tegen sterfte van paarden en runderen. De 
eerste tekenen van coöperatief denken. 

Delpher 

 1859 Volkstelling: 481 inwoners in Herpt en Bern, waarvan 254 mannen 
en 227 vrouwen. 

Delpher 

11 aug 1860 Commissaris van de Koning in Noord Brabant, Paulus Jan Bosch van 
Drakestein, brengt een bezoek aan Herpt. 

Delper 

januari 1861 Burgemeester van Heusden roept o.a. inwoners van Herpt op te 
vluchten naar het hoger gelegen Heusden i.v.m. watersnood in de 
Bommelerwaard en de slechte staat van de dijken hier. Koning 
Willem III bezoekt o.a. Heusden. 

Delpher 

 1861 Herbenoeming burgemeester Th. Van Bokhoven. Delpher 

 1863 Provinciale Staten besluiten voor de aanleg van de grindweg 
Haarsteeg – Herpt voor een betere communicatie tussen Den 
Bosch en Heusden. 

Delpher 

 1867 Herbenoeming Th. Van Bokhoven als burgemeester van Herpt en 
Bern. 

Delpher 

 1867 Oprichting Handboogschutterij La Renaissance en na een half jaar 
al een 2e prijs bij schietwedstrijden in den Bosch. Thuisbasis is het 
café van P.A. Mallant. 

Delper 

1 dec 1869 Volkstelling Herpt en Bern: 506 inwoners. Delpher 
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 1873 Herbenoeming Th. Van Bokhoven als burgemeester van Herpt en 
Bern. 

Delpher 

 1873  J. Luyben Pzn. start succesvol een nieuwe tak van landbouw en 
industrie door ‘cichoreiwortelen’ te telen, bestemd voor de 
‘peekoffij’ fabrieken in Heusden. Zie ook 1935. 

Delpher 

12 mei 1876 Handboogvereniging Ons Genoegen wordt opgericht met als 
thuisbasis Café de Ploeg. (wed. Th. van den Griendt) en ontvangt 
bij Koninklijk besluit van 27 mei 1876 de koninklijke goedkeuring. 
Café de Ploeg ligt dan nog op de (huidige) kruising 
Hoofdstraat/Watersteeg. 

Met Gansen 
Trou / Delpher 

 1878 Na onophoudelijk aandringen van burgemeester Th. Van Bokhoven 
besluit de gemeenteraad tot het begrinten van de hoofdweg in de 
gemeente. 

Delpher 

 1878 Ruim 40 varkens bezwijken bij de heersende varkensziekte in Herpt 
en omgeving. 

Delpher 

26 sept 1878 Harmonie De Eendracht verkoopt ten huize van Jan Buijs Yzn. alle 
instrumenten van het Gezelschap, maar blijft gewoon bestaan! 

Delpher 

1 jan 1879 Aantal inwoners 518: 284 mannen en 234 vrouwen. Delpher 

18 april 1879 Burgemeester Th. Van Bokhoven wordt herbenoemd; er wordt 
volop gefeest. 

Delpher 

 1879 Gemeenteraadsverkiezingen van Herpt en Bern. Gekozen J. Buijs,  
J. de Wilt en L. van Herpt i.p.v. F. Verhoeven 

Delpher 

31 dec 1879  6e tienjarige volkstelling: 476 inwoners: 263 
mannen en 213 vrouwen. 

Delpher 

16 april 1880  Viering 25-jarig ambtsjubileum burgemeester Th. Van Bokhoven. Delpher 

januari 1881 Watersnood waarbij o.a. Herpt helemaal onder water staat, 
evenals o.a. Oudheusden, Hedikhuizen en Nieuwkuijk. Luttelherpt 
ligt wat hoger en heeft nauwelijks last. Soms staat het water 2m 
hoog. Op 9 januari is de weg naar Herpt weer zo droog door de 
vorst en de wind dat inwoners weer proberen terug te komen met 
hun vee. Door het breken van de Heidijk bij Nieuwkuijk worden er 
in Herpt 396 stuks vee ondergebracht. 

Delpher 

 1883 Gemeente Herpt c.a. werkt met een begroting van fl. 4161,25, 
waarvan fl. 1365,00 voor het openbaar onderwijs. 

Delpher 

26 jan 1883 De nieuwe wet op de scheiding van Maas en Waal is goedgekeurd. 
Tot 1904 zal het gebied tussen het Heleind bij Hedikhuizen en 
Geertruidenberg onder handen worden genomen met het graven 
van de Bergsche Maas. Veel Herptse bestuurders en inwoners 
hebben te maken met het doormidden snijden van de gemeente 
Herpt en Bern. 

o.a. Delpher 

15 jan 1884 Gemeenteveldwachter Hubertus Brouwers krijgt na een 
dienstverband van 35 jaar wegens ziekte eervol ontslag. Lambertus 
van de Wiel wordt de nieuwe gemeenteveldwachter. 

Kranten SALHA 

3 okt 1884 Overlijden burgemeester Thomas van Bokhoven. Wikipedia 

17 dec 1884 Bij Koninklijk Besluit wordt Izak Buijs Mzn., secretaris van de 
gemeente, met algemene blijdschap door de gemeentenaren, 
benoemd als burgemeester van Herpt en Bern. Er volgt een 
spontane serenade door harmonie De Eendracht. 

Delpher 
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8 jan 1885 Intocht en installatie burgemeester Izak Buijs . Delpher 

febr 1888 Herpt heeft 46 kiesgerechtigde (mannelijke) inwoners. Delpher 

24 juni 1888 Het hoofd der school J.M. van Dieren wordt in hechtenis genomen 
op verdenking van onzedelijke handelingen bij zijn leerlingen.  

Delpher 

nov 1888 Aanbesteding dubbele veerknecht woning i.v.m. het verleggen van 
de Maasmond voor fl. 6440,00. 

Delpher 

 1888 De Schoolopziener in het Arrondissement Heusden adviseert het 
gemeentebestuur om het hoofd van de openbare school J.M. van 
Dieren voor een maand te schorsen, omdat hij beschuldigd wordt 
van het plegen van ontucht met schoolgaande kinderen. Als 
tijdelijke waarnemer komt A.P. Oomen, onderwijzer uit 
Oosterhout, de school leiden. Veel meisjes verlaten echter de 
school en krijgen voortaan onderwijs in Heusden. 
In juni wordt J.M. van Dieren in hechtenis genomen i.v.m. 
onzedelijke handelingen met schoolgaande kinderen. Er wordt 2 
jaar gevangenisstraf geëist. 

Salha 
Delpher 

 1888 Benoeming C. Kerkhofs als hoofd van de 
openbare lagere school in Herpt. Hij wordt 
benoemd uit drie sollicitanten en ontvangt 
een jaarwedde van fl.700. 

Delpher  

 1889 Bisschop Godschalk geeft toestemming om verdere maatregelen te 
treffen om een eigen Herptse parochie op te richten. Dit n.a.v. een 
zeer goed bezochte inwonersbijeenkomst. Sinds de reformatie 
waren de katholieken uit Herpt vanaf 1610 aangewezen op de 
parochie in Heusden. De Trudokerk is eigendom van de hervormde 
kerk. 

Delpher 

5 juli 1889 Bij het graven van de Bergsche Maas wordt een (mogelijk) 
prehistorische kano gevonden. Op 1.47 m onder N.A.P. Eikenhout, 
7.30 mtr. lang, 0.90 mtr. breed en 0.30 mtr. diep. Het vaartuigje 
dat uit één boomstam was gehakt, had een voor- en achtersteven. 
Aan het achterstuk bevond zich een bronzen plaat, verbonden 
door bronzen spijkers. Dicht bij de kano werden nog twee bronzen 
wapens ontdekt. De kano is verstuurd naar het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. 

De Maas is om 

31 dec 1889 7e tienjarige volkstelling: 528 inwoners waarvan 277 mannen en 
251 vrouwen. 

Delpher 

2 febr 1890  De Katholieke Josefsvereniging, opgericht om tot een zelfstandige 
parochie te komen, wordt bij Koninklijk Besluit Koninklijk erkend. 

Delpher 

 1890 Een aantal leden van Harmonie de Eendracht richt met dezelfde 
naam een handboogvereniging op en organiseert haar 1e concours. 
Ons Genoegen uit Herpt wint de eerste prijs. 

Met Gansen 
Trou 
Delpher 

sept 1890 De gemeenteraad besluit de drukste verkeerspunten te verlichten 
met petroleum. 

Salha 

17 dec 1890 Herbenoeming Izak Buijs als burgemeester en secretaris gemeente 
Herpt c.a. 

Delpher 

1 jan 1891  484 inwoners: 251 mannen en 233 vrouwen. Een groot verschil 
met de volkstelling van 31 december 1889. 

Delpher 

juli 1891 L. van Herpt, L. Buijs en A.V. van Helvoort herkozen als 
gemeenteraadslid. 

Delpher 
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14 
maart 

1892 Aan de verkiezingen van 2e Kamer, Provinciale Staten en 
Gemeenteraad mogen 51 (mannelijke) belastingbetalers meedoen. 
De laagste personele belasting bedraagt fl. 24,00. 

Salha 

maart 1892 Het terrein en het koffiehuis van Mallant (hoek huidige Akkerstraat– 
Heusdenseweg) wordt voor fl. 5600 gekocht t.b.v. de bouw van een 
nieuwe RK kerk. 

Delpher 

24 juni 1892 Een nieuwe parochie St. Catharina van Alexandrië wordt opgericht, 
losgemaakt van de parochie in Heusden. 

 

25 juni 1893 De noodkerk op de hoek 
Akkerstraat / Heusdenseweg 
wordt voor fl. 2425,00 gebouwd 
door A. van Dommelen uit 
Nieuwkuijk. Architect is A. de 
Graaf uit Tilburg. Op 25 juni 
wordt de kerk ingezegend door 

Mgr. van de Ven. Tot de nieuwe kerk iets verderop in 1924 wordt 
ingewijd heeft  Herpt weer voor het eerst sinds de reformatie een 
katholieke kerk o.l.v. Pastoor C.W. Sars. De kerkmeesters zijn I. 
Buijs Mzn, J. van Bokhoven en L. van Herpt. 

Delpher 

sept 1893 Er worden pogingen gestart een eigen kerkhof aan te leggen. Eind 
1893, net voor kerstmis, wordt de begraafplaats ingezegend door 
pastoor Sars. Kosten fl. 221,20 en fl. 33,56 voor de heg eromheen.. 
Drie maanden later kwam er nog een houten lijkenhuisje bij voor 
fl. 140,00. 

Salha 

23 nov 1893 De eerste vaart van het Bernse Veer wordt gemaakt. Vooralsnog 
met een roeibootje. 

De scheiding 
van Maas en 
Waal 

18 april  1894 Door enige welgestelde landbouwers is een roomboterfabriek 
opgericht. Meer en meer landbouwers breken met de oude manier 
van boter maken. Dit na een lezing van dhr. Prinsen, 
schoolmeester uit Haarsteeg. Toch stopt de fabriek weer in juli 
i.v.m. de lage opbrengstprijs. 

Delpher 

juli 1894 J. Kusters wordt benoemd als postbode van Herpt en Bern. Delpher 

23 febr 1895 De viering van het 50-jarig bestaan van Harmonie De Eendracht 
wordt uitgesteld wegens het overlijden van een familielid. In 
november wordt het jubileum alsnog gevierd. 

Delper 

febr 1895 Het roeibootje voor het veer Herpt-Bern is vervangen door een 
flinke schuit voor meerdere personen 

Delpher 

 1895 Gemeenteraadsverkiezingen met 54 mannelijke stemgerechtigden. 
Er worden 38 stemmen geldige stemmen uitgebracht. A.J. van 
Grevenbroek en J. Verhoeven worden gekozen. 

Delpher 

najaar 1895 Opening van het nieuwe 
gemeentehuis van Herpt in de 
Hoofdstraat. Het meet 12.20 x 7.70 
m. Een ruime vestibule met dito 
gang, flinke kamers voor secretarie 
en raadsvergaderingen en een 
aparte archiefkamer. Midden 
bovenin de voorgevel prijkt in 
zandsteen het wapen van de gemeente. Het zal tot 1935 dienst 
doen als Herpts gemeentehuis. 

Salha 
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 1895 Herpt heeft in 1895 69 agrarische bedrijven, te verdelen naar 
grootte: 39 (1-5 ha.), 18 (5-10 ha.), 10 (10-20 ha.) en 2 (meer dan 
20 ha.) . 

Agrarische 
reconstructie 

12 
januari 

1896 Theodorus van Diem, tot priester gewijd in Dendermonde, draagt 
als eerste Herptenaar zijn 1e H. Mis op in de nieuwe parochie van 
Herpt. 

Delpher 

24 okt 1896 J. Ekstijn uit Grave wordt postbode van Herpt, Bern en Heleind met 
Heusden als standplaats. 

Delpher 

nov 1896 Op een herziene lijst staan 53 bewoners die in geval van 
inkwartiering 82 manschappen en 74 paarden moeten herbergen: 
44 in Herpt, 7 in Bern en 2 in de Hoeven. 

Salha 

17 dec 1896 Herbenoeming burgemeester Izak Buijs . Delpher 

28 febr 1897 Pastoor Sars verlaat Herpt i.v.m. zijn benoeming als pastoor in 
Zijtaart. W.J. van Rijsewijk wordt benoemd als de nieuwe pastoor 
van Herpt en wordt ontvangen met een serenade door Harmonie 
de Eendracht. 

Delpher 

23 mei 1897 1e steen gelegd voor de nieuwe pastorie van Herpt na 
aanbesteding met inschrijving van 8 aannemers. 

Delpher / Salha 

febr 1898 Oprichting Rederijkerskamer. Salha 

16 sept 1898 Grote feestelijkheden n.a.v. inhuldiging Koningin Wilhelmina op 6 
september 1898 in Amsterdam. 

Delpher 

 1898 Oprichting van een Onderlinge Veeverzekerings-Maatschappij met 
Th. Buijs als president. 

Delpher 

nov 1899 Oprichting afdeling Boerenbond voor gemeenschappelijke 
aankoop van voederkoren en lijnkoeken 

Delpher 

maart 1900 De eerste arbeiders uit Herpt vertrekken naar de aantrekkende 
industriegebieden in Duitsland. De meesten komen in juni weer 
terug, omdat het aanbod groter is dan de vraag. 

Salha 

aug 1900 Plannen om de plaatselijke brandweer te reorganiseren. Delpher 

12 mei 1901  Handboogvereniging Ons 
Genoegen bestaat 25 jaar en 
organiseert een groot Nationaal 
Concours. 

Delpher 

maart 1902 Oprichting kegelclub ‘Door 
vriendschap saâm verbonden’.  

Delpher 

1 nov 1902  Postbode van de Maaden vertrekt en G. de Weerd uit 
Nederhemert wordt benoemd uit 26 sollicitanten. 

Delpher 

dec 1902 Na kerk en pastorie wordt ook de eerste boerderij (van L. van 
Herpt) van bliksemafleiders voorzien. 

Salha 

17 dec 1902  Herbenoeming Izak Buijs als burgemeester, tevens secretaris van 
de gemeente. 

Delpher 



11 
 

juli 1904 Inkwartiering cavalerie en infanterie i.v.m. de komst van Koningin 
Wilhelmina bij gelegenheid van de  opening van de Nieuwe 
Maasmond. 

Delpher 

18 aug 1904 Koningin Wilhelmina opent de Bergsche Maas, waarmee Herpt 
formeel gescheiden kwam te liggen van de kern Bern. Dit proces 
startte al in 1890. De gebruikers van het pontveer Herpt – Bern 
krijgen, uiteindelijk, bij wet een eeuwigdurende gratis overtocht. 

Wikipedia 

 1904 Druk bezochte Oprichtingsvergadering afdeling Herpt 
Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond in de Ploeg. 
Dit onder leiding van pater Gerlachus van den Elsen, ‘d’n 
Boerenapostel’ uit Gemert. 

Delpher 

18 aug 1904 Met groot ceremonieel wordt de Nieuwe Maasmond geopend 
door H.M. Koningin Wilhelmina. Vanaf de jaren ’80 van de 19e 
eeuw zijn er veel werkzaamheden verricht. Burgemeester Buijs en 
de bestuurders van de diverse waterschappen hebben hiervoor 
veel inspanningen verricht. De scheiding van Maas en Waal is een 
feit. De wet van 26 januari 1883 is uitgevoerd. Harmonie De 
Eendracht uit Herpt zorgde voor de muziek. 

o.a.Delper 

 1905 Herpt telt 499 inwoners. Delpher 

 1906 Oprichting nieuwe boterfabriek gaat niet door i.v.m een te geringe 
deelname. 

Delpher 

 1906 Er is sprake van oprichting van een Boerenleenbank. Delpher 

januari 1907 Veehouders uit Herpt, Oudheusden, Hedikhuizen en Haarsteeg 
besluiten tot het oprichten van een stoomzuivelfabriek in Herpt. 
De melk van ruim 300 koeien is staande de vergadering al 
toegezegd. Op 28 maart passeert bij notaris de Gier in Heusden de 
oprichtingsacte van de coöperatieve vereniging. De grond voor de 
fabriek aan de Groenstraat wordt gekocht van H. Luijben. 

Delpher / Salha 

aug 1907 De Boerenleenbank wordt opgericht. Eerste directeur wordt 
Hubertus Luijben, Cornelis van Grevenbroek onderdirecteur. 

Delpher 

11 mei 1908 Stoomzuivelfabriek St. Isidorus aan de 
Groenstraat wordt in gebruik gesteld. Sluiting 
in 1963.  

Salha 

 1908 De restauratie van de NH kerk is voltooid. Tevens komt er een 
nieuwe predikant ds. G.F.A. Ruijsch van Dugteren. De directeur van 
het Rijksmuseum in Amsterdam bezoekt de kerk en gaat vier 
wapenschilden uit 1633, 1663, 1668 en 1669 laten restaureren. Ze 
keren in augustus gerestaureerd terug. In oktober komt er 
gasverlichting in de kerk. 

Delpher 

23 aug 1908 Eerste Heilige Mis van J. van Grevenbroek (geb. 21-4-1882) in zijn 
geboortedorp. 

Salha 

 1908 Herbenoeming burgemeester Izak Buijs. Delpher 

1 jan 1909 Herpt telt 521 inwoners. Delpher 

21 feb 1909 25-jarig jubileum van veldwachter Lambertus van de Wiel in Herpt. Salha 

23 feb 1909 Door enige jonge mannen wordt De Boerenclub opgericht om 
samen vastenavond te vieren. Op 23 feb is er een optocht waarbij 
iedereen in ‘nationaal boerencostuum’ gekleed moet zijn. Frans 
van de Pol schreef vaak liedjes voor de Boerenclub. 

Salha 
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sept 1909 Alle huizen worden voor de volkstelling van 1 januari 1910 
opnieuw genummerd. De nummers moeten op eigen kosten 
worden onderhouden. 

Echo vh Zuiden  

 1909 In dit jaar telt Herpt 181 werkzame mannen. 139 hiervan (76.8%) 
werkt in de landbouw. 

Agrarische 
reconstructie 

8 jan 1910 Het 25-jarig jubileum van burgemeester Izak Buijs 
wordt groots gevierd, ondanks zijn wens het sober 
te houden in verband met gezondheidsklachten. 
Van de gemeenteraad ontvangt hij een geschilderd 
portret. 

Salha 

maart 1910 Pastoor W.J. van Rijsewijk vertrekt wegens gezondheidsklachten 
en wordt opgevolgd door pastoor M.C. de Wit. 

Delpher 

april 1910 Twee ijzeren ANWB handwijzers worden geplaatst. Salha 

april 1910 Oprichting geitenfokvereniging ‘In ons belang’. Salha 

6 febr 1911 Overlijden burgemeester Izak Buijs. Buijs was van 1885 tot 1911 
burgemeester van Herpt. 

Delpher 

10 april 1911 Koninklijk besluit van de  benoeming van 
burgemeester Leendert van Herpt. Beëdiging later die 
maand zonder feestelijk eerbetoon. Wel is er een 
traktatie voor alle schoolgaande kinderen én zijn 
benoeming als erelid van Handboogschutterij Ons 
Genoegen. 

Delpher 

dec 1911 Er worden ijzeren  waarschuwingsborden geplaatst voor een 
snelheidsbeperking van 10 km per uur vanaf de Luttelherptse brug 
tot de RK kerk. 

Salha 

jan 1912 Er wordt een brievenbus geplaatst, weliswaar in Luttelherpt, maar 
een reis naar Heusden is niet meer nodig. In juni wordt de 
brievenbus naar Herpt verplaatst en krijgt deze een plaats aan het 
brandspuithuisje. 

Salha 

29 okt 1913 Overlijden hoofd van de school Cornelius Kerkhofs, bijna 25 jaar 
hoofd van de openbare lagere school in Herpt. Hij is 50 jaar 
geworden. Als kassier van de Boerenleenbank wordt hij opgevolgd 
door de gemeentesecretaris C. van Liempt. 

Echo van het 
Zuiden 

nov 1913 F.W. van der Schoot uit Ammerzoden wordt benoemd als hoofd 
van de openbare school.  

Delpher 

5 jan 1913 Benoeming H. Fooij uit Baardwijk als onderwijzer aan de openbare 
lagere school.  

Nieuwsblad 
Heusden en 
Altena  

mei 1914 Burgemeester en wethouders voeren een gedachtewisseling met 
de bevolking van Herpt om de behoefte te peilen om aan te sluiten 
bij de elektrische centrale. 

Delpher 

aug 1914 Een afdeling van het Rode Kruis wordt opgericht. Salha 

aug 1914 G. de Weerd uit Nederhemert wordt benoemd als buitengewoon  
gemeenteveldwachter. 

Delpher 

aug 1914 Oprichting van de Burgerwacht Herpt, bestaande uit 110 personen 
(van de 550 inwoners). Dit wordt later teruggebracht tot 40 
mannen. 

Delpher 



13 
 

1 okt 1915 A.J.P van de Schoot vertrekt als hoofd van de openbare lagere 
school en vraagt eervol ontslag aan. Hij wordt hoofd in Hedel. De 
vacature wordt uitgezet door B en W. 

Nieuwsblad 
Heusden en 
Altena 2-6-1915 

1 okt 1915 Benoeming J.G. Ceelen als hoofd van de openbare lagere school. 
Hij was eerder onderwijzer in Hedikhuizen en haalde in 1915 zijn 
hoofdakte. De aanbesteding voor de verbouwing van de school en 
het huis worden nog niet gegund. 

Delpher 

19 
maart 

1916 

 
Terwijl Nederland neutraal was in WOI landt er een Duits vliegtuig 
in de polder van Herpt. Door ingrijpen van dienstplichtig soldaat 
Chr. van Herpt werd het vliegtuig aan de grond gehouden en de 
twee Duitse bemanningsleden overgeleverd aan de marechaussee 
te Heusden. Er komen vele toeschouwers kijken. 

Delpher 

maart 1916 Gemeentesecretaris Fr. van Liempt wordt benoemd als 
burgemeester van Oudheusden. Hij blijft secretaris van Herpt. 

Delpher 

febr 1917 IJsvereniging ‘Nooit Gedacht’ wordt opgericht, telt meteen 50 
leden en organiseert in dezelfde maand ijswedstrijden voor 99 
schoolkinderen. 

Delpher 

febr 1917 Op het in 1916 door scheepswerf De Haan en Oerlemans  
aangekocht stuk bouwland ‘de 16 hont’ worden, in het eerste plan,  
6 arbeiderswoningen gebouwd. Later bekend als de 13 Herptse 
huisjes. 

Delpher 

maart 1917  De nieuw opgerichte stieren fokvereniging koopt een prachtige 
stier, afstammeling van stamboekdekstier Alva 

Salha 

10 april 1917  Burgemeester Leendert van Herpt herbenoemd. Delpher 

24 juni 1918 De parochie St. Catharina van Alexandrië bestaat 25 jaar. Delpher 

aug 1917 Nieuwe huizennummering en de gemeente wordt in vier wijken 
verdeeld. 

Delpher 

sept 1917 A.J. van Grevenbroek neemt na 40 jaar afscheid als lid van de 
gemeenteraad, waarvan 30 jaar als wethouder. J. Buijs wordt als 
wethouder gekozen en P.J. van den Broek als lid van de raad. 

Delpher 

okt 1917 De Afdeling Herpt van de R.K. Kiesvereniging voor de Provinciale 
Kieskring Heusden wordt opgericht. Vanaf 1917, toen het 
algemeen kiesrecht van kracht werd, mochten alleen mannen lid 
worden die voldoende belasting betaalden om te mogen stemmen. 

Delpher / 
Wikipedia 

nov 1917 De Statuten van de ‘Vereeniging tot Verbetering van de 
Rundveefokkerij van den Noord-Brabantschen Christelijken 
Boerenbond’, gevestigd te Herpt, worden goedgekeurd. 

Delpher 

nov 1917 Zes Herptse vrouwen demonstreren bij het gemeentehuis tegen de 
beperkte lijst van de distributieartikelen. Verbetering wordt 
toegezegd. 

Delpher 

juli 1918 Toneelvereniging ‘Semper Cresendo’ wordt opgericht. De eerste 
uitvoering op 24 november wordt i.v.m. ziekte (van een der beste 
krachten) verplaatst naar 26 december in café J. Verhoeven. 

Delpher 

nov 1918  De Spaanse ziekte heerst nu ook in Herpt, echter in lichte mate. Delpher 
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febr 1919  Eervol ontslag veldwachter L. van de Wiel na 35 jaar trouwe dienst. 
Polderbode M. van Hulten uit Baardwijk wordt de nieuwe 
gemeenteveldwachter. 

Delpher 

27 april 1919 Burgerwacht met 27 man opgericht. Commandant wordt J.M. 
Buijs. 

Delpher 

mei 1919 Na een gedwongen pauze van 4 jaar i.v.m. WOI is er weer een 
optreden van harmonie de Eendracht. 

Delpher 

sept 1919 Uitbater L. van de Griendt van café 
de Ploeg verkoopt het oude pand 
aan de (huidige)  
Hoofdstraat/Watersteeg en  bouwt 
een nieuw café naast de 
zuivelfabriek. 

Delpher 

dec 1919 Veel voorlichting om n.a.v. de Ouderdomswet 1919 een Vrijwillige 
Ouderendoms Verzekering te nemen als voorloper van de AOW in 
1957. 

Delpher 

1 aug 1920  Muziekfestival b.g.v. het 75-jarig bestaan Harmonie de Eendracht. Nieuwsblad 
Heusden en 
Altena  

aug 1920 Toneelvereniging Semper Crescendo wordt ontbonden bij gebrek 
aan belangstelling. Enige overgebleven leden richten een 
loterijvereniging op 

Delpher 

maart 1921 De onderlinge veeverzekering wordt na 20 jaar ontbonden en 
verdeelt de kas. 

Delpher / Salha 

10 
maart 

1922  Biljartvereniging ‘Nooit Gedacht’ wordt opgericht. Thuishaven 
wordt café J. Verhoeven. In hetzelfde jaar is er ook sprake van 
biljartvereniging ‘Vooruitgang’. 

Delpher 

april 1922 Oprichting van een zangvereniging. Delpher 

maart 1922 Oprichting ‘Den Jonge Boerenstand’.  Delpher 

juni 1922 J.G. Ceelen, hoofd van de openbare lagere school in Herpt wordt 
benoemd als hoofd van de nieuw opgerichte R.K. Bijzondere 
school. 

Nieuwsblad 
Heusden en  

17 aug 1922 Burgemeester L. van Herpt overlijdt op 67-jarige leeftijd. Delpher 

9 nov 1922 Installatie burgemeester Hendricus 
Josephus  van Eggelen (59 jaar) als 
burgemeester van Herpt. Hij is de 
opvolger van de overleden 
burgemeester Leendert van Herpt (17-8-
1922). Van Eggelen was al vanaf 1919 

burgemeester van Heusden. Hij wordt tevens beschermheer van 
Harmonie De Eendracht, Handboogvereniging Ons Genoegen en 
Schutterij St. Catharina. Hij blijft burgemeester tot 1934. 

Delpher 

 2 okt  1922 Opening van de nieuwe Rooms Katholieke Bijzondere school van 
Herpt. Dit gebeurde door het dagelijks bestuur van de gemeente, 
het hoofd der school J.G. Ceelen, de pas benoemde onderwijzer M. 
Kerkhoffs uit Heusden (geslaagd april 1920) en de onderwijzeres 
Jacq. Verhoeven. De inwijding van de school is op 1 december 
1922 door pastoor De Wit. 

Nieuwsblad 
Heusden en 
Altena  

nov 1922 Oprichting van een stierenvereniging. Delpher 
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jan 1923 Burgemeester en schoolopziener 
houden een conferentie op het 
Raadhuis om de openbare school op te 
heffen. Er zitten nog 13 protestantse 
leerlingen op school. Eén ouder steunt 
het doel van de burgemeester, de 
andere ouders niet. Besloten wordt de 

school vooralsnog niet op te heffen. Er wordt een nieuw hoofd 
gezocht. 

Nieuwsblad 
Heusden en 
Altena  

4 
maart 

1923 Tijdens de eerste mis op zondag 4 maart stort een gedeelte van het 
plafond (van de oude noodkerk) in. Geen gewonden, wel tumult. 

Salha 

april 1923 Tot waarnemend hoofd aan de openbare school wordt J.B. Straver 
uit Nederhemert benoemd. 

Nieuwsblad 
Heusden en 
Altena  

april 1923 De leden van de gemeenteraad worden benoemd. Er zijn geen 
verkiezingen gehouden, omdat de volgorde van de enige lijst wordt 
aangehouden en niemand daar bezwaar tegen maakte. 

Salha 

april 1923 Vacature tijdelijk onderwijzer openbare school. De enige sollicitant 
K. Stassen uit Heusden wordt benoemd. 

Delpher / Salha 

mei 1923 Het café van J. Verhoeven aan de Hoogstraat / Hoofdstraat brandt 
af. Het gemeentehuis kan gespaard worden. Wel verliest de 
harmonie al haar muziek en een deel van de instrumenten. 
Schutterij St. Catharina stelt haar schutsgebouw ter beschikking 
aan de harmonie om te kunnen blijven repeteren. 

Delpher 

24 juli 1923 Pastoor De Wit overlijdt na een kort ziekbed op 56-jarige leeftijd Delpher 

aug 1923 Benoeming pastoor W.L.M.A. Timmermans, rector van 
Dekkerswald in Groesbeek 

Delpher 

26+27 
sept 

1923 Viering 25-jarig ambtsjubileum Koningin Wilhelmina o.l.v. een 
plaatselijk comité. 

Delpher 

14 okt 1923 Eerste mis van Herptenaar pater Martinus C.J. van Grevenbroek 
(geb. 14-10-1897 – overl. 15-12-1990) na zijn priesterwijding in 
Parijs in zijn geboorteplaats. In 1926 vertrok hij naar Amerika, In 
1972 werd hij tot abt gekozen in Oconomowoc, Wisconsin USA. 

Salha 

jan 1924 Onderwijzer M. Kerkhofs van de bijzondere school vertrekt naar 
Eindhoven. 

 

maart 1924 De Commissaris van de Koningin stuurt voorstel tot annexatie van 
Herpt door Heusden naar de gemeenteraad. Het voorstel wordt 
niet gunstig ontvangen. De raadsleden zijn strijdbaar om dit tegen 
te houden. 

Delpher 

14 april 1924 Overlijden Hermanus Valk. Geboren in Herpt 21-3-1846. Manus 
Valk (schoenmaker, postbode) was de enige Herptenaar die tussen 
1866 en 1870 twee keer (1866-1868 en 1869-1870) meestreed in 
het Pauselijke leger der Zouaven in Italië. Voor beide oorlogen 
kreeg hij resp. het Mentana Kruis en de Merendi Medaille. 

HKK / Salha 

20 mei 1924 1e steenlegging van de nieuwe St. 
Catharinakerk door pastoor W. 
Timmermans. Architect is Franssen uit 
Roermond en aannemer wordt De Bont 
uit Nieuwkuijk.  

Echo / Delpher 
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22 juni 1924 1e H. Mis van Herptenaar L.E. van Herpt. Het is de laatste ‘eerste 
mis’ in de oude noodkerk van Herpt. 

Echo 

31 aug 1924 Een aantal lokale mussengilden, waaronder het mussengilde van 
Herpt in oprichting,  besluiten tot het oprichten van een 
gezamenlijke kringvereniging voor het bestrijden van mussen, 
kraaien, eksters e.d. Bij inlevering van de rechter vleugel kreeg 
men geld bij o.a. Willem van Oudheusden. 

Salha 

sept 1924 Heftige discussie in de gemeenteraad van Herpt. Het voorstel van 
de provincie om Heusden, Oudheusden en Herpt samen te voegen 
vindt grote weerstand onder de bevolking en in de raad. Er wordt 
zelfs een gelukwens naar Koningin Wilhelmina gestuurd voor haar 
verjaardag met tevens het verzoek om intrekking van de plannen 
om Herpt samen te voegen met Heusden c.a. Het wetsvoorstel met 
als ingangsdatum 1-1-1925 wordt uiteindelijk (vooralsnog) niet 
ingediend. 

Delpher / Salha 

nov 1924 Een mussengilde wordt opgericht ter bescherming van de 
gewassen tegen de vele mussen. Maar ook de bestrijding van 
kraaien en houtduiven. 

Delpher 

9 nov 1924 Inzegening van de nieuw gebouwde 
parochiekerk St. Catharina van Alexandrië 
door de bisschop Mgr. A.F. Diepen. De 
oude noodkerk en woning wordt daarna 
voor afbraak te koop aangeboden. 

Diverse 
bronnen 

1 jan 1925 Herpt telt 602 inwoners, evenals op 1 januari 1924 Delpher / Salha 

febr 1925 Ondanks dat er kopers afkomen op de oproep van het kerkbestuur 
om de oude kerk te slopen, wordt het alsnog voor enkele jaren 
verhuurd als pakhuis. Later woonde er o.a. P. de Man, hoofd van 
de lagere school. 

Salha 

1 juli 1925 Hoofdonderwijzer J. Ceelen vertrekt naar Rosmalen en wordt 
opgevolgd door de muzikale P. A. de Man uit Enschede. Ceelen 
verlaat ook het oude schoolhuis aan de Torenstraat. Tot de tijd van 
benoeming van de Man is mevr. Jac. Verhoeven tijdelijk hoofd van 
de school. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 
Delpher 

6 juni 1925 Viering van het 50-jarig bestaan van Handboogvereniging Ons 
Genoegen. 

MGT 

25 dec 1925  Pastoor Timmermans zorgt ervoor dat er voor het eerst een 
elektrische installatie wordt aangelegd om de kerk met kerstmis te 
verlichten. 

Delpher 

april 1926 De heer J.P.  Straven hoofd van de openbare school vertrekt naar 
de MULO van Heusden. A.J. Bouman wordt als tijdelijk onderwijzer 
benoemd. 

Delpher 

febr 1927  De Onderlinge Varkensverzekering St. Cunera, als onderdeel van 
de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, wordt opgericht. 

Delpher 

maart 1927 De gemeenteraad gaat akkoord met het instellen voor 
herhalingsonderwijs. Bedoeld voor leerlingen die met name in de 
zomermaanden niet naar school gaan. De vergoeding is 1 gld per 
lesuur voor het hoofd van de school, de heer A.P. de Man. 

Delpher 

april 1927 Oprichting van de kruisboogvereniging ‘Aldoende leert men’ met 
17 leden. Op 2e Pinksterdag wordt de baan bij café Verhoeven in 
gebruik genomen door burgemeester van Eggelen. 

Delpher 
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24 mei 1927 De inwoners van Herpt vieren het 25-jarig priesterjubileum van 
Pastoor Timmermans 

Delpher 

aug 1927 De openbare lagere school van Herpt sluit haar deuren. De 
leerlingen gaan allemaal naar de in 1922 nieuw geopende 
katholieke lagere school in de Achterweg. 

Delpher  

juni 1927 Gedeputeerde Staten geven de gemeente goedkeuring de 
openbare lagere school bij gebrek aan voldoende leerlingen op te 
heffen. De RK Bijzondere school telt in dit jaar 64 leerlingen. 

Salha 

sept 1927 De na de mobilisatie in 1919  opgerichte burgerwacht wordt 
slapend. 

Delpher 

 1927 Eerste H. Mis van Herptenaar Jos van Herpt. Bidprentje 

april 1928 Er wordt een stierhouderij opgericht. Het bestuur koopt n stier van 
plm. 600 gld. Er zijn 40 leden met in totaal 181 koeien. 

Salha 

10 juni 1928 De eerste Sacramentsprocessie in Herpt vindt plaats. Herpt op de 
kerk beschouwd 
/ Delpher 

sept 1928 Burgemeester H.J. van Eggelen wordt herbenoemd als 
burgemeester van Herpt. 

Delpher 

jan 1929 Bij het Mussengilde De Langstraat c.a. werden in 1928 door 17 
leden  uit Herpt 867 mussen en 37 kraaien ingeleverd à resp. 3 ct. 
en 10 ct. 

Salha 

jan 1930 Stijging van de zuigelingensterfte in Herpt t.o.v. de daling in Noord 
Brabant. In de periode 1909-1913 en 1924-1928 daalde het 
gemiddelde in Brabant van 5.38 naar 2.44. In Herpt steeg dit aantal 
juist van 6.51 naar 12.90. Een vervolgonderzoek volgt door de 
Bond tot Bescherming der Zuigelingen. 

Delpher 

29 sept  1930 Herpt wordt officieel aangesloten 
op het elektriciteitsnet van de 
P.N.E.M. In de krant staat een foto 
van burgemeester van Eggelen met 
de titel ‘De laatste olielamp 
gedoofd’ Het verzoek van de lagere 
school om ook aangesloten te 
worden wordt goedgekeurd. 

Delpher  

 1930 In dit jaar telt Herpt 185 werkzame mannen. 135 hiervan (73%) 
werkt in de landbouw. 

Agrarische 
reconstructie 

21 dec 1931 Burgemeester van Eggelen stelt op verzoek van Waterschap Herpt 
en het Herptsche Veld de nieuwe polderpompinstallatie in 
werking. De pomp zorgt ervoor dat de overtollige watertoevoer de 
omgeving bevrijdt van overlast. 

Echo van het 
Zuiden  

april 1932 De gemeenteraad bepaalt de maximumsnelheid voor voertuigen in 
de bebouwde kom op maximaal 20 km per uur. 

Delpher 

26 juni 1932 Inzegening en bespeling van het nieuwe kerkorgel in de St. 
Catharinakerk (gebouwd door de firma Valckx en Van Kouteren, 
kerkorgelfabriek uit Rotterdam).  

Programmaboe
kje / Delpher 

14 juli 1932 25-jarig jubileum van de Herptse Boerenleenbank. Delpher / Salha 
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aug 1932  Voetbalclub Brabantia voor ouderen 
wordt opgericht met als thuishaven 
café J. Verhoeven en een gehuurd 
weiland aan de Herptsche Straat. 
Tevens wordt jeugdvoetbalclub 
Excelsior opgericht voor jongeren met 
een terrein aan de Bernsche dijk. 

Delpher / Salha 

10 sept 1932 Grote brand in de Bernsestraat, waarbij 
drie boerderijen en stallen, waaronder die 
van Christ van Herpt, afbranden. Tevens 
gaat er vee en de wintervoorraad 
verloren. De brand is door nalatigheid 
aangestoken door een 12-jarige jongen. 

Echo van het 
Zuiden 
september 1932 

5 jan 1933 Oprichting van de Onderlinge Veeverzekering ‘St. 
Bernardus’ in Herpt c.a. 

Reglement 1933 

april 1933 De gemeenteraad gaat niet akkoord met de door de gemeente 
Hedikhuizen voorgestelde grenswijzigingen tussen Hedikhuizen, 
Herpt, Vlijmen en Nieuwkuijk. De provincie blijft aandringen op 
een gemeentelijke herindeling. 

Delpher 

april 1933 Pastoor Timmermans ontvangt van een onbekende parochiaan een 
geschilderde kruisweg voor de kerk. 

Delpher 

april 1933 Bij de Tweede Kamerverkiezingen worden 272 stemmen 
uitgebracht, waarvan 243 stemmen voor de R.K. Staatspartij (89%). 

Delpher 

8 juni 1933 De gemeenteraad van Herpt stemt met 4 tegen 3 stemmen voor 
herindeling met Heusden. 

Delpher 

 1933 De mannen van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond 
richten, onder toeziend oog van pastoor Timmermans,  de RK 
Boerinnenbond, later Katholieke Vrouwen Organisatie (KOV), op. 
Een damesbestuur wordt gekozen met Maria van Herpt- Veroude  
als voorzitster. 

KK 

1 jan 1934  In aanloop naar de gemeentelijke herindeling: gemeente Herpt telt 
592 inwoners en kent een oppervlakte van 996 ha. 

Delpher 

jan 1934 De voorzitters van alle verenigingen in Herpt richten 
samen de ‘Bond van Vereenigingen te Herpt c.a.’ op. 
Voorzitter wordt J.M. Buijs. 

Delpher 

maart 1934 Het Sint Catharinagilde wordt opgeheven. De onroerende en 
roerende goederen worden per veilig verkocht. Zie ook 1938. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 
/ Delpher 

15 april 1934 Burgemeester H.J. van Eggelen stopt als burgemeester van Herpt 
en Bern. De nieuwe burgemeester van Heusden zal Herpt 
waarnemen tot de herindeling in 1935.  

Delpher 

juni 1934 Oprichting van de R.K. Boerinnenbond ‘Sancta Maria’ te Herpt. 
Eerste voorzitter wordt mevr. Maria van Herpt – Veroude. Er 
worden bij de oprichting al 44 leden ingeschreven. 

Programmaboe
kje 25-jarig 
jubileum 1959 

12 juni 1934 Benoeming waarnemend burgemeester W.J.N. Wijs, tevens 
benoemd burgemeester van Heusden. Hij blijft ook de 

Zie oa 
Nieuwsblad 
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burgemeester na de herverdeling van de gemeente Herpt en Bern 
met Heusden in 1935. Hij werd opgewacht bij de Luttelherptse 
brug door besturen, verengingen en schoolkinderen. Er wordt 
geprobeerd om de route tussen de boterfabriek en het 
gemeentehuis elektrisch te verlichten. 

Heusden en 
Altena 8-11-
1922 / Delpher 

dec 1934 Wethouder J.C. van Bokhoven op 82-jarige leeftijd overleden. Hij 
was het langstzittende raadslid van Nederland, 50 jaar raadslid 
waarvan 33 jaar wethouder. 

Delpher 

april 1935 Op aandringen van pastoor Timmermans wordt een afdeling van 
het Wit-Gele Kruis opgericht (ook voor inwoners van Hedikhuizen 
en Heusden). 

Herpt op de 
kerk beschouwd 
/ Delpher 

april 1935 De R.K. voetbalvereniging Brabantia wordt na een bestaan van nog 
geen drie jaar opgeheven. 

Delpher 

29 april 1935 De laatste gemeenteraadsvergadering van 
de gemeente Herpt en Bern. Onder leiding 
van waarnemend burgemeester W.J.N. 
Wijs en secretaris F. van Liempt. 

Delpher 

1 mei 1935  Voetbalvereniging Herptse Boys wordt 
opgericht op initiatief van H. van de Pol, 
Th. Van Horen en A. de Kort. 

Wikipedia / KK 

1 mei 1935 De Gemeente Herpt gaat over in de gemeente Heusden. Samen 
met Oudheusden, Doeveren, Heesbeen, Herpt en Heusden, 
conform de wet van 25 april 1935. In Nederland zijn nu nog 1064 
gemeenten en in Noord Brabant 154. 

Delpher 

juli 1935 De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente 
Heusden. Twee Herptenaren worden gekozen nl. A.W. Verhoeven 
en J.M. Buijs Azn.  A. Verhoeven wordt later tot  een van de twee 
wethouders gekozen. 

Delpher 

aug 1935 Het Crisiscomité Herpt gaat over in crisiscomité Heusden, incl. de 
bestuursleden pastoor Timmermans en J. Buijs Azn. 

 

okt 1935 De kabelpont vervangen wordt vervangen door een stoompont 
i.v.m. druk baggerverkeer op de Bergsche Maas. 

Delpher 

Nov  1935 Th. Van Horen neemt café de Ploeg over van de fam. L. van de 
Griendt (Leentje Ploeg).  

Delpher 

 1935 Aan het eind van 1935 publiceert het parochiebestuur haar 
statistische gegevens over 1935: 14.000 communiën, 7 grote lijken, 
2 kleine lijken, 6 huwelijken en 12 kinderen gedoopt. 

Delpher 

 1935 Tot ongeveer 1935 werd er in Herpt stroop gemaakt uit de 
mangelwortelen in een van de stroopfabriekjes. Tussen plm. 1874  
en 1920 waren er minimaal zes stroopfabriekjes actief van o.a. Jan 
de Wilt, Driek Buijs, Leentje de Wilt, Kobus Luijben Arjaan Buijs en 
Wed. Luijben – de Wilt. 

Historisch 
Heusden / Bart 
Beaard 

 1936 Marien de Hart start zijn transportbedrijf aan de Achterweg. Boek Ad de Hart 

26 april 1936 Het terrein van voetbalvereniging Herptsche Boys wordt geopend 
door pastoor Timmermans aan ‘de Hoogen Brink’. In de volksmond 
Prink genoemd. 

Delpher 

juli 1936 Drunenaar N. de Wit gaat na inschrijving het voormalig 
gemeentehuis afbreken, behalve het hekwerk. De prijs bedraagt fl. 

Delpher 
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353,00. Het wapen van de voormalige gemeente Herpt wordt 
aangebracht op de woning van Christ van Herpt, Bernsestraat 9. 

nov 1936  Stierenvereniging Herpt wordt met 23 tegen 14 stemmen 
ontbonden. Later wordt er weer een nieuwe stierenvereniging 
opgericht. 

Delpher 

nov 1936 Er wordt een Oranje-Comité opgericht b.g.v. het huwelijk van 
Prinses Juliana en Prins Bernhard op 7 januari 1937. 

Delpher 

sept 1937 Er wordt een E.H.B.O. afdeling opgericht en er wordt een E.H.B.O. 
hulppost geplaatst. 

Delpher 

5 feb 1938 Burgemeester W.J.N. Wijs wordt burgemeester van Schijndel. 
Burgemeester G.H.J. Steemers wordt ingehaald als de nieuwe 
burgemeester van Heusden met o.a. een rijtoer naar Herpt waar 
38 Heusdense verenigingen zich presenteren. 

Delpher 

juli 1938 Het Sint Catharinagilde wordt, na het opheffen in 1934,  weer 
heropgericht. De teruggekochte gildekostbaarheden worden, om 
ze voor de toekomst veilig te stellen, voor drie-vierde als kerkbezit 
verklaard. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 
/ Delpher 

5 sept 1938 Het 40-jarig-regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina wordt uitbundig 
gevierd met o.a. een ‘Wielerronde van 
Herpt’ en volksspelen op ‘de 13 hont’ 
,Groenstraat 16. 

Delpher 

jan 1940 Het gemeentebestuur maakt plannen de Trudotoren te 
restaureren. In 1943 worden hiervoor gelden vrijgemaakt. 

Delpher 

juni 1940 De krant meldt dat alle Herptse soldaten na de mobilisatie in mei 
1940 weer ongeschonden teruggekeerd zijn in Herpt. 

Delpher 

okt 1941-
1944 

De N.S.B. benoemt Alfred (A.M.S.) Thomaes als burgemeester van 
Heusden. Hij vervangt in deze periode de afgezette burgemeester 
G.H.J. Steemers. Deze start zijn werkzaamheden weer op 6 
november 1944.  

Wikipedia 

maart 1942 In de nacht van 13 op 14 maart 1942  stort een Duitse 
Messerschmidt Bf110 met een tweekoppige bemanning neer na 
een luchtgevecht met een Engelse Wellington bommenwerper in 
het weiland achter de familie de Kort, Achterweg 20. De Duitse 
marconist overleefde de crash, maar de piloot niet. Na een week 
werd het lichaam van de piloot in een sloot bij Oudheusden door 
de in Herpt gebivakkeerde bergingsploeg geborgen. 

Vliegtuigcrashes 
1940-1945 in 
Midden-Brabant 

9 juni 1942 Pastoor Timmermans, in mei 40 jaar priester, wordt door de 
bezetter gearresteerd. Na drie dagen is hij weer vrij. Hij beschrijft 
het zelf als ‘valsche aanklachten’. In 1946 wordt een Tilburgse 
vrouw veroordeeld die de N.S.B. had meegedeeld dat pastoor 
tegen het nationaal socialisme predikte. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 
/ Delpher 

20 
januari  

1943 Verwijdering van de kerkklok door de Duitse bezetter. Gegoten in 
1922 door Petit & Fritsen-Aarle Rixtel en in 1924 voor fl. 791,13 
aangeschaft. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 

febr. 1943 Architect H.W. Valk uit ’s-Hertogenbosch krijgt 
opdracht van de gemeente de Trudotoren van Herpt 
te restaureren. 

Delpher 
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14 okt 1944  Pastoor Timmermans wordt door de Duitsers uit de pastorie gezet. 
Hij vindt onderdak bij kerkmeester Chr. van Herpt. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 

4  nov 1944 De historische Trudokerk wordt 
in de avond van 4 november 
door de Duitsers opgeblazen en 
tevens worden meerdere 
huizen en boerderijen richting 
Bernse veer door de Duitsers in 
brand gezet. Het zijn de 
heftigste oorlogshandelingen in 
Herpt tijdens de tweede Wereldoorlog. 

Delpher 

 1944-
1945 

Burgemeester G.H.J. Steemers is weer terug, maar wordt meteen 
gewond door een granaatscherf. Per 1 juni 1945 neemt hij afscheid 
wegens het bereiken van zijn ‘leeftijdsgrens’. 

Delpher 

16 dec 1944 Pastoor Timmermans keert weer terug naar de pastorie. De kluis 
met fl. 250,00 is gekraakt. 

Memoriaalboek 

28 dec 1944 De weduwe Jaan van de Wens – van 
Sprang uit de Hoefstraat wordt geraakt 
door vijandelijk vuur vanaf de overkant 
van de Maas. Op 3 januari 1945 overlijdt 
ze in het ziekenhuis in den Bosch. Zij is 
het enige Herptse oorlogsslachtoffer. Zij 

laat drie jonge kinderen achter. 

Verhaal J. van 
de Pol – van der 
Wens 

20 feb 1945 100-jarig bestaan van Harmonie de Eendracht van Herpt en Bern. 
Het jubileumfeest wordt groots gevierd in café Verhoeven januari 
1946. 

Delpher 

18 feb 1946  Oprichting belangenvereniging oorlogsslachtoffers uit Herpt, Bern, 
Luttelherpt en Hedikhuizen. 

Delpher 

3-5 aug 1946 Viering 100-jarig bestaan harmonie De 
Eendracht (uit 1845). 

Feestgids 

6 sept 1946 Inhuldiging burgemeester Antonie van Delft, eerst als waarnemer, 
vanaf september 1947 als benoemd burgemeester. 

Delpher 

24 nov 1946 Opening herbouwd café De Ploeg  van 
Th. Van Horen nadat het tijdelijk café De 
Noodploeg is geweest. 

Delpher 

23 juli 1947 Aanbesteding voor het  bouwen van een dubbele dienstwoning bij 
het Bernse Veer. 

Delpher 

jan 1948 Militair infanterist Eijmert Nieuwkoop uit Herpt krijgt een groots 
onthaal bij thuiskomst uit Indië. In Nederlands-Indië waren meer 
Herptse jongen  als militair aanwezig: Piet Fitters (infanterie), Rinus 
Fitters (verbindingstroepen), Wim Fitters (stoottroepen). Ook Ad 
de Hart (infanterie) en Mari van de Pol (infanterie) kregen een 
Herpts onthaal.  

Delpher /  
Tidak Bicara - 
HKK 

 1948 De door de gemeenteraad in 1947 goedgekeurde plannen om de 
wegen, verwoest door de oorlog, te verbeteren worden 
uitgevoerd. 

Delpher 
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17 aug 1948 Pastoor Timmermans is 25 jaar in Herpt en tijdens de collecte 
wordt er fl. 3000,00 opgehaald voor een nieuwe preekstoel. 

Delpher 

1 juli 1949 Café de Ploeg opent opnieuw haar deuren na de verwoesting door 
terugtrekkende Duitse troepen in november 1944. 
Handboogvereniging Ons Genoegen moet tot 6 juli 1951 oefenen 
op nooddoelen. Vanaf dat moment worden de nieuwe schietbanen 
gebruikt. 

MGT 

8 sept 1950 Gemeenteraad van Heusden besluit tot aansluiting op het 
waterleidingnet voor Hedikhuizen, Herpt en Oudheusden 

Salha 

nov 1950  De Nederlandse Aardolie Maatschappij voert in Herpt 
verkenningsboringen uit op zoek naar aardolie. Er wordt een 
diepte van 1500 m bereikt. 

Delpher 

24 jan 1951 Zangkoor Levenslust wordt opgericht. Er starten 
31 leden. 

KK 

20 aug 1951 Het kerkbestuur St. Catharina meldt de 
gemeente Heusden dat de katholieke 
school in Herpt wordt opgeheven. 

Echo van het 
Zuiden 

aug 1951 Viering van het 75-jarig bestaan van Handboogvereniging Ons 
Genoegen met een groot concours met 15 banen bij café de Ploeg. 

MGT 

 1951 Archeologisch bodemonderzoek door de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek bij de restanten van de 
verwoeste St. Trudokerk. Er worden graven 
en restanten van voorlopers van de kerk 
aangetroffen. 

Delpher 

 1952 Herpt (en Hedikhuizen  en Oudheusden) wordt aangesloten op het 
waterleidingnet. De plannen kunnen worden uitgewerkt. 

Echo van het 
Zuiden 

mei 1953 Gouden priesterfeest van pastoor Timmermans. Het 
geschenk, een mozaïek voorstellende Het Laatste 
Avondmaal, gemaakt door Pierre van Rossem uit 
Boxtel, kostte fl. 20.000. Naast een gift van fl. 
12.000 van een onbekend persoon, betaalden de, 
toch niet allemaal rijke, parochianen de overige fl. 
8000,00. 

Echo van het 
Zuiden 

okt 1950 Bestuur stierhouderij De Toekomst sluit zich voorlopig aan bij de 
K.I. in Drunen, maar besluit nog 1 stier in Herpt te houden. 

Delpher 

15 sept 1951 De R.K. lagere school in Herpt wordt opgeheven wegens gebrek 
aan leerlingen. 

Delpher 

24 sept 1951 De werkzaamheden voor de aanleg van het waterleidingnet in 
Herpt en Hedikhuizen zijn gestart. 

Delpher 

sept 1953 Geen heroprichting van de school In Herpt, maar een tijdelijke 
opslag van conserven van de fa. Wagenberg – Festen in het 

Delpher 
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schoolgebouw. Het huurcontract wordt op 29 april 1954 verlengd 
voor fl. 10,00 per week. 

 1953 Herpt krijgt nachtverlichting. Delpher  

maart 1954 Viering 50-jarig bestaan van de Afdeling Herpt van de Noord-
Brabantse Christelijke Boerenbond. 

KK 

17 feb 1956 De Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging N.C.B. koopt voor fl. 
15.000 de voormalige lagere school van de gemeente Heusden om 
er een pakhuis van te maken. Th. Buijs wordt de eerste 
zaakvoerder. 

Delpher 

 1956 De kabelhandpont van het Bernse veer 
wordt vervangen door een eenvoudige 
motorpont met een gering 
laadvermogen voor bv. voetgangers, 
fietsers en een paar stuks vee. De 
grotere kabelpont blijft gehandhaafd 

voor bv hooiwagens. De kabelpont wordt dan aangedreven door 
het kleine motorpontje langs de pont vast te maken. 

KK 

april 1957 De plannen voor een ruilverkaveling / streekverbeteringsplan 
worden gepresenteerd. Het landschap, de bebouwing en de 
bedrijfsvoering van de boeren gaan drastisch veranderen. 
Onderzoek wijst uit dat de 80 Herptse bedrijven met cultuurgrond 
gemiddeld 5 kavels hebben met een gemiddelde grootte van 1,59 
ha.  

Delpher 

3 dec 1957 De coöperatieve vereniging tot exploitatie van diepvrieskluizen, 
opgericht in november 1957, opent 14 van de 42 beschikbare 
kluisjes aan de Achterweg. Burgemeester Van Delft en pastoor 
Timmermans verrichten de openingshandelingen.  

Delpher 

1 jan 1958 De kern Bern verlaat de gemeente Heusden en wordt ingedeeld bij 
de gemeente Kerkwijk. De inwoners kregen hier wel de gewenste 
elektriciteit. 

Wikipedia 

6 mei 1958 Coöperatieve zuivelfabriek St. Isidorus viert haar 50-jarig bestaan 
in café De Ploeg. 

Delpher 

febr 1959  Boerenkapel De Hoempa’s wordt opgericht en trekt met carnaval 
door het dorp. Frans van de Pol schreef o.a. liederen. 

Delpher 

maart 1959 De gemeente betaalt fl. 1450,00 voor verlichting van het 
torenuurwerk aan de toren van de R.K. kerk. 

Delpher 

juli 1960 De gemeentelijke vertegenwoordigers voor de Godshuizen en het 
Burgerlijk Armbestuur krijgen eervol ontslag. De Algemene 
Bijstandswet en de Sociale Dienst komen in de plaats voor hulp aan 
armen, zieken en gebrekkigen. 

Delpher 

1 febr 1961 Pastoor Timmermans overlijdt op 84-jarige leeftijd. Hij was van 
1923 tot 1961 pastoor van Herpt. 

Delpher 

26 febr 1961 Pastoor G.W.J. Roothans wordt benoemd. Delpher 

2 okt 1961 De schooltijden van de R.K. scholen in Heusden worden aangepast. 
De middag begint om 2 uur en de school sluit om 4 uur. Leerlingen 
uit Herpt en Hedikhuizen kunnen nu gemakkelijker met de bus 
reizen is de achterliggende gedachte. Of er veel gebruik gemaakt is 
van de bus door kinderen uit Herpt blijft onduidelijk! 

Delpher 

1 nov 1961 De K.I. -vereniging Drunen e.o. (1948-1961) (incl. Herpt) sluit de 
deuren. De boeren moeten voor hun inseminatie nu naar de K.I. 
vereniging Midden-Brabant. 

Delpher 
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 1961 Besluit om melkfabriek St. Isidorus (vanaf 
1907) te gaan sluiten. In januari 1962 verliest 
het haar functie. 

 

aug 1962 Slechts 5 à 6 personen zijn voorstander van een 
vuilnisophaaldienst in Herpt en Hedikhuizen. Deze komt er daarom 
voorlopig niet. 

Delpher 

jan 1963 20% van de woningen in Herpt worden bestempeld als krot. Delpher 

juni 1963 Er komen nieuwe aluminium straatnaamborden en 
huisnummerplaatjes. Hoogstraat wordt Hoofdstraat. Laagstraat 
wordt Burgemeester Buijsstraat. De uitvoering begint in 1964. 

Delpher 

jan 1964 De ruilverkavelingscommissie moet de plannen wijzigen n.a.v. de 
vele bezwaren uit Herpt. 

Delpher 

15 sept 1965 De verkaveling werkzaamheden in de 
polder tussen Herpt en Oudheusden 
worden gestart. Alle gewassen 
moeten 15 september geruimd zijn. 

Delpher 

okt 1965 Henk en Ida van Oijen nemen café de Ploeg over Delpher 

 1966 Ontmanteling van melkfabriek St. Isidorus.  

nov 1966  Burgemeester Antonie van Delft gaat met pensioen en wordt 
opgevolgd door Burgemeester Gerard Scholten die in november 
wordt geïnstalleerd. 

Delpher 

 1967 Oprichting van de afdeling Herpt van de Katholieke Plattelands 
Jongeren (KPJ). De afdeling ontstaat uit de Rooms Katholieke Jonge 
Boerenstand, die was opgericht in 1922. Hoewel de afdeling niet 
meer functioneert, is zij nu nog steeds niet officieel ontbonden. 

Delpher 

 1968 Oprichting van Stichting Dorpshuis Herpt. KK 

sept 1968 Omdat het duidelijk is dat pastoor Roothans niet meer terug zal 
keren in Herpt, wordt een handtekeningenactie op touw gezet om 
de vervanger van Roothans, pater De Groot van de abdij 
Mariënkroon, als pastoor te benoemen. Bisschop Bluijssen houdt 
nog een slag om de arm, maar pater Wim de Groot (pater 
Stanislaus) wordt op 17 januari 1969 benoemd als pastoor van 
Herpt. Hij bedient de parochie in eerste instantie vanuit de abdij , 
zodat de pastorie voor andere doeleinden kan worden gebruikt. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 

5 okt 1968 Pastoor Roothans krijgt eervol ontslag. In maart van dit jaar werd 
hij vrij ernstig verwond door een aanrijding en kon hij niet meer 
terugkeren naar Herpt. 

Herpt op de 
kerk beschouwd 

 1968 Er zijn gemeentelijke plannen om Herpt een dorp te laten worden 
met  5000 inwoners. Maar de bouw van 300 woningen wordt al vrij 
snel teruggebracht naar 210 en 170. 

KK 

mei 1969 CAV Herpt opent, na fusie met Haarsteeg en Vlijmen, een winkel in 
de oude school. Zaakvoerder wordt L. van Veluw. 

Delpher 

 1969 W.C.S. de Groot wordt benoemd als waarnemend pastoor. Delpher 

 1969 De laatste eigen pastoor van Herpt vertrekt. Tot 1987 kreeg Herpt 
een waarnemend pastoor vanuit Abdij Mariënkroon. Pastoor de 
Groot blijft op verzoek van de abt waarnemen. 
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okt 1969 75% van de bevolking wil het 1000-jarig bestaan in 1970 vieren en 
50% wil meedoen met de voorbereidingen. 

Delpher 

nov 1969 De katholieke begraafplaats naast de kerk wordt gesloten met dien 
verstande dat men nog tot uiterlijk 1980 hier begraven mocht 
worden indien de partner reeds hier ter aarde was besteld 

Herpt op de 
kerk beschouwd 

jan 1970 Carnavalsvereniging Bakkersdam gaat samen met het bestuur van 
het Dorpshuis jeugdcarnaval vieren, incl. een optocht voor de 
jeugd 

Delpher 

28 tm 
30 aug 

1970 Viering ‘1000-jaar Herpt’ met diverse 
activiteiten.  
Met name archeologisch onderzoek in de 
Hoofdstraat in 2013 toont aan dat Herpt 
toch ouder is dan ongeveer 970 na Chr. 
Zie hiervoor het begin van deze tijdlijn.  

Programma-
boekje 

19 okt 1970 Bejaardenbond Herpt-Hedikhuizen wordt opgericht. KK 

 1971 Het dorpshuis (de voormalige pastorie) komt in handen van 
Stichting Samenlevingsopbouw Heusden. 

KK 

sept 1972 Jeugdwielerronde van Herpt georganiseerd door Presto. Er zouden 
zeker 7 edities komen. Met plaatselijk favoriet Gijsbert Buijs. 

KK 

 1974 Opening Dorpshuis Herpt. KK 

 1975 Transportbedrijf De Hart verhuist naar Heesbeen. Aan het 
parkeren van vrachtauto’s in de Achterweg komt een einde. 

Boek Ad de Hart 

 1975 De damesafdeling van Herptse Boys wordt opgericht. KK 

 1975 De motorpont van het Bernse veer wordt vervangen door een pont 
met een laadvermogen van 13 ton. 

KK 

 1976 Burgemeester Gerard Scholten wordt benoemd als burgemeester 
van Schijndel. Hij wordt opgevolgd door burgemeester Han 
(J.J.W.M.) ter Laak. 

Wikipedia 

18 sept 1976 Viering van het 100-jarig bestaan van Handboogvereniging Ons 
Genoegen. 

MGT 

17 en 
18 sept 

1977 2000 bezoekers komen naar de autocrosswedstrijden in Herpt. De 
opbrengst was voor VV Herptse Boys. 

KK 

sept 1978 Wielerronde van Herpt georganiseerd door Presto. KK 

9 mrt 1979 Voor miljoen gulden vals geld ontdekt in Herptse boerderij aan de 
Heusdenseweg. De verdachten worden na 38 maanden met vele 
rechtszaken in april 1982 door de rechter vrij gesproken bij gebrek 
aan wettig en overtuigend bewijs 

Delpher 

28 mrt 1979  De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (N.C.B.) Herpt viert 
het 75-jarig bestaan 

KK 

 1979 Het Bestemmingsplan Herpt wordt vastgesteld. De Achterweg 
wordt o.a. verbreed als rondweg voor Heusden. 

KK 

sept 1979 Harmonie De Eendracht stopt na een bestaan van 127 jaar.  Het 
instrumentarium en kasgeld gaan naar de Heusdense 
jeugdharmonie. Eerder was de harmonie al ’n aantal jaren gestopt 
en heropgericht. 

KK 

 1979 Start Jeugdcarnaval Herpt. De eerdere optochten werden 
georganiseerd door de Stuurgroep Herpt-Hedikhuizen. 

KK 

 1980 Oprichting Stuurgroep Herpt-Hedikhuizen. In okt 1980 wordt een 
nieuw bestuur gekozen. 

KK 

april 1980 Vijf Heusdenaren kraken de woning Hoofdstraat 22 en vragen 
hierdoor voor beleid jongerenhuisvesting. 

KK 
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juni 1980 Meisjesteam Herptse Boys Brabants kampioen. KK 

aug 1980 Eerste dorpszeskamp van Herpt. Organisatie door KPJ. Tot 1992 
was er jaarlijks een dorpszeskamp. In 2000 werd de draad weer 
opgepakt. 

KK 

dec 1980 Pastoor de Groot viert 40-jarig priesterschap met een drukke 
receptie. 

KK 

 1981-
1985 

De riolering wordt in fases aangelegd met kilometers 
rioolstelsel. Het tijdperk van septic tank en 
‘zakputten’ is voorbij. Bewoners betalen 1000 gulden 
aansluitkosten. 

KK 

1 jan 1981 Door de brand van de boerderij (1717) 
van P. Verboven  (oorspronkelijk fam. Van 
Bokhoven) ontstaat er ruimte voor 
nieuwe woningen in de Torenstraat. Deze 
komen er in 1987. 

KK 

30 juni 1982 De nieuwe pont voor het Bernse veer wordt in gebruik genomen 
met een laadvermogen van 20 ton en hydraulische slagbomen. De 
pont blijft echter meteen aan de kant i.v.m. technische problemen. 

KK 

jan 1983 KPJ afdeling Herpt viert haar 60-jarig bestaan. KK 

april 1983 Na drie kampioenschappen op rij promoveren de Herptse Boys 
Girls naar de landelijke hoofdklasse. 

KK 

8 okt 1983 Het clubhuis van de Herptse Boys aan het Groene Woud wordt 
geopend. Na 48 jaar is er een eigen onderkomen. 

KK 

okt 1983 De Katholieke Vrouwen Organisatie (K.V.O.), opvolger van de R.K. 
Boerinnenbond, viert haar 50-jarig jubileum. 

KK 

27 jan 1984 Herpt krijgt een klein speelgoedmuseum in de boerenschuur 
Bernsestraat 8a. In april ontvangt het de 1000e bezoeker. Na een 
jaar zijn er al 3000 bezoekers geweest. 

KK 

17 mrt 1984 Bestuurder Christ van Herpt op 90-jarige leeftijd 
overleden. 

KK 

10 juli 1984  Gemeente Heusden koopt het dorpshuis (de voormalige pastorie) 
voor fl. 57.800,00 en verhuurt het voor één gulden aan de Stichting 
Dorpshuis in oprichting. Het dorpshuis wordt voor 30.000 gulden 
verbouwd. 

KK 

4 feb 1985 Stichting Dorpshuis Herpt koopt het dorpshuis. De bevolking van 
Herpt brengt de helft van de verbouwingskosten (fl. 50.000,00) op.  

KK 

16 apr 1985 Pastoor Wim de Groot, de laatste pastoor van Herpt, overlijdt. 
Vanaf nu zijn er waarnemers van Abdij Mariënkroon o.a. pastoor 
Coppens. Deze overlijdt op 4 febr. 1987. 

KK 

 1985 De voormalige oude RK bijzondere 
lagere school (1922 tot 1951), in gebruik 
als Boerenbond, is gekocht door 
timmerbedrijf Tiko. Rond 1990 wordt 
het gebouw gesloopt. 

KK 
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aug 1985 Voetbalvereniging Herptse Boys viert het 50-jarig bestaan met een 
feestweek. 

KK 

20 juni 1987 Wethouder C. Eijkemans opent na een verbouwing van twee jaar 
het vernieuwde dorpshuis. 

KK 

 1986 Burgemeester Han ter Laak wordt benoemd als burgemeester van 
Eibergen. Hij wordt als burgemeester van Heusden opgevolgd door 
burgemeester Marie-José Wolterink – Oremus. 

Wikipedia 

sept 1988 Het voormalige café Verhoeven aan de Hoofdstraat, een tijdlang 
discotheek, is verbouwd tot vakantiehuis De Torenhoeve voor 40 
gasten. 

KK 

sept 1989 De rotonde bij café de Ploeg is de eerste rotonde in de gemeente 
Heusden. 

KK 

juli 1989 Nadat de 13 Herptse huisjes aan de 
Heusdenseweg al in november 1987 
onbewoonbaar zijn verklaard, worden ze 
gesloopt. 

KK 

27 dec 1989 Tinus van Gammeren, oudste inwoner van Herpt, overlijdt twee 
dagen na zijn 102e verjaardag. 

KK 

april 1990 Enkele oud-leden van de toneelgroep van de Katholieke 
Plattelands Jongeren richtten een nieuwe toneelvereniging op 
onder de naam Het Herptse Toneelgezelschap VOF. Een jaar later 
wordt het definitief de Herptse Komedie. 

KK 

6 okt 1990 Nederlands Kampioenschap autocross in Herpt. Delpher 

jan 1991 Zangvereniging Levenslust bestaat veertig jaar. KK 

 1991 De eerste drie verkeersdrempels in Herpt komen in de Achterweg. KK 

juni 1991 Burgemeester M. Wolterink ontvangt 300 handtekeningen voor 
het behoud van de speelvoorziening in de Torenstraat. 

KK 

aug 1992 Wethouder en melkboer Cor Eijkemans is de snelste achteruit 
rijder in de TROS-serie ‘Ter land, ter zee en in de lucht’. 

KK 

8 okt 1993 Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) viert haar 60-jarig bestaan. KK 

jan 1995  Burgemeester Marie-José Wolterink – Oremus wordt benoemd als 
burgemeester van Baarn. Zij wordt opgevolgd door waarnemend 
burgemeester Joep Baartmans – van den Boogaart, in afwachting 
van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Heusden, 
Vlijmen en Drunen. 

Wikipedia 

13 mrt 1995 De Jeu de Boulesvereniging Herpt wordt opgericht.  KK 

8 sept 1995 Burgemeester J. Baartmans en pastoor Schraven openen de drie 
nieuwe jeu de boules banen achter het dorpshuis. 

KK 

1 jan 1997 Herpt gaat als kern van de gemeente Heusden en de voormalige 
gemeente Herpt door een gemeentelijke herindeling naar de 
nieuwe grote gemeente Heusden. De nieuwe gemeente is 
ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten 
Drunen, Vlijmen en Heusden. Burgemeester Henk Willems van de 
gemeente Drunen wordt burgemeester van de nieuwe gemeente. 

Wikipedia 

 1999 Heusden, Herpt en Hedikhuizen vormen een pastorale eenheid. KK 

mei 2000 De dames van VV Herptse Boys vieren het 25-jarig bestaan. KK 

19 aug 2000 De (vernieuwde) eerste Dorpszeskamp wordt weer georganiseerd. 
Eerder werden er al zeskampen gehouden tussen 1980 en 1992. 

KK 

okt 2002 De bebouwde kom van Herpt wordt 30-km. zone. KK 

 2003 De parochies van Herpt, Heusden en Hedikhuizen worden 
samengevoegd tot de pastorale eenheid Bernse Maasparochie. 

KK 
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 2005 Het antropologisch materiaal wat onderzocht is bij de opgravingen 
van de Trudokerk (72 schedels, schedelfragmenten en beenderen) 
worden in bottenkisten herbegraven op het kerkhof van de 
Trudokerk. 

KK 

 2005 In het seizoen 2005-2006 speelt het 
dameselftal van Herptse Boys in de 
Hoofdklasse, destijds het hoogste niveau 
in Nederland. 

Wikipedia 

 2007 De linker woning van de twee pontwachtershuisjes aan het Bernse 
Veer wordt gesloopt. 

KK 

okt 2008 Stichting Dorpshuis Herpt viert het 40-jarig bestaan. KK 

 2008 75 jaar Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO). KK 

1 juli 2009 Voetbalvereniging Herptse Boys fuseert met VV Heusden tot HHC 
’09. Het terrein in Herpt wordt niet meer gebruikt. 

Wikipedia 

juli 2010 Het Ommetje Herpt is een feit. Initiatienemer is Hermien van 
Toorenburg. 

BD 

jan 2012 Burgemeester Henk Willems gaat met pensioen. Hij wordt 
opgevolgd door Burgemeester Jan Hammink, die op 8 maart 
geïnstalleerd wordt. 

Wikipedia 

 2015 Het rapport ‘Middeleeuwers in Herpt’ verschijnt, een 
archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving in 2013, 
Plangebied Hoofdstraat, perceel 1302. De tijdbalk van Herpt kan 
vervroegd worden. Zie bovenaan dit overzicht. 
https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis3/D/Zaakdocument
en/237/2371512/afm/RA2971_HERHO3.pdf 

Rapport ME 

sept 2017  Burgemeester Jan Hammink wordt benoemd als burgemeester van 
Zaanstad. Burgemeester Roel Augusteijn wordt waarnemer tot er 
een nieuwe burgemeester is benoemd.  

Wikipedia 

okt 2018 Burgemeester Willemijn van Hees wordt benoemd. Wikipedia 

 2019 20 jaar Zeskamp, inclusief de playbackshow, nadat deze in 2000 
weer was opgestart na 8 jaar stilte. 

KK 

 2019 St. Catharinakerk wordt aan de eredienst onttrokken na vanaf 
1924 de parochiekerk van Herpt te zijn geweest 

BD 

 2020 Het Herpts Digitaal Familiealbum is geopend. (Oud)inwoners van 
Herpt stellen hun foto’s van Herpt beschikbaar, zodat deze op de 
website te zien zijn. In maart 2021 zijn er al meer dan 1000 oude 
foto’s gepubliceerd. www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl  

BD 

sept 2020 De Jeu de Boulesvereniging Herpt bestaat 25 jaar. website 

12 febr 2021 Stichting Dorpshuis Herpt koopt voor € 190.000 de kerk van 
Parochie Wonderbare Moeder. De gemeente Heusden wil 
daarnaast € 250.000,00 beschikbaar stellen om de kerk te 
verbouwen tot dorpshuis en tevens de verdere ontwikkeling van 
de voormalige pastorie / dorpshuis te onderzoeken. 

BD  

 2021 Er wordt glasvezel aangelegd door de Coöperatie Glasvezel Herpt. BD 

19 / 20 
maart 

2022 In de voormalige kerk wordt het lokaal heemkamertje 
georganiseerd i.v.m. het 75-jarig bestaan van heemkundekring 
Onsenoort. Historische panelen, voorwerpen, film en foto’s. Het 
Dorpshuis presenteert de eerste plannen m.b.t. de verbouwing van 
kerk naar dorpshuis. 

BD 

https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis3/D/Zaakdocumenten/237/2371512/afm/RA2971_HERHO3.pdf
https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis3/D/Zaakdocumenten/237/2371512/afm/RA2971_HERHO3.pdf
http://www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl/
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maart 2022 Plannen voor 12 nieuwe woningen, plan Buitenkans Herpt, aan de 
Bernsestraat worden gepubliceerd. Realisatie vanaf 2023. 

Funda 

 

 
 
Bronnen 

• 75 Jaar Bevrijding en Wederopbouw van de Oostelijke Langstraat, Gini van Wijk, Heemkundekring 
Onsenoort, 2019. 

• Agrarische reconstructie van de Oostelijke Langstraat en Bovenland van Heusden (Ruilverkaveling 
Heusden – Vlijmen), Heemkundekring Onsenoort en Abdij Mariënkroon Nieuwkuijk, 1959. 

• Archieven Streekarchief Langstraat Heusden Altena: www.salha.nl  

• Archieven Brabants Historisch Informatie Centrum: www.bhic.nl  

• Brabants Dagblad: www.bd.nl   

• De laatste weken voor de bevrijding in Herpt en omgeving, Het oorlogsdagboek van Jan Durenkamp, 
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, 2019. 

• De Maas is om, Duizend jaar Heusden en de strijd tegen het (hoog)water, Bert van Opzeeland, Histordia 
Uitgeverij Bokhoven i.s.m. Heemkundekring Onsenoort, 2010. 

• De scheiding van Maas en Waal, M.C.E. Bongaerts, Ministerie van Waterstaat 1909 (bibliotheek 
SALHA). 

• Digitaal krantenarchief Delpher: www.delpher.nl 

• Diverse bidprentjes, jubileumboekjes en reglementen Herptse verenigingen (via (oud)inwoners Herpt). 

• Herpt op de kerk beschouwd, Het reilen en zeilen van een plattelandsparochie, L. van de Meerendonk 
O. Praem, 1993. Uitgave bij het eerste eeuwfeest van de heropgerichte parochie te Herpt 1893-1993. 

• Het Herpts Digitaal Familiealbum: www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl  

• Het Land van Heusden in kaart en beeld gebracht, 700 jaar geschiedenis van het ‘Land van Heusden’ in 
kaart en beeld gebracht, Gini van Wijk, Heemkundekring Onsenoort, 2021. 

• Het oude Heusden in Beeld, deel 1 tm 3, Bert Boeren, 1989-1996. 

• Het water kwam, de vergeten watersnood in Brabant, Gelderland en Limburg, Erwiin Rooyakkers, 2020. 

• Historisch Heusden in 100 verhalen, Bart Beaard, Heemkundekring Onsenoort, 2021. 

• Jaarverslag Coöperatieve zuivelfabriek ‘St. Isidorus’ Luttelherpt, Uitgave bij het 40-jarig jubileum, Christ 
van Herpt, 1948. 

• Knipselkrant krantenartikelen, 6 albums 1977-2011, Nell van Bladel – Smetsers. 

• Leve de koning!, Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland, Hans van den Eeden, 2009. 

• Memoriaalboek pastoors parochie Herpt (pastorie Drunen). 

• Met gansen trou, verenigingsblad Heemkundekring Onsenoort. 

• Middeleeuwers in Herpt, Rapport Plangebied Hoofdstraat, perceel 1302 Heusden, Een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek en opgraving, Raap-rapport 2971, 2015. 

• Pauselijke zouaven in Heusden, Inventarisatie van de zouaven in het heemgebied van Onsenoort, Bart 
Beaard, Heemkundekring Onsenoort, 2012. 

• R.K. Begraafplaats Herpt, Inventarisatie van grafzerken in 1917, Heemkundekring Onsenoort, 1917. 

• Tidak Bicara, Oud-Indiëgangers uit heemgebied Onsenoort, Heemkundekring Onsenoort, 2011. 

• Tot Nut van Nederland, Polarisatie en revolutie in een grensgebied, 1783-1787, Joost Rosendaal, 2012. 

• Uit de as herrezen, Een reconstructie van de verwoeste boerderijen in de Tweede Wereldoorlog in de 
Oostelijke Langstraat, Gini van Wijk, Heemkundekring Onsenoort, 2016. 

• Van Karrespoor naar Autobaan, Ad de Hart, Herpt 1975. 

• Vliegtuigcrashes 1940-1945 in Midden-Brabant, Pouwel Pouwels, Heemkundekring Onsenoort 2018. 

• Websites diverse verenigingen en stichtingen. 

• Wikipedia: www.wikipedia.nl 

• En vele persoonlijke ontmoetingen en gesprekken met (oud)inwoners van Herpt. 

http://www.salha.nl/
http://www.bhic.nl/
http://www.bd.nl/
http://www.delpher.nl/
http://www.herptsdigitaalfamiliealbum.nl/
http://www.wikipedia.nl/
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