


Inhoud 

4 Voorwoord 

6 Aon de praot mee .. .. (45) 

Luc Andries en Mariette Clemens, 
tandartsen in Baol 
Heel veel Baarlenaren werden door 

hen beha ndeld . Humor en lachen 

maakten een wezen lijk onderdeel 

uit van hun deskundige tandheel

kundi ge hulp 

2 van wirskaante 2011/2 

21 Handboogvereniging uit 
Castelre bestaat 125 jaar 
De verjaardagsvisite va n leden van 

Amalia op 6 en 13 augustus a.s. 

wordt bijzonder leuk l 

31 In Memoriam 

3 2 Onze - Lieve - Vrouw van 
Altijddurende Bijstand 
Ons lid Hild Segers besteedt 

aandacht aan iconen, de icoon va n 

0. LV van Altijddurende Bijstand 

in het bijzonder 

38 
40 

Reacties van leden 

Nieuwe leden 

41 Archeologie in Zondereigen 
(15) 

48 Met een knipoog en een 
glimlach (5) 

Ria en Jos Withagen geven ant

woord op de vraag: waar speelden 

w ij vroeger eigenlijk mee? 



58 In memoriam 
pater Ladislas (1) 

Ter herdenking van de 50e ver
jaardag van zijn overlijden gaat 
Herman Janssen in op de heldhaf
tige rol die Ladislas in de Eerste 
Wereldoorlog speelde aan het front 
aan de IJzer 

64 Merkwaardigheden (65) 
Te koop: kasteel Bruheze in Baarle. 
Antoon van Tuijl maakt u deelge
noot van weer iets merkwaardigs 
uit (de geschiedenis van) Baarle 

a ante 
6 7 Arme Amalia (72) 

7 0 De post in Baarie-Hertog 
tijdens de Eerste Wereldoorlog (6) 

76 Rozemarijn (17) 

18 't Waar spannend 
in diejen tèèd ••• 
Weer een prachtig Ulicotens verhaal 
uit de koker van Fons Willemsen 

81 Bij een overlijden 
Afscheidswoordje bij het overlijden 
van Ant Jacobs-de Jong 

83 Dikke druppels uit de 
lintjesregen! 

.... JULIANAH 84 Het 'geheim' 
van de Beatrixstaat 
in Baarle 
De man met de 
eeuwige glimlach, 
Chris Schuurbiers, 
over het verdwijnen 
van die straatnaam '' j l ~ 

\ 
86 Van puinhoop 
tot juweel (2) 

Opnieuw een prachtige 
beeldenreeks, nu van de 
herbouw van de toren van de 
Rem igi uskerk 

9 3 Activiteitenkalender 
juni t/m september 

van wirskaante 2011/2 3 



Voorwoord 

Op dinsdag 15 maart jongstle· 

den hebben wij onze Algemene 

Ledenvergadering gehouden in 

het Cultureel Centrum van Baarle. 

Deze werd goed bezocht door 

onze leden. 

Belangrijkste punt op de agenda 

waren de bestuursverkiezingen. Er 

waren drie bestuursleden aftre· 

dend waarvan twee herkiesbaar. 

Antoon van Tuij/ had zich niet her· 

kiesbaar gesteld voor een nieuwe 

bestuursfunctie. 

Het besluit van Antoon kwam voor 
het bestuur niet meer als een ver
rassing. Al eerder had hij aangege
ven meer ruimte voor eigen activi
teiten te willen vrijmaken. Bij het 
bestuur was hier alle begrip voor, 
hoewel wij zo'n ervaren bestuurder 
niet graag missen. Maar Antoon 
heeft aangegeven dat hij nauw 
betrokken blijft bij onze vereniging 
en dat is al een hele geruststelling. 

Antoon van Tuijl is vanaf 1989 
bestuurslid geweest van onze ver
eniging. Hij heeft de hele ontwik
keling van Amalia aan den lijve 
ondervonden. Dan hebben wij het 
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natuurlijk over het verkrijgen van 
eigen ruimte in het oude Belgische 
gemeentehuis. In het bewoonbaar 
en gebruiksklaar maken van het 
eigen home is door Antoon veel 
tijd en energie gestoken. Maar ook 
in de uitbouw van een vereniging 
van 100 naar ruim 1360 leden. 
Dit zagen wij natuurlijk ook terug 
op andere terreinen zoals in ons 
periodiek Van Wirskaante, onze 
uitgegeven publicaties, website en 
nieuwsbrieven. Antoon heeft het 
allemaal meegemaakt en begeleid. 
Om onze waardering voor al dit 
werk te tonen was de secretaris 
van Brabants Heem, de heer 
Harrie Boot, naar Baarle-Nassau 
gekomen. Hij beschreef in zijn 
toespraak nog eens duidelijk de 
verdiensten van Antoon voor de 
heemkundekring. Hierna reikte hij 

het zilveren draaginsigne van Bra
bants Heem uit. Het draaginsigne 
werd opgespeld en de bijbeho
rende oorkonde overhandigd. Een 
onderscheiding die de waardering 
voor alle verdiensten onderstreepte. 

Met het afscheid van Antoon is het 
bestuur na de bestuursverkiezingen 
weer op volle sterkte. 
Ad van Hoek en Harry Benschop 
zijn bij acclamatie gekozen tot 
bestuurslid voor een periode van 
drie jaar. 

Harry Benschop is coördinator van 
de werkgroep 'Zandwegen en pa
den' en zal zich gaan bezighouden 
met ons buitengebied. In dit kader 
zal hij veel samenwerken met 
Antoon want die is onze gebieds
kenner bij uitstek en natuurlijk 



nog actief betrokken bij een aantal 
lopende zaken. 
Ad van Hoek neemt voorlopig de 
verslaglegging van onze vereniging 
voor zijn rekening. 

Jef van Tilburg is door het bestuur 
gekozen tot vice-voorzitter. Op deze 
wijze is ons bestuur weer compleet 
en kunnen we met vertrouwen 
naar de toekomst kijken. 

Het bestuur van Amalia streeft 
ernaar om onze leden op een zo 
goed mogelijke manier te informe
ren over het wel en wee van onze 
vereniging. Dit doen wij via onze 
website, onze nieuwsbrief, publica
ties in Ons Weekblad en natuurlijk 
via onze Van Wirskaante. 
Van Wirskaante is hét visitekaartje 

van onze vereniging en dat moet 
natuurlijk zo blijven. 
Onze redactieraad zorgt elk 
kwartaal voor een zeer gevarieerde 
inhoud van ons periodiek wat er 
voor zorgt dat de leden uitkijken 
naar de verschijningsdatum. 

Bij bijzondere gelegenheden, zoals 
bij ons 1 000• lid, is hij al eens vol
ledig in kleur verschenen. Het zou 
geweldig zijn als Van Wirskaante 
voortaan volledig in kleur zou 
verschijnen. Vanuit de redactieraad 
is dit opgepakt en dank zij de voor
treffelijke samenwerking met onze 
drukker is er een voorstel uit de 
bus gekomen. Een voorstel waar 
we als bestuur achter staan en dat 
geen extra contributie vraagt van 
onze leden. 

Wij denken dat het voortaan 
uitbrengen in kleur een sterke ver
rijking is van ons periodiek en wij 
presenteren ons op een voortref
felijke wijze in ruim 900 huishou
dens. 

Beste leden, wij hopen dat onze 
vernieuwde Van Wirskaante u nog 
meer lees-en kijkplezier gaat geven 
dan voorheen. 

Onze dank gaat uit naar onze 
sponsor Joep de Jong van Konink
lijke Drukkerij Em. De Jong 
die ons de mogelijkheid bood om 
Van Wirskaante op een verantwoor
de wijze 'in kleuren' te realiseren. 
Bedankt Joep. 

Ad Jacobs, uw voorzitter 
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"Ja doe maar, leg ze maar eens op de rooster! 

Ik zal de barbecue vast aansteken!" 

Aon de praat mee .... (45) 
Luc Andries en Mariette Clemens, 
tandartsen in Baol 

ANDRÉ MOORS 

Wie zijn luc Andries en 

Mariette Clemens 

Luc en Mariette leren elkaar 

kennen tijdens hun studie voor 

tandarts aan de universiteit van 

Leuven. In 1980 trouwen zij. Uit 

hun huwelijk zijn drie kinderen 

geboren. Luc en Mariette wonen 

net over de grens, in Poppel. In 

1980 beginnen zij met een tand· 

artspraktijk in de Klokkenstraat 

in Baarle. In 1989 zetten zij die 

voort in een nieuw pand aan de 

Donkerstraat in Baarle. Enkele 

duizenden Baarfenaren werden de 

afgelopen 31 jaar door Luc of Ma· 

riette behandeld. Ze werkten kei· 

hard. ledere werkdag, van 's mor· 

gens acht uur tot 's avonds negen 

of tien uur, stonden zij klaar voor 
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hun patiënten. Die typeren Luc en · met spijt in het hart · op zoek 

Mariette als bijzonder sympathiek, naar een andere tandarts. 

met veel gevoel voor humor, niet Luc en Mariêtte, overigens ook 

alfeen betrokken bij hun patiënten al vele jaren trouw lid van onze 

maar ook bij het wel en wee van vereniging, vertellen in deze :4on 

Baol. Op 31 maart zijn ze gestopt de praot mee' vol enthousiasme 

met hun praktijk en moesten hun over hun leven en hun werk. 

patiënten de afgelopen maanden 



Lucwordt geboren op 15 februari 
1955 in Aartselaar (België). Hij is 
nu dus 56 jaar. Zijn vader, Petrus 
Andries, wordt geboren op 24 
januari 1920 in Duffel en overlijdt 
op 2 april 1994 in Aartselaar. 
Vader was dierenarts. Moeder 
Jeanne Goevaerts wordt geboren 
in Hoboken op 13 augustus 1919 
en overlijdt op 14 oktober 1990 in 
Antwerpen. Luc heeft één broer en 
twee zussen. De opa van Luc aan 
vaders kant, Victor, geboren op 18 
september 1879 en overleden in 
1969, vocht voor zijn vaderland 
aan de IJzer tijdens de verschrik
kelijke oorlog 1914-1918. 

Mariette wordt geboren op 3 mei 
1956 in Postel (België). Zij is nu 
dus 55 jaar. Mariette heeft één 
broer. Haar vader Josephus ziet 
het levenslicht op 23 augustus 
1926 in Terheijden. Hij overlijdt op 
4 december 1992 in Leuven. In 
het dagelijkse leven is hij boer in 
Postel op de aanvankelijk bijzon
der schrale gronden daar. Annie 
Kooien is de moeder van Mariette. 
Zij wordt geboren in Bergeijk en 
overlijdt in Leuven op 4 januari 
2009 in Leuven. Mariette heeft 
één broer. 

Uit het huwelijk van Luc en Mari
ette worden drie kinderen geboren: 
zoon Jan op 7 juli 1981, zoon 
Paul op 6 mei 1983 en dochter 
Caroline op 13 juli 1986. 

De jeugdjaren van Luc 

"Aartselaar waar ik geboren ben, 
is gelegen tussen Antwerpen en 
Boom. Het was toen een landelijke 
gemeente. Wij woonden in de 
velden. Later is Aartselaar ver
stedelijkt. Ik heb daor de kleuter
school gedaon. Da noemden ze de 
fröbelschool. Normaal gesproken 

V.l.n.r. Zusje Monique, Luc, zusje Godelieve en moeder 
Jeanneke op vakantie ergens in Duitsland in 1959 

zou ik in Aartselaar daarna de 
lagere school gedaon hebben. 
Mijne peter was hoofdonderwijzer 
in Schelle, negen kilometer verder 
en die had graag dat ik bij hem op 
school zou komen. Dat is dan ook 
gebeurd. Samen met hem reed ik 
ieder dag mee de fiets op en neer. 
Ik heb vier jaar daar op school 
gezeten. Toen ben ik op internaat 
gegaan in Hoogstraten. Da was het 
klein seminarie en stond achteraan 
de Vrijheid," aldus Luc. 
Ik vraag hem of hij priester wilde 
worden. Luc: "Daar probeerden 
de geestelijken je wel naor toe te 
sturen, maar dè pakte bij mij nie. 
Mijn ouders hebben mij ook nooit 

Luc doet op zevenjarige leeftijd zijn 
1 e H. Communie 
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De klas van het le middelbaar in Hoogstraten (schooljaar 1967·1968). Lucstaat in de middelste rij, 2e van links 

gestimuleerd. Ik denk dat als ik 
thuis was gekomen mee de mede
deling dat ik priester wilde worden, 
dat ze me buiten gegooid hadden! 
Maar pas op hè, ze waren bij ons 
wel gelovig hè. Mijn vaoder is ook 
lange tijd veurzitter gewiest van de 
Kerkfabriek. 
In Hoogstraten heb ik mijn wilde 
puberteitsjaren gehad. Soms gin
gen we wel eens in groep wan
delen naor het bruggeske tussen 
Castelre en Minderhout Un bietje 
verder gingen we dan naor un 
wienkeltje van ik geloof Vissers 
aan de Schrans in CasteL Daor 
kwamen ook veul smokkelaars. Er 
wier mee de steekkar boter buiten 
gereeën. Wij kochten er wa snoep. 
Op de speulpaats van de school 
moest je of wel voetballen, of wel 
lopen. Stil staon was uit den boze. 
We sliepen er op grote zalen, mee 
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van die hokskes mee gordijnen er 
voor. Chambrettes zo gezee. Toen 
ik in Hoogstraten kwam, waren er 
acht slaapzalen. Er sliepen daar 
bij mekaor achthonderd man. Ik 
weet nog goed da wij mee un paor 

man mee onze rolschaatsen aon 
's nachts tussen die chambrettes 
schaatsten. Omdat ik les kreeg op 
het orgel in de Catharinakerk van 
Hoogstraten, kwam ik op woens
dagmiddag wel eens buiten de 

Luc in 1973 met de fiets samen met vrienden op vakantie 
op weg naar de Ardennen. De foto is gemaakt aan de Maas 
in Maastricht 



muren van de school. Dè was wel 
wa weinig vond ik. Daarom ben ik 
wel eens mee twee klasgenoten 
's avonds uitgebroken op zoek 
naor een bietje vrijheid. Vooral de 
kermis trok mij aon. We tiepen 
dan langs aardbeienvelden naor de 
Vrijheid. Natuurtijk ben ik betrapt 
gewiest en wier ik door de prefect 
van schoot gestuurd." Mariette valt 
Lucinde rede. "Wa dede gij doar 
buiten die muren? In Hoogstraten 
groeien toch alleen maar aardbei
en? Zag de gij die soms blinken?" 
Luc buldert het uit van het lachen. 
"Ja, door die trappatsen heb ik een 
jaor verspeuld. Na zes jaar Hoogs
traten ben ik verkast naor Edegem, 
wa dichter bij huis dus. Daor heb 
ik nog drie jaor gewiest." 
Ik vraag Luc of hij goed kon leren. 
"Ik goi un eerlijk antwoord geven. 
Op de tagere school mos ik gin 
moeite doen. Ik was eigenlijk unne 
luie leerling. Het eerste middelbaar 
ging ook nog goed. In het tweede 
jaor moest ik de zeilen toch wel wa 
bijtrekken. Mijn geluk is gewiest 
dat ik harder en harder moest gaan 
werken, want anders had ik nooit 
de universiteit gehaald. 
Het zat vanaf mijn veertien jaor 
ergens in mijne kop om als 
zelfstandige te gaon werken in de 
gezondheidszorg. Mijn vaoder had 
tiever nie dat ik dierenarts wier. Da 
was toen nog un vak waarbij ge bij 
nacht en ontij klaor moest staon." 
Ik zegLuc dat ik nu iets aan de 
weet wil komen over de jeugdjaren 
van Mariette. Luc: "Ja doe maar, 
leg ze maar eens op de rooster! Ik 
zal de barbecue vast aonsteken !" 

De jeugdjaren van Mariette 

"Ik ben geboren in het gehucht 
Postel op de heide. Dat was in 
een houten huisje da mijn ouders 
zelf gebouwd hebben. Dat huis is 

Marielteen haar moeder in 1956 gefotografeerd voor haar 
geboortehuis In Mol-Postel 

afgebrand toen ik twaalf was. Onze 
pa en ons moeder emigreerden in 
feite vanuit Holland naor PosteL 
Onze pa huurde daor voor zijn 
trouwen al un stuk waai. Toen ze 
trouwden kreeg onze pa één melk
k0€i mee, ons moeder twee. Daor 
begonnen ze mee op die haai. 
Er woonden bijna geen mensen. 
Ik heb altijd horen zeggen dat er 
toen driehonderd inwoners waren. 
Honderdvijftig paters en broeders 
en honderdvijftig gewone mensen. 
Onze pa was heel streng. Kon héél 
kwaad worden. Ik denk dat hij da 
heeft overgehouden van den oor
log." Luc: ''Denk te gij da Mariette? 
Welke oorlog hedde gij dan toch 
meegemaakt?" Als Luc is uitgebul
derd van het lachten, pakt Mariette 
de draad weer op. 
"Ik ben nooit naar de kleuterschool 
gegaan. Die was er nie. Ik was 
tijdens de kleuterjaren altijd thuis. 
Speulde altijd buiten. Ik speulde 
dikwijls mee de buurkinderen van 

ren. Maar als mijn ouders naar het 
veld gingen, moesten wij mee. 

Toen ik zes jaar werd, moest ik 
naar de lagere schoot in PosteL 
Om daar te geraken moest ik zo'n 
vier, vijf kilometer fietsen over 

Franken die unne kilometer verder Wa'n schoon kiendie is driejarige 
woonden. Daar han ze elf kinde- Mariette 
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De ouders van Mariette·op·huwelijksrels-rn-1955 

unne kassaaienweg mee daar neffe 
unne assenpad. Ik was nog nooit 
op die school gewiest en was dus 
best wel zenuwachtig. Ik had geen 
schooltas, geen kleurpotloden, 
niks. Wij waren thuis echt wel 
arm. Ik weet nog goed dat ons 
moeder unne rooie winterjas had 
mee zonne nepbontkraag. Zeker 
tot mijn twaalf jaar droeg ze dieë 
jas, altijd. 
Op die lagere school waren twee 
klasjes. Het eerste, tweede en 
derde leerjaar zat bij mekaor en 
het vierde, vijfde en zesde ook. De 
Leuvense stoof stond midden in de 
klas. Ik zat bij de juffrouw en haar 
mandeede drie hoogste klassen. 
Ik was het enige meisje van het 
eerste leerjaar. Die juffrouw zee 
toen, het was un heks en is eigen
lijkaltijun heks gebleven, neem 
allemaal je kleurdoos. En die had 
ik als enige nie. Op een vel papier 
stonden zes cirkels getekend en die 
moesten wij kleuren. Ik steek mijne 
vinger op en ik zeg, ik heb ginne 
kleurdoos. Toen kreeg ik van haar 
welgeteld één kleurke waarmee 
ik ene cirkel kleurde. Ik Joop weer 
terug naar voren en ik kreeg weer 
een ander kleurke. Zo heb ik da 
zes keer moeten doen. Ik vond 
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da héél erg." Luc: "Da is heure 
frustratie. Echt waor. Ik ondervind 
da nog altijd. Ik heb hier dozen vol 
mee kleurpotloden staon!" Mari
ette: "Enfin, bij het vijfde of zesde 
cirkeltje kleur ik iets buiten het lijn
tje. Marwadenk te, ik had ginne 
gom. Van de juffrouw kreeg ik er 
ginne. De jongen die naast mij zat 
wou mij die gom nie even lenen. 
Dus heb ik da mee mijn speeksel 
proberen weg te doen. Toen ik in 
de vierde klas kwam, hadden we 
het nie zwaor. Dieë mister, het was 
trouwens unnen goeie mens, ge
loofde het wel. Was aon zun leste 
jaoren bezig. In de klas draaide en 
rookte hij de nodige sigaretten en 
zee dan tegen ons groepke, maok 
da sommeke eens. De pastoor 
kwam unne keer of twee per week 
in de klas en die '-<reeg dan unne 
grote sigaar. Wa jacren later kwam 
ons moeder de juffrouw van de 
eerste drie schooljacren nog eens 
tegen, toen ik al als tandarts bezig 
was. Die tang van een heks vroeg 
toen wa ik ondertussen dee. Ze 
reageerde heel koel en verbaasd 
toen ons moeder zee dat ik tand
arts was. 
Toch heb ik er uiteindelijk een fijne 
schooltijd gehad. Wij leerden er 

eigenlijk heel weinig. Echt waar. 
We prulden maar wa aon. We 
begonnen mee un uur godsdienst
les. Dan kregen we rekenen, 
schrijven en lezen. Da is het. In de 
winter moest de kachel opgestookt 
worden. In de zomer moesten we 
daarom hout gaon sprokkelen voor 
de wintervoorraad. Dan gingen we 
den hele dag naor het bos. 
Toen ik klaar was op de lagere 
school kreeg ons moeder het ad
vies om mij naor de huishoud
school te doen. Ze vond dat ik wel 
wameer kon. Ik zee toen tegen 
ons moeder dat ik wel op internaat 
in Westmalle wilde. Ik denk dat 
ze het toen financieel al iets beter 
hadden. Uiteindelijk vond ze het 
goed." 

Mariette doet als twaalfjarige haar 
plechtige Communie 

Mariette maakte het eerste jaar 
moeilijke tijden door op het 
internaat in Westmalle bij de non
nen van Vorselaar. De opleiding 
middelbaar duurde er zes jaar. Ze 
huilde er heel veel, had heimwee. 
"Op dat internaat met honderden 
leerlingen in uniform was ik ineens 



Mariette zit in het 2e middelbaar in Westmalle (schooljaar 1969/ 1970). Zij staat in de bovenste rij, 
5e van rechts 

een nummer. Wat een verschil mee 
de lagere school! Ik begos er mee 
veul te weinig bagage vanuit de 
lagere school. lk had bijvoorbeeld 
geen Frans gehad. Alle andere 
kinderen wel. In het internaat 
mocht er niks. Gin TV kijken! Elke 
morgen naor de mis! Da ritme! Die 
bel! Die nonnen die jou chambret 
passeerden mee ruisende rokken. 
Verschrikkelijk! Er heerste orde en 
tucht, héél streng. Gelukkig mocht 
ik elke weekend naor huis. Vanaf 
het tweede jaar ging het beter. Ge 
went er a on ." 
Als Mariette haar studie aan het 
middelbaar succesvol afrondt, zegt 
ze tegen een zuster dat ze naar 
de universiteit gaat. Die non heeft 
daar geen vertrouwen in. Maar 
Marlette zet door en rondt ook die 
universitaire studie succesvol af. 
Als ze dat vertelt kijkt Luc haar met 
een glimlach op zij n gezicht vol 
trots aan. Volgens Luc en Mariette 
hebben ze door de harde leer
school, vol discipline, veel voordeel 
gehad bij de Invulling van hun 

tandartsenpraktijk. Bijna in koor: 
"Werken en aanpakken, daar draait 
het om. Als unne patiënt tandpijn 
hee, ga je door, ook al is het 's 
avonds laat. Thuis wier trouwens 
nooit gezegd da ge iets goed 
gedaon had. Als ge gin commen
taar kreegt, wist ge dat je het goed 
gedaan had. Tegenwoordig strooien 
de ouders al mee complimenten 
veur iets wa de kinderen mar half 
gedaan hebben. • 

Tandartsstud ie 
aan de universiteit 

Mariette studeerde de eerste 
twee jaar aan de universiteit van 
Diepenbeek, een buurgemeente 
van Hasselt en stapt dan over naar 
Leuven. Die overstap was nodig 
omdat men in Diepenbeek niet 
verder kon met de studie tand
heelkunde. Aanvankelijk begint 
Luc in Leuven aan de studie voor 

De studentenkaart van Luc 
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De afstudeergroep van ongeveer 150 studenten. Vooraan zitten de professoren en hun assistentes. Op de 4e rij van 
onderen staat Luc 1 Oe van links, Mariette 12e van links 

apotheker. Daar komt hij al snel op 
terug omdat. zoals hij zegt, zijne 
franc valt. "Ge mag als apotheker 
nie beginnen waor ge wilt. Ge 
moet een bestaende apotheek 
overnemen. En dat kost ontzettend 
veel geld. Toen wij studeerden was 
dat al twintig miljoen francs. Mede 
op advies van unne vriend koos ik 
toen voor tandheelkunde." 
Zowel Luc als Mariette zitten er 
op kot, niet bij elkaar overigens. 
Luc: "Ik heb het in dat kot altijd 
goed naor de zin gehad. Als ik aan 
de kotmadame vroeg un eike te 
bakken, dan dee ze dat. Het eerste 
jaar begonnen we mee driehonderd 
man. Uiteindelijk begonnen er van 
mijn groep nog maar vijfenzeventig 
man aon het tweede jaor en een 
man of negentig aon het derde 
jaor. In da derde jaor kwamen er 
zestig studenten over vanuit Die
pen beek. waaronder Mariette. Zo 
bestond het derde leerjaar uit hon
derdvijftig studenten. Dat waren 
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er teveel. Daarom werd de groep 
in tweeën gesplitst met verschil
lende studietijden." Mariette: ''Het 
was een heel intensieve studie. Ge 
waart bezig van ·s morgens vroeg 
tot 's avonds laat." Dan ontstaat er 
tijdens het interview een discussie 
tussen hun beiden over wie nou 
eigenlijk de beste student was. 
Ze worden het niet echt helemaal 
eens ....... Zo erg zelfs dat Luc 

zegt: "Allez, ik zal jou eens effe 
unne tand trekkenl" 

Luc en Mariette 
worden verliefd 

Luc: "Zij had geen liefde voor mij 
hè." Mariëtte: "Vertelde gij het dan 
maarl" Luc: "Nao unne dag of zeu
ven begos ze mij op te vallen. Da 
gebeurde tijdens een kennismaking 

Deze foto is gemaakt in 1980 tijdens de stage te Brugge in 
het laatste jaar. Tweede van links is Luc, links van hem zit 
Mariette 



Luc schiet Mariette in het 3e 
studiejaar te hulp (is hij zelf bang 
van de tandarts?). Mariette is bezig 
met een tandbehandeling aan een 
kunsthoofd of fantoom 

tussen de oude garde uit Leuven 
en de nieuwe uit Diepenbeek. Ik 
zag ze, maar zij zag mij nie." Mari
ette: ':Ja, ja, ik mos kiezen!" Luc: 
"Ik docht, daor mot ik achteraon. 
De eerste avond heb ik heur mee 

Oe trouwfoto van Luc en Mariette 
gemaakt op 6 september 1980. Het 
bruidsmeisje is nichtje Sophie. Oe foto 
is gemaakt voor de ingang van de kerk 
van de abdij in Postel 

drie meskes naor hullie kaomer 
gebracht. Dan ben ik naor mijn 
kot gegaon. Dan heb ik ze eens 
uitgenodigd om mee uit te gaon 
eten." Mariette: "Ik weet nog dat 
wij toen aon mekaor vroegen, wa 
doen jouw ouders. Hij had irst ver
teld dat zijn vader dierenarts was. 
En die boeren waor hij kwam, da 
was toch allemaol wa. Gekwaamt 
toch op werften. amaai. Ik liet hum 
maar vertellen. Toen ik daarna 
vertelde da mijn ouders ook boer 
waren, wier ie stil en moest je zijn 
gezicht zien! Hij wier heel rooi en 
stil. Da weet ik nog. Ik denk, nou 
zullen we weten of het ware liefde 
is of nie. Na da etentje docht ik, 
het zal veur hem wel gedaon zijn 
mee de liefde. Later brocht ie me 
wir naor mijn kot en van lieverlee 
zijn we tijdens de lessen neffe 
mekaor gaon zitten en kwam alles 
op zijn pootjes terecht. Na drie jaar 
verkering zijn we op 6 september 
1980 getrouwd. Samenwonen 
voor de trouwerij hebben we nooit 
gedaan." Luc: "Daor moest je thuis 
nie mee aonkomen. Ze hadden mij 
buiten geschupt." 
Mariette: "Onze studie heeft door 
onze verkering er niet onder gele
den. Het was zelfs gemakkelijk da 
ge mekaor iets kos vraogen als ge 
iets nie snapte." 

Begin van de tandartspraktijk 
in Baarle 

Als Luc en Mariette hun studie 
hebben afgerond (die eindigt 
met een half jaar stage aan het 
academisch ziekenhuis Sint-Jan 
te Brugge) willen ze een praktijk 
beginnen in PoppeL Luc: "Toen 
mijn schoonvader daar van hoorde, 
zei hij, samen in één praktijk, dat 
moet je nooit doen. Dan liggen jul
lie binnen de kortste ogenblikken 
uit mekaor. We hebben toen zes 

In dit huis aan de Klokkenstraat in 
Baarle begonnen Luc en Mariette hun 
tandartsenpraktijk. Achter het raam 
was de wachtkamer Op deze foto uit 
1960 zijn de toenmalige bewoners te 
zien: Kees Adrlaansen en zijn vrouw, 
dochter Pieta en tante To (met fiets) 

weken mee hem in Baol rondge
lopen op zoek naar een geschikte 
plaats om daar ook een tweede 
praktijk te beginnen. Speciaal 
Baol omdat hij het dorp goed 
kende van uit zijne smokkeltijd. 
Rond 1980 had alleen Hendrikx 
als oudere tandarts een praktijk 
in de Stationsstraat. In Bels Baol 
zat niemand." Mariette: "Hier en 
daar belden onze pa en wij eens 
aan. Uiteindelijk konden we een 
huiske huren van Jos Jansen in de 
Klokkenstraat Jos is schilder van 
beroep en heetoen heel da huiske 
wil geschilderd." 
Mariette: "De afspraak die we toen 
onderling maakten was dat ik in 
Baol op maandag en woensdag 
zou zijn. De andere dagen zou ik 
de praktijk doen in Poppel. Dat 
was in een huiske in het centrum 
van het dorp. Omgekeerd was Luc 

van wirskaante 2011!2 13 



Dit beeldje, voorstellende de 
H. Apollonica (beschermheilige van 
de tandartsen), stond in de praktijk 
in Baarle 

in Baol als ik in Poppel was. Die 
afspraak hebben we altijd intact 
gelaten, eenendertig jaar lang. In 
het eerste jaar hadden we beiden 
soortgelijke patiënten. Je was 
immers allround opgeleid. Daar is 
echter snel verandering in geko
men. Je voelt al gauw dat je in 
bepaalde dingen beter bent of die 
liever doet. Zo doe ik liever ang
stige patiënten en kinderen helpen. 

Op dit schilderij wordt uitgebeeld op welke vreselijke manier bij de 
H. Apollonia, beschermheilige van de tandartsen, de tanden worden getrokken. 
Dat zou gebeurd zijn in het jaar 249 n.C. door toedoen van heidenen ten tijde 
van de Romeinse soldatenkeizer Oecius 

Luc (rechts vooraan} neemt in 1981 in de legerplaats 
Turnhout verplicht deel aan een 'stomme' quizmiddag. 
Van de leiding mocht hij alleen maar luisteren 

Een vulling doe ik liever dan een 
gebit maken. I ets waar ik weken 
aon moet werken doe ik niet zo 
graag. Omgaan met angstige 
patiënten kun je niet aanleren. Je 
moet er voor zorgen dat de patiënt 
vertrouwen heeft in jou. Als ik heel 
hautain begin met, ik ben de tand
arts, jij bent het slachtoffer en jij 
gaat daar liggen, gaat het helemaal 
fout. Je moet heel erg geïnteres
seerd zijn in die mensen, weten wa 
hun bezighoudt. Je moet op zoek 
gaan naar de open poort waar je 
hem kalm mee kan krijgen. Dat 
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hoeven soms maar enkele woorden 
te zijn of een gebaar. Kennelijk ook 
de blik in mijn ogen, wat mij veel 
patiënten vertelden." Ik vraag Marl
ette of zij zeker is van haar zelf als 
tandarts. Mariette: "Jawel, ik ben 
zeker." l uc tegen zijn vrouw: "Zijde 
gij zeker da ge zeker bent? Heel 
zeker?'' Hoe kan het ook anders. 
we liggen weer met zijn drieën 
in een deuk. Mariette: "Eigenlijk 
ben ik een vrij nerveus persoon. 
Echt waar. En toch altijd zeiden de 
patiënten weer dat ik dat niet ben 
en toch zo rustig overkom." 
Toen Luc en Marlette met hun 
praktijken begonnen, moest Luc in 
1981 nog in het leger. Zijn leger
tijd duurde dertien maanden. Bijna 
een jaar daarvan was hij gelegerd 
in Turnhout. Daar oefende hij het 
vak van tandarts ook uit. Elke dag 
ging hij naar huis. Ondertussen 
was Marlette zwanger van hun 
eerste kind. 

In België mag men kennelijk geen 
reclame maken voor je tandarts 
praktijk. Klanten werven wordt 
dan zo ook moeilijk. Mariette: 
"In het begin heb ik er kranten 
gelezen. geborduurd. De eerste 
klanten waren familieleden van de 
huiseigenaar, Jos Jansen. Dan ziet 
iemand een bordje aan de muur 
van de praktijk hangen en wipt 
er binnen voor een behandeling. 
Vervolgens gaat de mond-op-mond 
reclame haar werk doen." Luc: "Je 
moet niet vergeten, in het begin 
hadden we nog weinig ervaring en 
deden we over een vullinkje een 
uur. Je had nog geen snelheid . In 
Leuven duurde een behandeling bij 
een patiënt soms wel drie uur. Alle 
handelingen aan het gebit van die 
patiënten uit Leuven en omge
ving werden er door professoren 
nagekeken. En dan moest je de 
tand nog beter uitboren, enzovoort. 

Elke stap werd gecheckt. Je kreeg 
als student niet betaald. Je kreeg 
punten en aan het einde van het 
studiejaar moest je zeshonderd 
punten hebben vooraleer je exa
men mocht doen. Denk nou niet 
dat ze mee punten gooiden. Voor 
een vulling leggen kreeg je och èrm 
een tot drie punten." 
Volgens Marlette was in het begin 
het bijhouden van de administratie 
nog het grootste probleem. Ze had
den daar tijdens de universitaire 
studie niks van meegekregen. En 
tot overmaat van ramp, het Neder
landse systeem was weer helmaal 
anders dan het Belgische. 

Opening praktijk aan de 
Donkerstraat 

In 1986 bouwen Luc en Marlette 
in Poppel een nieuwe, prachtige 
woning annex praktijkruimte. 
En na ruim acht jaar de praktijk 
uitgeoefend te hebben in de Klok
kenstraat, bouwen Luc en Marlette 
in 1988 een nieuwe praktijkruimte 
aan de Donkerstraat Uiteraard 
was dat qua vloeroppervlakte en 
inrichting een grote vooruitgang. 
De nieuwe praktijk gaat van start 
op l april 1989. Tandartsassisten
tes hebben hun patiënten feitelijk 
nooit gezien Probleem is kennelijk 

Zo'n mooi gebit wil toch iedereen? 

dat daar in België geen opleiding 
voor is. Luc: "Dan moet je zo'n as
sistente zelf opleiden en begeleiden 
en dat kost heel veul tijd. Mede 
als gevolg daarvan maakten wij 
natuurlijk heel lange werkdagen, 
tot 's avonds laat. Opvallend is dat 
de vermoeidheid je overdag geen 
parten speult. De laatste patiënt 
wordt net zo goed geholpen als de 
eerste." Mariette: "Je werkt eigen
lijk op je adrenaline. Een sportman 
voelt ook niet de vermoeidheid 
tijdens zijn sport. Die komt er pas 
na zijn activiteit uit." 
Koffie tussendoor drinken, deden 
ze nooit, af en toe een glaasje wa
ter. Ze aten pas 's avonds laat als 
ze klaar waren met hun werk. 

Fouten maken hoort bij het leven, 
ook in dat van tandartsen. Beiden 
zijn er heel eerlijk over. Ook zij 
maakten wel eens een fout bij een 
behandeling. Bijvoorbeeld door te 
weinig te boren waardoor een vul-

De latere praktijkruimte aan de Donkerstraat 4 

van wirskaante 2011/2 15 



Kraak, kraak! 

ling daags er daarna weer uitviel. 
Of iemand een verdoving geven 
die daar niet tegen kon terwijl dat 
eigenlijk wel bekend was. Luc: 
"Maar wij communiceerden dat 
dan wel met de patiënt. Gelukkig 
is een fout bij de behandeling aan 
een tand een heel ander verhaal of 
dat iemands leven in gevaar is als 
gevolg van een medische fout." 

Ervaringen uitwisselen over 
hetgeen zij individueel met hun 
patiënten hadden meegemaakt, 
deden Luc en Mariette wel tijdens 
hun eerste praktijkjaren. Daarna 
niet meer, of het moest wel om een 
heel bijzonder voorval gaan. Mari
ette: "Wat ons vooral de eerste ja
ren opviel was dat, niettegenstaan
de onze professoren in Leuven ons 

Nederland voorhielden als het land 
dat in Europa tandheelkundig ver 
vooruit was, de monden van de 
patiënten er zo slecht uitzagen. Dat 
hadden wij in het Leuvense nog 
nooit gezien, zo zwaar behandelde 
tanden, vooral bij Nederlandse 
ziekenfondspatiënten. Wij zeeën 
dan wel eens, wat is hier toch ge
beurd. Als kleine Belgen keken wij 
namelijk altijd heel erg op tegen de 
Nederlandse tandheelkunde." 

Geschiedenis tandheel kunde 

Volgens Luc is de hedendaagse 
tandheelkunde ontstaan in de 
achttiende eeuw onder impuls van 
een chirurg in het Franse leger. 
"Die is ook in de mond begin-
nen te werken en ontwikkelde de 
eerste instrumenten. Maar lang 
daarvoor werkten de Etrusken, de 
voorlopers van de Romeinen, al 
met gouddraad om een getrokken 
tand weer vast te zetten aan de 

Foto is gemaakt tijdens de Roefeldag met Baarlese kinderen in ca. 1991. Mariette geeft aan de 
kinderen uitleg 



Op deze spotprent is te zien hoe bij kaarslicht de tandarts 
zonder bril een joekel van een land trekt. De tandarts vindt 
het kennelijk wel spannend 

daarnaast gelegen tanden. Ook de 
Egyptenaren deden op hun manier 
al aan tandheelkunde. In de mid
deleeuwen waren er barbiers die 
niet alleen haar knipten, maar 
ook met unne nijptang unne zere 
kies of tand trokken zonder die 
te verdoven. Het volk stond dan 
daarbij te kijken. Hoe harder dieë 
mens gilde, hoe spannender men 
het vond." 

Goede sfeer 

Ik zeg tegen Luc dat hij nog nooit 
op tijd aan een afspraak met mij 
van bijvoorbeeld 10.15 uur is 
begonnen. Luc gevat: "Hé jom, da 
was om half elf da gij un afspraak 
had! Mariette: "Misschien liepen 

Luc: "Da was toen we vreeën ook 
al! Ik heb me nooit druk gemaakt 
over de dagplanning. Ge weet dat 

Vierjarige Sander Kokx uit de 
Kastelein in Baarte-Hertog is van de 
duvel én de tandarts niet bang! 

da dieën dag vroeg of laot in de 
plooi valt. Als ge als tandarts ze
nuwachtig wordt, lijdt daar uitein
delijk de patiënt onder. Bovendien, 
ik hou wel van geintjes. Ge moet 
blijven lachen. De mensen zijn 
dan rustiger en voor ons maakt het 
het werk lichter. Wij hebben altijd 
unnen hele goeie band gehad mee 
onze patiënten." 
Vast staat dat zowel Luc als Mari
etie geïnteresseerd waren in het 

mijn afspraken nog wellanger uit." De wachtruimte in de Donkerstraat Er zijn nog drie wachtenden ...... . 
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de tanden lopen. Het tandvlees 
gaat sneller ontsteken, het bot gaat 
rapper kapot. Ook het drinken van 
alcohol is funest voor iemands 
gebit, om nog maar niet te spreken 
wanneer iemand én rookt én alco
hol drinkt." 

Gereedschap (luc noemt het hedendaags marteltuig) dat 
door een tandarts vaak wordt gebruikt 

Volgens Luc en Mariette zit er rond 
een tand glazuur, daar binnen heb 
je tandbeen en daar binnen zit de 
zenuw. Er zijn vier soorten gaatjes. 
De eerste zit alleen in het glazuur. 
Het tweede graad gaatje zit in het 
tandbeen. Als het al naar de zenuw 
toegaat, heet dat derde graad. De 
bacteriën zitten dan in de zenuw 
waardoor er een ontsteking ont
staat. Bij de vierde graad veroorza
ken de bacteriën een ontsteking in 
of onder de wortel. 

wel en wee van hun patiënten. Van 
bijzondere gebeurtenissen waren 
zij op de hoogte. Stond er over 
iemand iets bijzonders in het Baols 
krantje, dan werd dat uitgeknipt en 
in het patiëntendossier gestopt. Bij 
het eerstvolgend consult spraken 
Luc en Mariette er dan over. Die 
warme belangstelling ervoeren de 
patiënten als erg attent. 

Te zien zijn o.a. een verdovingsspuit, 
en drie speekselzulgers. Bovenaan is 
een model van een afdruklepel 
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Tips en wetenswaardigheden 

Roken en drinken is volgens Luc 
slecht voor iemands gezond
heid. Dat is zo zoetjes aan wel bij 
iedereen doorgedrongen. Wellicht 
is minder bekend dat roken en 
alcohol drinken ook heel slecht is 
voor je gebit. "Het roken doet de 
bloedvaten vernauwen die rond 

Mariette: "Maar let op. Alléén de 
aangetaste zenuw geeft tandpijn. 
Als je erge tandpijn hebt, is het een 
illusie te denken dat het spoelen 
met bijvoorbeeld jonge jenever zou 
helpen. Die koelt de mond en dus 
ook de ontsteking af. Het zelfde 

Luc is bezig met het steriliseren van materiaal in het laboratorium aan de 
Donkerstraat 



Mariette aan het werk 

effect wordt echter bereikt met 
spoelen met koud leidingwater." 

Vaak doen allerlei verhalen de 
ronde over een verstandskies. Ik 
wil er nu het juiste van weten. Luc: 
"In België zeggen we wijsheidskies. 
Dieë kies komt rond de leeftijd van 
achttien jaor." Mariette: "Er zijn ook 
mensen die zeggen, 'hij staat ver 
die tand'. Hij staat helemaal van 
achter, helemaal op het einde van 
het gebit. In de Neanderthalertijd 

Luc aan het werk 

was de schedel heel anders. Wij 
hadden un bietje unne apenkop 
mee weinig hersens maar met een 
grote onderkaak en grote tanden. 
Die tanden waaronder verstands
kiezen hadden die mensen nodig 
omdat zij harde stukken moesten 
kauwen. Intussen zijn we geëvolu
eerd naar mensen met meer her
senen en een kleinere onderkaak. 
Daarom hebben we die 'ver-stand
kies' niet meer nodig. Negentig 
procent van de blanke mensen 

Een röntgenfoto van een gebit. Duidelijk is te zien hoe de wortels van de 
tanden in de onder- en bovenkaak zitten 

heeft zelfs vier verstandskiezen. Als 
we nou nog eens 100.000 jaar of 
meer verder zijn, heeft de mens 
er geen meer, omdat ze niet meer 
nodig zijn." 

Stoppen als tandarts en 
opvolging 

Dat beiden op relatief jonge leeftijd 
zijn gestopt, heeft een duidelijke 
reden. Mariette: "In onze families 
hebben we vrij jonge overlijdens 
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gekend. Je hebt maar één leven. 
We hebben altijd hard gewerkt, 
altijd aan de mensen gedacht. Nu 
zijn we nog gezond en komen wij 
en ons gezin eerst. Onze patiënten 
zijn niet overvallen. Sinds juli vorig 
jaar hebben ze gelegenheid gehad 
op zoek te gaan naar een andere 
tandarts." 
Dat het zo moeilijk is om een 
Belgische tandarts te vinden die de 
praktijk van Luc en Mariette zou 
willen overnemen, komt omdat er 
steeds meer Belgische afgestudeer
den in Nederland gaan werken. 
Op dit moment zijn dat er al 450. 
"Belgische tandartsen vertrekken 
om fiscale redenen naar Neder
land, men heeft kortere werkdagen 
en per uur wordt er meer verdiend 
omdat er meer patiënten behan
deld kunnen worden. Tandartsas
sistentes en mondhygiënisten 
nemen de tandarts immers veel 
werk uit handen. Wij zijn zes jaar 

bezig geweest om een opvolger te 
vinden. Helaas zonder succes." 

Invullen vrije tijd 

Luc en Mariëtte zijn beiden een 
liefhebber van tuinen. Hun grote 
tuin ziet er dan ook prachtig uit. 
Luc en Mariette vullen elkaar aan: 
"In de tuin zullen we vaak te zien 
zijn om die te onderhouden. Wat 
vaker op vakantie. Het komt er 
niet meer op aan wanneer we dan 
terug zijn. Samen fietstochtjes 
gaan maken. We blijven natuurlijk 
wel elkaars gebit controleren. Elk 
half jaar hebben we een afspraak I 
We zullen ook eens mee gaan 
doen aan activiteiten van Amalia. 
Opvallend is trouwens dat Amalia 
niet alleen aandacht heeft voor de 
geschiedenis van Baol, maar ook 
voor de toekomst. We lezen dat 
in Van Wirskaante, dat er heel erg 
mooi uitziet. We gaon ons in elk 

geval nie druk maoken over de 
Belze politiek. Er zijn bij ons veel te 
veel ego's. Wij zitten mee achthon
derd parlementariërs! Johan Vande 
Lanotte is mee goeie, serieuze 
voorstellen gekomen en die is ook 
afgeblokt. Daarom komen ze er 
nooit uit." 

Afscheid 

Beste Luc en Mariette, namens 
alle leden van Amalia dank ik jullie 
voor het openhartige, plezierige 
interview. Eenendertig jaar stonden 
jullie vol overgave klaar voor enkele 
duizenden patiënten in Baarle. 
Bedankt daarvoor! Geniet van 
jullie welverdiende vrije tijd en blijf 
vooral gezond. Ik weet zeker dat 
ik namens heel veelleden spreek 
als ik de hoop uitspreek jullie eens 
tegen te komen bij een of meerdere 
activiteiten van Amalia. Tot dan! 
Het ga jullie goed! 

Oe drie kinderen en de twee honden van Luc en Mariette. V.l.n.r. Jan, Paul en Caroline (foto ca. 2001) 
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Leden van Amalia gaan in augustus op verjaardagsvisite! 

Handboogvereniging uit Castelre 

bestaat 125 jaar 

ANDRÉ MOORS 

Dit in hout en stof uitgevoerde schild 
hangt boven de binnenbaan in het 
clubhuis 

Dit jaar is het precies 125 jaar 

geleden dat Handboogvereniging 

'Vrede en Eendracht' in Caste/re 

werd opgericht. Alle reden om 

aan dit jubileum aandacht te 

besteden. Wij doen dat o.a. door 

middel van dit artikel waarin geci· 

teerd wordt uit de oprichtingsakte 

uit 1886, samen met andere oude 

documenten veilig opgeborgen 

in een oude koektrommel. Toen 

die trommel werd opengemaakt, 

kwam mij de Caste/se lucht uit 

het jaar 1886 tegemoet. Heerlijk! 

We geven hieronder ook wat 

informatie over de handboogsport, 

over de Caste/se vereniging in het 

bijzonder. Bestuursleden van de 

sympathieke vereniging komen 

hierover aan het woord. 

Leuke activiteit: 
Op zaterdagmiddag 6 en 13 
augustus a.s. zijn leden van 

Amalia welkom in het clubgebouw 

in Castelre, achter café 'In Hof
land'. Begonnen wordt met een 
kopje koffie of thee en iets lek
kers. Daarna worden we welkom 

geheten door de voorzitter van 
Vrede en Eendracht. Leden van 
die vereniging geven een schiet
demonstratie en u krijgt zelf als 
Ud ook gelegenheid om met de 
handboog te schieten. Bovendien 
kunt u er kijken naar een leuke 
tentoonstelling (oude documen
ten, foto's, medailles, bekers, 
oude en nieuwe handbogen en 
toebehoren, verenigingsvlag, 
etc). De twee middagen worden 
afgesloten met een overheerlijke 
Caste/se maaltijd in café 'In Hol-

In deze koektrommel zit nog altijd de reuk van Castelre uit 
1886! 
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In het oergezellige Castetse café 'In Holland' zijn we te gast voor een heerlijke maaltijd: 'aaieren mee 
hesp'. Sjaak Snoeijs en zijn vrouw Dina van de Steen, de overgrootouders van de huidige uitbater Jos, 
startten 115 jaar geleden met het café 

land' (aaieren mee hesp en zoveul 

koffie en thee as ge mar wilt!). 

Als u dat aanspreekt, vul dan 

het inschrijfformulier, gevoegd 

in deze Van Wirskaante, zo snel 

mogelijk in! 

Een klein stukje geschiedenis 

De handboog is bekend als jacht
wapen uit de oudheid. Later werd 
het ook een oorlogswapen. Tot in 
de 16• eeuw werden oorlogen nog 
beslecht met de handboog. Na de 
uitvinding van het buskruid was 
het met de handboog als oorlogs
wapen gedaan. Schuttersgilden 
namen in de middeleeuwen in de 
dienstverlenende sfeer een belang
rijke plaats in onder het volk, de 
Kerk en de samenleving. De boog 
werd tot halverwege de 1 ge eeuw 
nog gebruikt voor de jacht. In de 
afgelopen twee eeuwen ontstaan er 
heel veel schuttersverenigingen. In 
Vlaanderen worden die vaak 'maat
schappijen' of 'gildes' genoemd. 
Steeds meer wordt boogschieten 
een sport. 
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De technologische vooruitgang 
heeft ook in het boogschieten voor 
veel veranderingen gezorgd. Door 
het gebruik van kunststof, alumi
nium en composietmaterialen is de 
boog van vandaag lichter, sterker 
en accurater dan vroeger. 

De oprichtingsakte van de 

vereniging, opgesteld in 1886 

Zoals eerder vermeld, in de 
koektrommel zitten verschillende 
oude documenten. Uit die oude 
documenten zijn hierna enkele 
belangrijke of opvallende citaten 
opgenomen. De schrijver van dit 
artikel heeft er voor gekozen om 
de teksten taalkundig niet aan te 
passen, omdat zo het authentieke 
tot uitdrukking komt. De bewuste 
teksten zijn telkens cursief gedrukt. 
De belangrijkste en leukste docu
menten zijn ongetwijfeld: 
- 'de Naen der leden eerste 

oprichters' 

- 'Reglement Der Handboog 
schutterij Vreden en eendragt 

opgerigt te Caste/re 1886.' 

- 'Uitgave van 1890 en Ont

vangst en overschot voor en van 

1890' 

Uit de lijst met namen (de Naen 

der leden eerste oprichters) kan 
worden opgemaakt dat er 24 boe
ren uit Castel re bij de oprichting 
waren betrokken. Uit hun midden 
werden in het bestuur gekozen: 1"• 
voorzitter Jac Meeuwesen, Konink 
Jos Brosens, penningmeester Lowi 

Adams en secretaris Jac Verhe
ijen. 

Enkele artikelen uit het Reglement 
uit 1886: 
Artikel 1: Het gezelschap draagt 

den naam van vreden en eendragt 

Artikel 2: Dit gezelschap is op 

gericht met het doel om door 
geregelde oefeningen vaardig met 

een handboog te leeren schieten 

eendragt en vriendschap aan te 

kweeken door gezellig verkeer 

Artikel 6: De derectie is samenge
steld als volgt 

Een president een Commisaris 

een Secretaris en een Penning-
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De namen van de eerste bestuursleden en overige leden staan vermeld in dit document uit 1886 

meester benevens een schutter 
koning 
Artikel 18: leder werkend lid heeft 
het recht om aen een lid van t 
bestuur nieuwe leden voor te dra
gen. De namen van de voorgedra
genen moeten 8 dagen voorhan
gen in lokaal waer t gezelschap is 

gevestigd alvorens aengenomen te 

kunnen worden 
Artikell9: In de eerst volgende 
vergadering daerna worden 
voorgestelde leden gebatoteerd. 
Daerbij moeten 2!3 der leden 
tegenwoordig zijn De meerder
heid beslist De uitslag wordt aen 

belanghebbende zoo spoedig 
mogelijk mede gedeeld. 
Artikel 23: leder werkend lid of 
schutter moet voorzien zijn van 
een boog en een of meer pijlen 
Het is op eene boeten van 25 
centim verboden ten voordeele 
van de kas zonder toestemming 
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gebruik te maken of te laten 
maken van eens anders tuig ten 
zij de eigenaar er geen bezwaar 
in ziet. 
Artikel 27: De gewoone ver
gaderingen hebben plaats op 
den eersten zondag van iederre 
maand en wel des namiddags 
ten 5 vuren. zij worden niet aen 
gezegt Die deze vergadering niet 
bijwoont of er verschijne na de 
vergadering is geopen vervalt in 
een boeten van 25 cent tenzij 
men wegens ziekte verschoond is 
Artikel 39: Elke schutter die 
tijdens de schieting of oefening 

beschonken is verbeurt den 1' 1"" 

keer eene boeten van 25 centen 
Den 2 den keer van 50 cent en bij 
herhaling wordt hij uit het gezel
schap verwijderd 
Vloeken oneerbare gesprekken 
en andere wandaden zijn in dit 
gezelschap ten strengste verbo
den en worden met boeten van 
10 cent gestraft te bepalen door 
het bestuur 

De schutter die hiervoor driemaal 
is beboet heeft zijne aenspraak 
als lid verloren van dit gezelschap 
Artikel 56: Tot de bezittinge v h 
gezelschap behoort in de eerste 
plaats een Koningskruis dat bij 
feestelijke gelegenheden door den 
Koning moet gedragen worden. 

De eerste bladzijde uit het allereerste reglement van 'Vreden en eendragt 
opgerigt te Castelre 1886' 

De overige eereteekens mogen 
bij zulke gelegenheden gedragen 
worden door de schutters die ze 
zelf behaald hebben 

Enkele uitgaven van de vereniging 
in 1890: 

Den 20 en 21 January gedronken 
drie vaten Bier aen 9 fr per vat 
en twee fr voor aftapbier per vat 

33.00 

Den schietgeld 11 mei Castel 

6.00 
Den 15 Mei aan schietgeld 
uilecoten 

6.00 
Den July naer Zondereigen 

5.00 
Den Augustus naer BaaiNassau 

1.00 

Den 5 November gedronken twee 
vaten Bier en acht liters aen 
16 eentimen 

23.28 

Met het interen in April 
gedronken een vat Bier 

Oe totale uitgaven in 1890 zijn 
volgens het toenmalige kasboek 

11.00 177.80 francs 
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Enkele inkomsten van de vereni
ging in 1890: 
Den 21 January 

70.02 
Den 2 February ontvangen 

3.50 
Den 2 Maart ontvangen 

10.10 
Den 15 April ontvangen 

1.80 
Den 19 Oktober overschot Kermis 
prijs 

13.17 
Den 2 November ontvangen 

20.80 
Overschot van het schieten bij 
Schrijvers 

.79 



De totale inkomsten in 1890 zijn 
volgens het toenmalige kasboek 
213,12 francs (inkomsten van de 
vereniging zijn veelal boeten die 
door de leden om allerlei redenen 
moeten worden betaald) 

Noot: Tijdens eerder genoemde 
tentoonstelling in augustus zullen 
o.a. alle pagina's van de oude 
documenten op A4-formaat te zien 
zijn. Onder die pagina's zal u dan 
een uitgetypte 'vertaling' vinden. 

Het huidige bestuur 
van Vrede en Eendracht 

Het huidige bestuur wordt gevormd 
door voorzitter Frans Roeien, 
secretaris/penningmeester Peter 
Geerts, ondervoorzitter Paul Aerts, 
bestuurslid/trainer Kurt Verheyen 
en 'Koning' Wannes Verheyen. 
Geen vrouwen in het bestuur hoor 
ik u denken? Da klopt. Frans Roe-

!en: "We hebben momenteel vier 
dames als lid. Ze hebben wel eens 
geopperd, er moet ook een vrouw 
in het bestuur. want vrouwen heb
ben hele andere ideeën. Daar ies 
ergens wel iet van. Probleem was 
toen dat verschillende vrouwen de 
echtgenotes waren van de man
nelijke bestuursleden. En da goi 
nie hè. Maar gelukkig hebben we 
wel verschillende actieve vrouwen 
die schieten. Maria , Greet en Eet. 
En Linda is coach van de jeugd, 
Sanne en Kelly." 

Momenteel telt de vereniging 
vijfentwintig actieve leden (Jac van 
Put uit Baarle-Nassau is momen
teel het oudste lid). Er zijn ook acht 
ereleden. De leden betalen ieder 
twaalf euro contributie per jaar. 
In de loop van de jaren is het le
denbestand van de vereniging wel 
teruggelopen. Dat is volgens het 
bestuur niet alleen zo in Castelre, 

maar overal in België. De belang
rijkste reden is dat er tegenwoordig 
heel veel keuzemogelijkheden zijn 
om aan een bepaalde sport te 
doen. 

Ondervoorzitter Paul Aerts wil 
graag benadrukken dat de sfeer In 
de vereniging uitstekend is. "Er Is 
geen club in de regio waor zo gela
chen wordt als bij ons. Misschien 
komt da ook wel omdat clubs die 
ook nationaal schieten, moeten 
presteren. Dan motte gij veul 
trainen en rustig zijn. Bij ons is het 
echt schieten veur de lol." 

Stukje geschiedenis 
van de vereniging 

Handboogschieten was, zeker in 
de afgelopen twee eeuwen, ontzet
tend populair in de Kempen en 
zuidelijk Noord-Brabant. Volgens 
Frans Roeien is de vereniging 125 

Het huidige bestuur van de vereniging. V.l.n.r.: Kurt Verheyen, Frans Roeien, Wannes Verheyen, Paul 
Aerts en PeterGeerts 
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Leden van de vereniging poseren in ca. 1934 bij café Den Brouwer aan de Hooiberg in Castelre 

foto uit ca. 1955 van café 'de Zwaan' van Jaak Snoeljs aan 
de Schootsenhoek, de thuishaven van Vrede en Eendracht 
vanaf 1971 tot 2006. Op de foto v.l.n.r.: Jaak, zijn vrouw 
Lucie Wouters, onbekend en Miet (de zus van Jaak) 

In deze schuur achter het café van Jaak Snoei}s bedreef de 
handboogvereniging haar sport 
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jaar geleden ontstaan door inspan
ningen van een aantal boeren uit 
Castelre. "Die boeren kwamen 
bijeen bij de kinderen Verheyen, 
genaamd den Brouwer, in hul-
lie café aan den Hooiberg. Nao 
de oprichting begonnen zij hun 
sport te bedrijven op de Schrans 
hier in Castel. Bij Fraans van de 
Schraans zo gezee. Daarna zijn ze 
gaon schieten op den Hooiberg bij 
ut café en de bierbrouwerij van de 
familie Verheijen. Daor wier buiten 
geschoten. Vruger was er absoluut 
niks binnen. Er wier geschoten op 
van die grote ronde doelblazoenen, 
gemaokt van linnen. Op de plek 
waor de schutters stonden, waren 
om de zes meter houtschermen 
gezet voor de veiligheid van de 
schutters. In de regel wier er op 
vierentwintig meter geschoten. Hier 
binnen schieten we op vijfentwintig 
meter. Waarom er ene meter bij 
is gekomen, weet ik nie. Op een 
gegeven moment, in 1922, ver
huist de vereniging naor het café 
van August Snoeijs, de vaoder van 
Jaak, de grootvaoder van Staf. Ook 



De mooie, kleurrijke, nog vrij nieuwe 
verenigingsvlag. Uit een archiefstuk 
blijkt dat de vlag is gemaakt in 1955 
door Manufacturen en Confectie 
handel A.M. Martens uit Baarle
Nassau 

daar wier de irste jaoren buiten 
geschoten. Ge stond zelf onder un 
afdakske en de doelen stonden ook 
onder un afdakske. Vanaf 1971 
schoten we daor binnen in un 
grote schuur. Het was zo gezee un 
betonnen hok. Binnen waren de 
schutters minder afhankelijk van ut 
weer. Vandaar. Toen ut café un jaar 
of vijf geleeën wier verkocht, is de 
vereniging vertrokken naor café In 
Holland van Jos en Carin Snoeijs. 
We zijn toen mee Jos en Carin 
gaon babbelen. Jos was toen net 
bezig om zun kiepenhok te restau
reren. Nao mee hum gebabbeld te 
hebben heet ie zijn plannen aan
gepast en kregen ook wij gelegen
heid om van deze schone ruimte 
voortaan gebruik te maoken." 

Verschil tussen handboog

en kruisboogschieten 

Castel re kent ook een kruisboog
vereniging. De vereniging heet St. 
Jorisgilde en heeft ook als thuisba
sis café In Holland van Jos Snoeijs. 
Frans Roeien: "De kruisboogman
nen schieten buiten, achter ut café. 
Af en toe schieten ze hier binnen 
ook wel eens. Wij aceederen goed 

Huidig voorzitter Frans Roeien in 1966 gefotografeerd als 
16-jarige voor zijn ouderlîjk huis aan de Schootsenhoek. Hij 
is zijn lievelingssport altijd trouw gebleven 

Dit is een van de kruisbogen van 
kruisboogvereniging St. Jorisgilde 
die in café 'In Holland' aan de muur 
hangen 

mee hullie. Mar als we op donder
dagaovend nao ut schieten mee un 
man of drei, vier in ut café aon den 
toog zitten, zitten hullie aon den 
aandere kaant van den toog. We 
roepen wel wa tegen elkaor, mar 
zitten nie echt bij mekaar. 
Kurt Verheyen legt uit wat het 
verschil is tussen kruisboog- en 
handboogschieten. "Kruisboog
schieten gebeurt vanuit een soort 
geweerhouding. De kruisboog rust 
op oewe schouwer en hand. Bij 
de kruisboog gebeurt het spannen 
door boog en koord uit elkaor te 
trekken, mee un toestel tot aon de 
vergrendeling op de stam van de 
kruisboog. Als ge de trekker over
haalt, vliegt de pijl naor het doel. 
Er wordt geschoten van op drieën
zestig meter. Bij handboogschieten 

Van deze grote zaal, gelegen achter café 'In Holland', mag de 
handboogvereniging voor haar activiteiten gebruik maken 



trek je aon de pees. bevestigd 
aan beide uiteinden van de boog. 
Ge trekt dan wel zo'n zeventien, 
achttien kilo. Da is heel zwaor, het 
is eigenlijk een krachtsport. Als ge 
vijf seconden spanning hebt gezet 
op de pees, dan is oewe asem op. 
Echt waor. Als ge de pees loslaat, 
vliegt de pijl naor zijn doel. Wij 
schieten op vijfentwintig meter." 

Koning zijn, wat houdt dat in? 

Het jongste bestuurslid Wannes 
Verheyen is de zoon van trainer 
Kurt. Wannes is vijftien jaar en 
is sinds 2e Paasdag vorig jaar 
vanwege zijn prestaties bij het 
schieten op een stop met buskruid 
benoemd tot Koning. Als Koning is 
hij volgens de reglementen lid van 
het bestuur. Elke club organiseert 
zo'n wedstrijd één keer per jaar. 

Jaak Backx was tot zijn overlijden in 
2004 meer dan 65 jaar lid van Vrede 
en Eendracht 
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ledere maandagavond wordt er in het clublokaal geoefend 

Ook voor jeugdige meisjes wordt 
ieder jaar zo'n wedstrijd georga
niseerd. Die gaan dan voor de 
titel van Koningin. Ik vraag me af, 
Koning of Koningin zijn, wat houdt 
dat in? 
Wannes: "Elk jaor op de Tweede 
Paosdag wordt er tijdens de wed
strijd een stop met een doorsnede 
van tweeëntwintig millimeter mid
den in het doel van het blazoen 
gestopt. Daor zit buskruit in. Als 
ge dieë stop raokt. ontploft ie. 
ledereen krijgt dan één beurt. Den 
irste die zonnestop kan laoten 
ontploffen, is dan un jaor lang 
Koning, mits niemand anders mir 
de stop laot ontploffen. Is er nog 
iemand anders, dan mot er ge
kaampt worden. Veurig jaor wasse 
kiek winnaor. Ge krijgt dan unne 
beker en meugt deelnemen aon 
de Keizerschieting. Alle Koningen 
van alle clubs komen dan sao
men veur un schieting op zonne 
stop. De winnaar is dan veur één 
jaor Keizer van de Noorderbond 
of de Kempen. Keizer ben ik niet 
geworden. Maar bij de volgende 
schieting, dus mee Paosen dit jaor, 
mag ik als Koning het irste schot 
lossen. Ik mag mijne titel zo gezee 
verdedigen." 

Training en 
wedstrijdschietingen 

Elke maandagavond wordt er door 
de leden van de handboogvereni
ging getraind. Op donderdagavond 
is het vrij schieten. Frans Roeien: 
"Tot voor enkele jaren werd de 
jeugd getraind door Frans Michiel
sen. Frans woont in Baol, aon de 
Uitbreidingsstraat Hij was unne 
hele goeie trainer. Sinds hij op stap 
gaat met zijn kleindochter en zij 
zich gespecialiseerd hebben in het 
op de wip schieten, dat is pluimkes 
schieten van unne hoge paal, heeft 
Kurt de training overgenomen. Ook 
hij doet da heel goed. Op de wip 
schieten gebeurt trouwens mee ut 
zelfde wapen, maar het is un heel 
andere discipline. Vanuit un heel 
andere houding. Frans doet da 
heel goed. Was al bijna Belgisch 
kampioen. Fons Geerts die hier 
honderd meter vandaon woont en 
dees jaar vijftig jaar bij de club is, 
hee ook nationaal geschoten. Hij is 
ook kampioen van België gewiest. 
De boog had hie zelf gemaakt. Bij 
wedstrijden zijn er trouwens altijd 
scheidsrechters die zijn aangeduid 
deur den bond." 



Frans Roeien: "Vruger is onze club 
ook in Baol op Loveren, tussen de 
bomen daor, gaon schieten." 

Opperste concentratie bij Jan Basliaansen 

Peter Geerts: "Wij speuien regel
matig tegen verenigingen uit de 
Noorderbond zoals Vrije Kempen
zone Zondereigen, Vermaak Na 
Arbeid en de Noordervrienden in 
Minderhout, Koninklijke Verenigde 
Vrienden uit Meerle, de Kromme 
Pijl uit Peppel, de Koninklijke Sint 
Sebastiaan en de Nieuwe Olijftak 
uit Hoogstraten. Alles bij mekaar 
gaat het om negen clubs van de 
Noorderbond. Als er vanuit dieën 
bond bijveurbild unne wedstrijd 

Trainer Kurt Verheyen heeft zojuist in 
de roos geschoten 

In de prijzenkast hangt ook deze 
medaille. Volgens het opschrift is die 
(oudste) medaille in 1893 tijdens een 
wedstrijd in Hoogstraten 

Volgens secretariS/penningmeester 
PeterGeerts neemt de vereniging 
ook dikwijls deel aan wedstrijden 
tegen andere Kempense verenigin
gen. "Die vinden gemiddeld om de 
veertien daogen plaats. Bovendien 
vinden er eigen clubwedstrijden 
plaats. Mede gezien de ligging van 
Castelre zijn wij al heellang vol
ledig Belgisch georiënteerd. n 

in Zondereigen wordt gespeeld, 
nemen alle negen clubs deel. Elke 
club van de Noorderbond richt zo'n 
wedstrijd in." 
Kurt Verheyen: "De wedstrijden 
worden georganiseerd in verschil
lende categorieën, afhankelijk van 
de kwaliteit van de schutter. Per 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jan Roeien hangt 
tijdens wedstrijden bij de Noorderbond een medaille om bij 
jeugdlid Sanne Geerts 
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Prijswinnaars van Vrede en Eendracht tijdens het kampioenschap van de 
Noorderbond in 2008 met het behalen beker 3• zestal en beker van het 
gemiddelde met het 1• zestal. Boven v.l.n.r.: Frans Geerts, Maria Braspenning, 
Karel Hofmans, Frans Roeien, Jan Bastiaansen, Greet Aerts en Jan Geerts. 
Onder v.l.n.r.: Alfons Geerts, Celine Verheyen, Sanne Geerts, Shani Michielsen, 
Kelly Geerts en Wannes Verheyen 

categorie zijn er uiteindelijk prijs
winnaars. Op iedere wedstrijd is 
er ook un rozenprijs te verdienen. 
Ge mot dan het beste 'kampschot' 
doen. Er wordt dan een priem 
gestoken in het midden van het 
blazoen. Met een schuifmaat wordt 
dan gemeten wie er het dichtst bij 
zit. De winnaars van de rozenprijs 
kregen tot vorig jaar unne medaille. 
Nu voortaan een geldprijs van vijf 
euro. Om compleet te zijn, veur 
zestallen uit de verenigingen orga
niseert de Noorderbond één keer 
per jaar op de eerste zondag van 
juli een bekerschieting." 

wij deelnemen en die wedstrijden 
worden in de zomer altijd buiten 
gespeuld. De achtentwintig clubs 

organiseren een bekerschieting op 
de eerste zondag van augustus." 

Unne dikke proficiat 

Bestuur en leden van Heemkun
dekring Amalia van Solms wensen 
bestuur en leden van de Hand
boogvereniging Vrede en Eendracht 
uit Castel re van harte proficiat met 
hun jubileum. Wij hopen dat de 
vereniging nog heel veel jaren in 
het mooie Castelre blijft voortbe
staan! 

Over twee jaar ........ 

Zoveel is zeker. over twee jaar 
zijn we als Heemkundekring weer 
present in Castelre! Waarom zult u 
zich afvragen? Wel, in 2013 viert 
kruisboogvereniging St. Jorisgilde 
haar 125-jarig bestaan. Zoals eer
der vermeld, ook deze sympathieke 
Castelse vereniging heeft als thuis
basis café 'In Holland' van Jos en 
Carien Snoeijs. De eerste afspraken 
met 'voorman' Gor van Gils van St. 
Jorisgilde zijn al gemaakt. 

Paul Aerts: "De Noorder-, Wester
en luiderbond van de Kempen 
tellen in totaal achtentwintig clubs. 
Buiten de clubs uit de Noorder
bond komen die clubs uit heel de 
Kempen. Dieë grote bond orga
niseert ook wedstrijden waaraan 

Frans Miehielsen uit Baarie-Hertog is ook lid van de handboogvereniging. HIJ 
heeft zich gespecialiseerd in het 'op de wip schieten'. Hij is bovendien een 
verzamelaar van oude handbogen en andere attributen. Hier staat hij bij enkele 
oude handbogen uit zijn verzameling van meer dan 90 stuks. Frans zal tijdens 
de tentoonstelling in augustus een aantal oude handbogen e.d. aan de leden van 
Amalia tonen. 
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In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van 5 leden afscheid 

moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Antje Jacobs-de Jong, 
Maaljkant 21 
5113 BD Ulicoten, 
overleden op 10 februari 2011, 

Maria van de Brand- van Kaam, 
Roosakkerstraat lb 
5111 CL Baarle-Nassau 
overleden op 24 februari 2011 , 

An van Tilburg- de Graaf, 
Alphenseweg 31 
511 1 NB Baarle-Nassau 
overleden op 14 maart 201 1, 

Marie de Bont, 
Wilseisasteenweg 70 
3020 Herent 
overleden op 16 april 201 1, 

Frans de Bont , 
Baarleseweg Sa, 
5113 TA Ulicoten 
overleden op 24 april 201 1, 

Namens bestuu r en leden van 
Amalia wensen wij de nabestaan
den heel veel sterkte toe. 

Om er zeker van te zijn dat we 

niemand in deze rubriek verge

ten te vermelden, doen wij een 

vriendelijk verzoek aan nabe

staanden om een overlijdensbrief 

naar ons te sturen. Het adres 

van ons redactielid André Moors 

is: Hertogenstraat 14, 5111 AR 

Baarle-Nassau. 
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Onze - Lieve .. Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 
Noot van de redactie. 
De laatste tijd komt het vaker voor dat individuele leden van Amalia zelf artikelen aanleveren om geplaatst 
te worden in ons heemblad. Daar zijn wij als redactie blij mee! Ook ons lid Hild Segers is in de pen geklom
men en heeft een erg interessant artikel gemaakt over iconen in zijn algemeenheid, de icoon van Onze -
Lieve - Vrouw van Altijddurende Bijstand in het bijzonder. Erg mooie afbeeldingen illustreren haar verhaal. 
Kortom, het lezen van de tekst en het bekijken van de door haar gekozen afbeeldingen, is meer dan de 
moeite waard. 

HILD SEGERS 

Tijdens wandefingen van de 

heemkundekring door de straten 

van Baarle en Ulicoten bekeken 

we bouwstijlen en sierelementen 

aan huizen. Daarbij werden we 

meermaals attent gemaakt op een 

tegeltje (soms in terracotta, soms 

geglazuurd en in kleur) naast de 

voordeur. Op het tegeltje staat de 

icoon van Onze - Ueve - Vrouw 

van Altijddurende Bijstand afge

beeld. 

Ook de parochiekerk van Baarfe

Nassau is aan haar toegewijd. Ter 

gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan van de parochie in 1960 

borduurde Cornelia Couwenberg· 

Geeraerts (tante Corrie) een Onze 

- Ueve - Vrouw van Altijddurende 

Bijstand in wol en 'l.ijde. Het doek 

hangt nog altijd in de Maria-kapel 

van de kerk. 
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Geglazuurd tegeltje in de Desiré Geeraertsstraat 

Waarom plaatste men 
zo'n tegeltjes? 

Katholieken accentueerden de in
zegening van hun woning door het 

aanbrengen van een fraaie tegel op 
een ereplaats in de voorgevel. Huis 
en gezin werden zo bijzonder aan 
Maria toegewijd. 
De gelovigen brachten deze gevel-



De parochiekerk O.L.V. van Bijstand in Baarle-Nassau 

Tante Corrie aan het werk 

Onze • Lieve • Vrouw van 
Altijddurende Bijstand in de kerk van 
Baarle-Nassau 

steentjes ook vrij massaal aan na 
afloop van de Tweede Wereldoor
log uit dankbaarheid en ook wel 
tijdens de Tweede Wereldoorlog om 
via Maria, God te smeken dat wo
ning en bewoners van oorlogsleed 
zouden gespaard blijven. Ook na 
de watersnoodramp in 1953 ge
beurde dat in sommige katholieke 
gebieden. Vandaar dat we op heel 
veel gevels in het zuidelijk deel van 
Nederland en in Vlaanderen deze 
herinneringen nog terug kunnen 
vinden. 

Geschiedenis van 

de originele icoon 

Onze • Lieve · Vrouw van Altijd
durende Bijstand is een titel van 
Maria die in verband staat met een 
Byzantijnse icoon. Deze bevindt 
zich sinds het einde van de vijftien
de eeuw in Rome. Naar artistieke 
sti jl wordt ze toegeschreven aan 
de school van Kreta. Ze is niet erg 
groot (53 cm x 41,5 cm) en wordt 
bewaard in de kerk van de heilige 
Altensus van Liguori, de hoofdkerk 

Onlangs werd de Maria-kapel achterin 
de parochiekerk geopend 
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Terracotta tegeltje in de Pastoor de Katerstraat 

van de redemptoristen. Bij deze 
congregatie is de devotie tot Onze 
- Lieve- Vrouw van Altijddurende 
Bijstand altijd sterk geweest. De 
verspreiding van de icoon over 
de hele wereld werd sterk aange
moedigd door de ceremonie van 
de kroning van de icoon in 1867. 
Nog een impuls in de verspreiding 
was, dat de redemptoristen er 
hun marlale en missionaire beeld 
van maakten. Daarom dat deze 

De originele icoon in de San Alfonso 
in Rome 
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beeltenis nog steeds te zien is In 
vele huizen. kloosters en parochie
kerken, als herinnering aan missies 
gepreekt door redemptoristen. 
In 1990 stelde men vast dal 
hout en verf van de icoon zwaar 
beschadigd waren door slechte 
bewaaromstandigheden en on
hand i ge retouches ( hersteil in gen}. 
Er werd beslist om de volledige 
reiniging en restauratie aan te 
vatten. Men bestudeerde eerst de 
icoon grondig met radiografische 
middelen. Het resultaat van het 
onderzoek dateerde het hout tus
sen 1325 en 1480, ouder dan 
eerst aangenomen. Maar bij het 
bestuderen van de verf moest men 
deze dateren rond de achttiende 
eeuw. Vreemd genoeg toonde de 
analyse geen oudere onderlaag 
zoals eerder vermoed. Documenten 
citeren dat de icoon van Kreta naar 
Rome werd gebracht in 1499. Hoe 
zijn deze tegenstrijdige factoren te 
verzoenen? 

Mogelljk dat we hier een unieke 
kopie hebben uit de achttiende 
eeuw van een veel vereerde icoon 
uit de veertiende eeuw. Theorie: 
toen de kleuren begonnen af te 
zwakken heeft men besloten 
uil eerbied voor het origineel. te 

De originele icoon 

kopiëren aan de achterzijde van 
hetzelfde hout. 
Bij de restauratie in 1990 werden 
de kronen van Maria en Jezus 
weggenomen. Men wou de icoon 
zonder de toevoegsels uit 1867. 
Bij rooms-katholleken is de beelte
nis van Onze - Lieve - Vrouw van 
Altijddurende Bijstand zeer popu
lair. Haar feestdag wordt gevierd 
op 27 juni. In de oosters-orthodoxe 
kerk is de afbeelding bekend onder 
de naam Theotokos van de Passie 
{Godbaarster van de Passie). De 
orthodoxen vieren haar feestdag op 
30 april en op de zesde zondag na 
Pasen. 

Wat is een icoon? 

Het woord is afgeleid van het 
Griekse "eikon" dat afbeelding, 
evenbeeld, gelijkenis betekent. 
Iconen zijn meestal mozaïeken of 
schilderingen op houten panelen 
met afbeeldingen van Christus. 
Maria, de heiligen of gebeurtenis
sen uit de heilsgeschiedenis. Een 
icoon is de afbeelding van de 
herinnering die in de plaats kwam 
van het ware beeld. Ze is religieus 
van aard en bedoeld als heilig 
voorwerp om te vereren. 



Mandyllon 

aan begonnen. Door een mirakel 
werkte de icoon zichzelf af. 

St.-Lucas tekent de Heil ige Maagd ( Rogier van der Weyden) 

Een andere legende verhaalt dat 
het beroemde mandylion (hand
doek) of afbeelding van Edessa, 
zou zijn ontstaan toen Christus zijn 
gezicht in een doek drukte. Koning 
Abgar V Oukhama, de prins van 
Osroeme met Edessa als hoofd
stad, was melaats. Hij vroeg zi jn 
archivaris Hannan om Christus 
naar hem toe te brengen. Daar 
Christus niet in de gelegenheid was 
om te komen. probeerde Hannan 

Een icoon behoort tot de Byzan
tijnse kunst: de kunst van het 
Byzantijnse of Oost-Romeinse Rijk 
waarvan tussen 330 en 1453 na 
Christus, Constantinepel (het voor
malige Byzantium, nu Istanboel) 
de hoofdstad was. Nadat het By
zantijnse rijk uiteenviel hielden al
leen de oosterse kerken de icoon in 
ere. Ook nu nog is ze in alle kerken 
met een Byzantijnse liturgie, bij
voorbeeld de Russische en Grieks
orthodoxe kerken. een structureel 
onderdeel van de liturgie. In deze 
kerken worden zowel het woord als 
het beeld als openbarend erva-
ren. Sinds enkele decennia staan 
iconen in het Westen, ook in niet
Byzantijnse kerkgenootschappen, 
sterk in de belangstelling, zowel in 
de protestantse als in de katho
lieke. Iconen zijn er meestal een 
"meditatief concentratiepunt". 
Iconen zijn voor de gelovigen van 
de orthodoxe kerk "echte portret-

ten". Deze echtheid gaat terug 
op zeer oude legenden. Zo zegt 
de overlevering dat de evangelist 
Lucas het eerste Mariabeeld zou 
hebben geschilderd. Lucas is er-

Op het rechterzijluik van de lijdenstriptiek staat Veronica In wiens zweetdoek 
Jezus een afdruk zijn gezicht naliet (Rogier van der Weyden} 
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tevergeefs een portret van Hem te 
schilderen. Toen nam Jezus zelf 
een stuk wit linnen, drukte dat te
gen zijn gezicht en maakte zo een 
afdruk op het doek. Toen koning 
Abgar het mandylion zag, was hij 
genezen. 
We kennen het Bijbelverhaal van 
Veronica in wiens zweetdoek Jezus 
op weg naar de Calvarieberg een 
afdruk van zijn gezicht naliet. 
De naam Veronica kan worden 
beschouwd als een anagram van 
Vera icon (het ware gelaat). 
Een ander verhaal vertelt hoe de 
apostel Matteüs die beeldhouwer 
was en ooggetuige van de kruisi
ging, een beeld van Christus aan 
het kruis had vervaardigd. Enkel 
het gelaat had hij niet gesculpteerd 
uit vrees niet helemaal waar
heidsgetrouw te kunnen werken. 
Tijdens de nacht is dan een engel 
neergedaald die het werk voor hem 
afmaakte. 
Op grond van dergelijke overle
veringen wordt het begrijpelijk 
waarom orthodoxe kunstenaars 
deze acherapita (niet door men
senhanden gemaakt maar op 
wonderbaarlijke wijze ontstaan) 
eeuwenlang nagenoeg ongewijzigd 
hebben herhaald. Omdat volgens 
de traditie iconen beelden zijn die 
rechtstreeks afstammen van het 
oerbeeld, mag de iconenmaker er 
geen eigen schepping van maken. 
Er zijn afspraken op gebied van 
kleurgebruik, compositie en te 
gebruiken materialen. Een icoon 
toont iets hemels met een strenge 
plechtstatigheid en plaatst de ge
stileerde, vaak wat te lange platte 
figuren meestal frontaal tegen een 
gouden fond zonder perspectief, 
zodat deze aan de lichamelijkheid 
worden onttrokken. Er is geen 
lichtbron in de afbeelding . Men 
wil het afbeelden van realistische 
figuren tegengaan, omdat dit ertoe 
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O.L.V. van Altijddurende Bijstand in de San Salvatorkerk In 
Brugge 

kan leiden dat de afbeelding zelf 
object wordt van aanbidding. 

Iconen worden beschouwd als 
documenten met bewijskracht 
voor de heilsgeschiedenis van de 
mensheid en dienen met eerbied te 
worden omringd. 
Er bestaan alleen maar afbeeldin
gen van gestorvenen op iconen. 
Maar de icoon doet de afgebeelde 
aanwezig zijn in het hier en nu 
en is bedoeld als gebedsmedium. 
Meer dan een afbeelding wil ze wie 
ze afbeeldt ook tegenwoordig bren
gen. Ze wordt dan ook beschouwd 
als een soort ontmoetingsplaats 
tussen God en de mens. Christus, 
Maria en de heiligen hebben niet 
alleen werkelijk bestaan in het 
verleden, zij behoren ook reëel tot 
de geestelijke wereld van nu. 

Iconen zijn via een "opstapje" naar 
de afgebeelde een "doorkijkje" naar 
God. 
Iconenkunst is godsdienst. 

Onze - Lieve - Vrouw van 
Altijddurende Bijstand: 

beschrijving en symboliek 

Maria draagt een donkerrood 
gewaad met een blauwe mantel 
en sluier. Het rode kleed wijst op 
haar liefde, haar blauwe mantel 
op geloof en vertrouwen. Op de 

Hodegetria·icoon uit Georgië 'Zij die 
de weg wijst' 



sluier boven het voorhoofd staat 
een gouden ster als teken van 
haar maagdelijkheid. De gouden 
achtergrond suggereert de glorie en 
het eeuwig geluk in de hemel, een 
koninklijke eer voor de Moeder van 
God zoals het monogram MPOY in 
Griekse letters aangeeft boven haar 
hoofd. 
Naast het kindje Jezus zien we 
de letters ICXC (ingekorte Griekse 
naam voor Jezus Christus). Het 
groene kleed van Jezus is het 
symbool van zijn godheid en zijn 
bruine manteltje het teken van zijn 
mensheid. 
Boven de engeltjes staan hun 
initialen. Aan de linkerzijde draagt 
de aartsengel Michaël lans en 
spons als voorwerpen van Jezus' 
kruisiging. Aan de rechterzijde is 
de aartsengel Gabriël afgebeeld 
met kruis en spijkers. Allen heb
ben een aureool, symbool van 
het goddelijk licht dat de heiligen 
uitstralen. Maria krijgt de kroon 
van de hemelse beloning opgezet, 
indachtig het "Wees trouw tot in de 
dood, zegt de Heer, en Ik zal u de 
kroon van het eeuwig leven geven" 

Strasnaïa-icoon of lijdensicaan van de 
Chasséparochie in Amsterdam 

(Ap. 2, 10). Indien Maria de kroon 
draagt dan komt dit ook haar god
delijke Zoon toe. 

De mariale iconen hebben als 
oudste type, als archetype (als 
het eerste voorbeeld), de icoon 
die Hodegetria wordt genoemd, 
hetgeen betekent "zij die de weg 
wijst". Daarbij wijst Maria naar 
haar Zoon, de Verlosser. Ze toont 
de mensen de weg naar Jezus. 
Het origineel werd van Jeruzalem 
naar Constantinepel gebracht in 
de vijfde eeuw. Dit type van icoon 
is zeer statisch. Er is haast geen 
lichamelijk contact tussen moeder 
en kind. Ze kijken elkaar niet aan. 
Vanaf de veertiende eeuw doen 
de Strasnaïas of lijdensicenen (of 
Maagden van de Passie of Smarte
lijke Maagden) hun intrede. 
Onze - Lieve - Vrouw van Altijd
durende Bijstand is een icoon die 
zowel bij de Hadegelria (Zij die de 
weg wijst) als de Strasnaïa (tijdens
icoon) onder te brengen is. De 
StrasnaYa heeft minder de statig
heid van Hodegetria. De figuren 
bewegen. 
Het Jezuskind kijkt naar het kruis 
en voorvoelt zijn lijden. Hij wendt 
zich tot zijn moeder om zich te la
ten troosten. Met zijn twee handjes 
grijpt hij haar duim als in een op
welling van teder vertrouwen. Het 
toevlucht zoeken van Jezus bij Ma
ria is een model van onze toevlucht 
tot Maria. Opvallend is ook dat het 
sandaaltje van zijn voetje glijdt. 
Terwijl hij geborgen is in de armen 
van zijn moeder heeft het kind bij 
het zien van de lijdensvoorwerpen, 
van angst een bruuske beweging 
gemaakt. Daarbij is het rechter
sandaaltje losgeraakt. Jezus zoekt 
troost, heeft angst. Dat is mense
lijk. In de icoontraditie betekent 
de onderkant van de voet tonen 
een teken van menselijkheid. Het 

Combinatie van Hodegetria en 
Stasnaïa van de H. Norbertusparochie 
in Antwerpen 

losse sandaaltje kan ook verwijzen 
naar Johannes de Doper die zei 
dat hij niet waard was om Jezus' 
sandaa l los te maken. Het hoofd 
van Maria neigt naar Jezus. Haar 
hart is bij haar Zoon. Zij houdt zijn 
handjes omvat. Haar uitdrukking is 
plechtig, duidelijk bedroefd, maar 
gelaten. Ze weet dat het lijden van 
haar Zoon onvermijdelijk is en 
ze reikt Hem troostend de hand. 
Marla's blik is gericht op de kijker 
in plaats van op haar Zoon. Ze 
ziet het menselijk lijden door haar 
ogen vol mededogen. Ze ziet het 
gebrek aan vreugde en vrede in de 
wereld, de nood van de mensen. 
Ze brengt die nood over naar Jezus 
de Verlosser. Ze wijst naar haar 
kind en omvat zijn handen. Jezus 
kijkt naar het kruis. Omdat haar 
Zoon het lijden op zich nam is 
zij op deze manier ook voor alle 
mensen de liefdevolle troosteres in 
nood. Vanu it dit gezichtspunt op 
de icoon wordt deze "Onze - Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstand" 
genoemd. De moeder die haar 
kinderen nooit verlaat. 
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Reacties van leden 

ANDRÉ MOORS 

Wij kregen weer enkele reacties Roefen en Anna Steijaert • van niet en neem contact op met ons 

van leden die de vorige Van Wirs- Loon. Bedankt voor jullie reacties! redactielid André Moors Herta-

kaante aandachtig doorlazen en Valt u ook iets op in deze van genstraat 14, 5111 AR Baarie-

foto's bekeken. Deze keer reageer- Wirskaante? Hebt u een tip, Nassau (e-mail amoors@planet.nf 

den Ria Snapper- Wens, Frans opmerking of suggestie? Schroom of telefoon 013 5079556). 

·-...f 
.) 

Bovenste rij v.l.n.r.: Juffr. Tiny- Jo van Tilburg- leen de Groot- Jeanne de Rooy- Emma Verschueren
Anna van loon - Maria van Oe kelen - Nellie Vermeer - Wieza Tuijtelaars - Maria Bayens - ... Hendriks -
Annie van Oekelen - Ria Klaasen - Cor Baljens - Wies Sta es 
Middelste rij: Jo Verhoeven - Anna Keusters - Zus Olieslagers - Riet Kok - Maria Peeters - Gusta Westende -
Riet Pelkmans - Rika Tuijtelaars - Roos van den Broek - Melanie van Tilburg - Nellie Meeuwesen 
Onderste rij: Elly Moors - Carolien Olieslagers - Emma van Tilburg - Fien Vermonden - Maria van Sas - Maria Simons -
Julia Broos- Olena van den Broek- Hettie Hermus- lrma Nooyens 
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Ria Snapper - Wens 

"Met veel plezier weer het nieu-
we nummer Van Wirskaante van 
1 maart 2011 gelezen. Mooie re
portage van de dames loos en Tini 
Schrobbers. Ik heb uiteraard ook 
bij hen in de klas gezeten. De foto 
op blz. 41 was van onze klas. deze 
foto kreeg ik ooit van mijn zus, 
die herkende hem meteen. Ergens 
achteraan (onherkenbaar). naast 
juffr. Tlny zit ik. Op de foto van blz. 
36 herken ik zuster Emmanuël, 
een vrolijke zuster was dat. 

Verder denk ik dat vooraan links 
zuster Adelinda is, ik meen dat zij 
de handwerkzuster was. En naast 
haar zou zuster Pia kunnen zijn. 
Die herinner ik mij vooral als een 
heel lieve zuster. En dit zijn ook 
juffrouw loos en Tiny dus uit mijn 
tijd. 

Ook mooie verhalen van de ge
meente 'n eeuw geleden, prachtig 
opgetekend en 'n genot om te 
lezen. De oude foto's van straten 
en gebouwen, zo herkenbaar, ik zie 
het zo voor me, zo was het toen! 
André, ik zou nog even door kun
nen gaan, maar het is al een lange 
mail. De nieuwe rubriek 'Reacties 
van leden' vind ik een goed idee. 
Jij en alle medewerkers verdienen 
weer een groot compliment en ik 
doe iedereen graag de hartelijke 
groeten." 

Frans Roeien 

Frans is geboren en getogen aan 
de Schootsenhoek in Castelre. 
Woont al weer geruime tijd in 
Wortel en is sinds kort lid van onze 
vereniging. Hij reageert op de foto 
van een Minderhoutse schoolklas 
van het vijfde en zesde leerjaar 

uit 1959 (zie Van Wirskaante van 
december 2010 blz. 302). Volgens 
Frans is de 2• rechts onder Gino 
Geerts (stond niet in het onder
schrift vermeld). Verder merkt hij 
op dat in die klas de volgende jon
gens uit Castelre kwamen: Frans 
Roeien, Stan Aerts, Frans Geerts 
en Marcel Verhoeven (ze staan op 
de bewuste foto). 

Anna Steijaert - van Loon 

Anna had om heel begrijpelijke 
redenen bijzondere aandacht 
voor de klassenfoto uit 1946 van 
de R. K. Meisjesschool aan de 
Nieuwstraat in Baarle-Nassau (zie 
Van Wirskaante 1 maart 2011 blz. 
33). Anna zat namelijk zelf ook in 
die klas. Dank zij Anna weten we 
nu alle namen van de kinderen uit 
die klas (zie de foto met de onder
schriften op de vorige blz.). 
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Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 10 februari 

2011 tot 1 mei 2011 konden 

wij weer een aantal nieuwe leden 

verwelkomen. In totaal 19. Het 

aantalleden bedraagt nu 1364. 

De hierna vermelde nieuwe leden 
heten wij van harte welkom: 

mevr. A de Jager, 
dhr. F. Roeien, 
dhr. C. van Gils, 
mevr. J. v.d. Flaas, 
dhr. J. van Gasteren, 
dhr. R. Dufraing, 
fam. A. Smeekens -v.d. Boom, 
mevr. L. Eelen- van Gils, 
dhr. J. Prinsen, 
tam. F. Hendriks (was pers. lidm. ), 

fam. J. van Dun, 
fam. F. Voeten, 
fam. J. Prinsen (was pers. lidm. ), 
dhr. J. Geerts, 
fam. L. Van Haeren, 

Deze twee meisjes van de Vrije Basisschool de Vlinder uit Baarle·Hertog namen ook deel aan de door 
Amalia georganiseerde vredesdagen (zie artikel verderop). Worden deze leergierige meisjes t.z.t. lid 
van onze vereniging? Jonge aanwas is welkom! 
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Archeologie in Zondereigen (15) 

HERMAN JANSSEN 

Tijdens onze archeologische ak

kerprospecties in Zondereigen 

zijn restanten van de dodendraad 

teruggevonden. Het betreft vooral 

scherven van grote en kleine 

porseleinen isolatoren, mogelijk 

ook stukjes van de draad zelf. 

Deze vondsten wakkerden de 

interesse voor dit oorlogserfgoed 

aan. Daarom werd getracht om 

het authentieke traject van deze 

versperring op een gedetailleerde 

kaart vast te leggen. Thans is het 

exacte verloop tussen Minderhout· 

dorp en het voormalige grenssta

tion in Weefde bekend. En tijdens 

de ruilverkaveling in Zondereigen 

zal voor het eerst een proefsleu· 

venonderzoek naar paalsporen 

worden uitgevoerd om de opbouw 

van de dodendraad wetenschap

pelijk te onderzoeken. In 2008 

werd aan de grens in Zondereigen 

een strook van de elektrische 

draadversperring als vredesmonu· 

ment heropgericht. Sinds 2009 

Een nieuwe powerflower-generatie 

organiseert Amalia tweejaarlijks 

een "vredesdag" voor leerfingen 

van de twee hoogste klassen van 

alle Baartese basisscholen (de 

leerjaren 5 en 6 in Baarle·Hertog 

en de groepen 7 en 8 in Baarle

Nassau). Ook de basisschool van 

Weelde-Statie sluit hierbij aan. 

Twee doelstellingen staan voorop: 

het wekken van interesse voor de 

gebeurtenissen in Baarle tijdens 

de Eerste Wereldoorlog en het 

aanbieden van vredesopvoeding. 
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Vredesdagen 

De Tweede Wereldoorlog is bij ons 
allen goed bekend. Zowel België 
als Nederland werden door de 
Duitsers bezet. Maar tijdens de 
Eerste Wereldoorlog was dat an
ders. België werd door de Duitsers 
bezet, Nederland niet. Dat land 
bleet neutraal. In de Belgische 
geschiedenislessen wordt wel ver
teld over de oorlog achter de IJzer, 
maar niet over de oorlog in onze 
grensregio. Deze tekortkoming 
willen wij ongedaan maken. Ook 
willen wij de aandacht vestigen op 
het zinloze van elke oorlog. Oorlog 
of vrede? Het is een keuze die door 
mensen wordt gemaakt. Wij kiezen 
heel nadrukkelijk voor de vrede. 
Daarom noemen wij deze lesdag 
ook een vredesdag. 

De oprichting van het vredesmo
nument de Dodendraad was een 
eerste fase in een gezamenlijk 
initiatief van basisschool De Vlin
der, heemkundekring Amalia van 
Solms, gemeente Baarie-Hertog en 
de grensoverschrijdende werk
groep cultuur-programmatie van 
de Baarlese scholen. Een tweede 
fase omvatte het aanbieden van 
een "pedagogische leskoffer", 
die uiteindelijk resulteerde in de 
tweejaarlijkse organisatie van een 
vredesdag. In overleg werd dit jaar 
gekozen voor dinsdag 26 april (de 
Vlinder en de Regenboog), don
derdag 28 april (de Akkerwinde) 
en vrijdag 29 april (de Horizon, 't 
Spoor en de Bernardusschool). In 
totaal namen 209 leerlingen deel, 
verdeeld in negen groepen. Zij wer
den vanuit de school door negen 
leerkrachten en evenveel vrijwil
ligers begeleid. De begeleiding 
van de school zorgde voor de orde 
en de veiligheid. De heemkunde-

gidsen per groep. In totaal werden 
zeventien leden ingezet. Oe gidsen 
van de heemkundekring waren 
verantwoordelijk voor de inhoud 
van het programma. 

Eerste Wereldoorlog in beeld 

Elke dag begon met een gezamen
lijke computerpresentatie op een 
groot scherm in het auditorium van 
de muziekacademie. Twee verha
len werden getoond. Oe eerste pre
sentatie ("WOl in de Westhoek") 
vertelde over de Belgische soldaten 
in de Eerste Wereldoorlog: de aan
leiding van de oorlog, het verloop 
van de gevechten (gewonden, 
krijgsgevangenen, geïnterneerden), 
het frontleven, nieuwe wapens, 
vernielingen, gekwetste en gesneu
velde soldaten. Alle onderwerpen 
werden waar mogelijk vanuit een 
Baarlese invalshoek benaderd. 

Oe tweede presentatie ("WOl in 
Zondereigen") vertelde een ander 
verhaal. Niet de soldaten, maar de 
burgers uit de grensregio stonden 
centraal. Kwamen aan bod: de 

Nederlandse mobilisatie, inkwar
tiering, grensbewaking, vluchtelin
gen, bezetting (Nederland en de 
Belgische enclaves bleven vrij), 
dodendraad, opeisingen, censuur, 
voedseltekort, draadloos zendstati 
on en bevrijdingsoptocht Zonder· 
eigen stond in deze presentatie 
centraal, maar ook Baarle-centrum, 
Ulicoten, Castelré en Weelde-Statie 
kwamen aan bod. 

Nabespreking 

Daarna werden in het cultureel 
centrum en de bibliotheek kleine 
groepjes gevormd. Vertrekkend van 
foto's uit de computerpresentaties 
en met verwijzingen naar heden
daagse voorbeelden werd een 
inleefgesprek met de kinderen op 
gang gebracht om te peilen naar 
hun mening, reacties en gevoelens, 
een belangrijk onderdeel van de 
beoogde vredesopvoeding. 

Werken aan de vrede is de taak 
van iedereen. Maar oorlog voeren 
of vrede sluiten is een keuze die 
vaak door de leiders gemaakt 

kring leverde telkens een drietal Concentratie tijdens de computerpresentatie 
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Nabespreking met een kleine groep 

wordt. Er zijn goede voorbeel· 
den uit de wereldactualiteit die 
aantonen dat niet iedere ruzie tot 
een oorlog moet leiden. Dat heet 
"conflictbeheersing". In het Midden 
Oosten waren er bijvoorbeeld wis
selingen van de macht in Tunesië 
en Egypte. Dat verliep niet geweld
loos, maar het kwam ook niet tot 
een echte oorlog zoals in Libië. 

Een eerste thema dat aan bod 
kwam, betrof de "kindsoldaten". 
Tal van vragen werden op de 
leerlingen afgevuurd: speel je zelf 
wel eens soldaatje? Heb je zelf 
een geweer? Zou jij graag écht 
meevechten, zoals je dat tijdens 
het nieuws op tv ziet? Stel dat je 
verplicht wordt? Er is een inval in 
het dorp, kinderen worden door 
soldaten meegenomen en opgeleid 
om mensen te doden in ruil voor 
eten ... Hoe zou jij je voelen? Trots? 
Bang? Zou je een brief naar huis 
schrijven? Een berichtje sturen met 
je GSM? Wat zou jij tegen je fa mi-

lieleden zeggen? Wat zouden vader 
en moeder ervan vinden? Hoe 
zouden zij zich voelen? Verdrietig? 
Boos? 
Vervolgens werd gereflecteerd 
over het "voedseltekort". Stel je 
eens voor dat er geen brood is en 
geen melk. Dat je maar één keer 
per dag iets kan eten en dat het 
elke dag helzelfde is: een waterig 
soepje ... Welke lekkernij zou je het 
meeste doen watertanden? Hoe 
zou je trachten toch aan voedsel 
te geraken? Zou jij het beschikbare 
voedsel eerlijk verdelen? Hoe? Zou 
er een verschil zijn voor de mensen 
in de stad en de mensen op het 
platteland? 

Soms kwam het gesprek wat 
moeizaam op gang, andere keren 
kwam er al vlug respons. Reacties 
van de kinderen werden telkens op 
flap·overs genoteerd. Op het einde 
van het gesprek werden de flappen 
afgescheurd. opgerold en verval· 
gens aan de school bezorgd. 

Creatief moment 

Oorlog en vrede kunnen heel wat 
losmaken bij kinderen. De vele in
drukken van de computerpresenta
ties verwerkten zij niet alleen door 
er gezamenlijk over te praten. Vaak 
is het voor de leerlingen van de 
basisschool makkelijker om deze 
gevoelens in beelden dan in woor
den uit te drukken. Een tekening 
zegt veel meer dan een kind onder 
woorden kan brengen in een opstel 
of een gesprek. Daarom werd ook 
een creatief moment ingelast. 
De leerlingen konden vrij kiezen 
tussen de volgende opdrachten: 
het maken van een tekening over 
wat hen raakte in de powerpoint 
presentaties, het maken van een 
tekening bij gedichten over oorlog/ 
vrede, het zelf schrijven van een 
gedichtje over oorlog of vrede, 
het decoderen van vier geheime 
boodschappen van het zendstation 
in Baarle of het oplossen van een 
rebus. 
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Creatieve verwerking van de opgedane indrukken 

Picknick 

Na het eten van een tussendoortje 
stapten we op de fiets en brachten 
we een bezoek aan drie locaties. 
Tussendoor verzamelden we 's 
middags op het Sonneveld in Zon
dereigen voor een picknick. 

Vluchtelingenspel 

Vroeger grensstation 

Aan de grens met Weelde-Statie 
organiseerden we een inleefspel 
om te ervaren wat "op de vlucht 
gaan" precies betekent. Met welke 

problemen je geconfronteerd wordt 
en hoe belangrijk het is om samen 
te werken. Vluchten doe je vaak 
uit angst. Angst voor de bezetting, 
voor de honger, verminking, folte
ring of executie. Overal waar het 
oorlog is, zijn er vluchtelingen. Hier 
werd opnieuw verwezen naar de 
tv-beelden uit het Midden-Oosten. 
Ook dicht bij ons zijn er vluchte
lingen. Sinds 17 januari van dit 
jaar is er een noodopvangcentrum 
op de voormalige NAVO-basis in 
Weelde. Daar zijn 512 plaatsen 
beschikbaar. Asielzoekers krijgen 
hier hun eerste opvang. Maximum 
tien weken na hun aankomst 
krijgen zij een plaats in een vast 
opvangcentrum. Daar mogen ze 
blijven tot hun asielaanvraag is af
gerond. Met het Rode Kruis werd 
afgesproken dat deze tijdelijke 
opvangplaats op 30 november van 
dit jaar zijn deuren sluit. 

Tijdens het door ons georgani
seerde vluchtelingenspel werden 
de leerlingen verdeeld in kleine 
groepjes. Elk groepje was "een 
vluchtend gezin". Om hulp te 
bieden waar nodig, namen alle 
kinderen van dat groepje elkaar bij 
de hand. Loslaten was verboden! 
Zij moesten op een afgebakend ter
rein bij een afgesproken vast punt 
zien te geraken. Een begeleider 



spreidde kaartjes op de grond uit. 
Elke leerling koos snel een drietal 
kaartjes uit. Er stonden voorwerpen 
op die tijdens de vlucht werden 
meegenomen. Onderweg daagden 
drie grenswachten op. Zij trachtten 
de vluchtelingen tegen te houden. 
Wanneer zij iemand konden aan
tikken, stopte het groepje en kreeg 
het een opdracht van de grens
wacht: "Om verder te mogen, moe
ten jullie alle geld, eten en drinken 
(zie kaartjes) aan mij afgeven. n Of: 
"Iemand van jullie heeft zijn ooen 
gebroken en toch moeten jullie 
samen verder." Of: "Jullie moeten 
schuilen voor het geweervuur tot 
ik een teken geef dat het opnieuw 
veilig is." 

Onze gidsen hebben de groepjes 
bij het afgesproken punt opge
wacht. Daar werden de kaartjes 
geëvalueerd. Met de leerlingen 
werd besproken welke voorwerpen 
op de vlucht goed bruikbaar zou
den zijn en welke minder goed. 

Onze volgende stopplaats was het 
oude perron van het grensstation. 
We leerden er dat de spoorlijn 
tussen Tilburg en Turnhout op 
deze plaats werd aangelegd omdat 
de landbouwers van Zondereigen 
geen spoorweg op hun grond 
wilden. Daarom werd het geplande 

Sommigen komen er heelhuids door 

Met de fiets naar het vroegere woonhuis van Lisa Huybrechts 

spoor van Zondereigendorp naar 
het uitgestrekte heidegebied tussen 
Zondereigen en Weelde verlegd. 
In 1906 werd aan de grens een 
groot station gebouwd dat deels op 
Nederlands en deels op Belgisch 
grondgebied stond. Het speelde 
een belangrijke rol tijdens de Eerste 
Wereldoonog. Duizenden Belgische 
vluchtelingen kwamen te voet 
of met de trein hiernaartoe. De 
meesten werden verderop in Ne
derland naar grote opvangkampen 
doorgestuurd. Een kleinere groep 
van ongeveer 1.500 vluchtelingen 
werd gedurende langere tijd in 
loodsen opgevangen. 

We schetsten voor de leerlingen 
een beeld van dit vluchtelingen
oord, dat uit een slaap- en een 

eetruimte bestond. Onder de 
vluchtelingen waren er tweehon
derdvijftig kinderen zonder hun 
ouders. Die verbleven nog in België 
en konden de grens niet meer over. 
Veel vluchtelingen werden ziek. In 
totaal stierven in het vluchtelin
genoord zes kinderen, wat mede 
verklaard kan worden door de 
slechte voeding. Tot slot werd het 
dagschema van een vluchteling in 
het Baarlese vluchtoord besproken. 
Het leven was er op een militaire 
leest geschoeid. 

Het Belgische deel van het station 
werd in de herfst van 1914 door 
Duitse soldaten bezet. Midden 
1915 werd het station door de 
Duitsers met een elektrisch gela
den draad in tweeën gedeeld. De 
dodendraad liep dwars door het 
stationsgebouw ... 

Vredesmonument de 
Dodendraad 

Dan volgde een geleid bezoek aan 
het vredesmonument de Doden
draad, met antwoord op vragen 
zoals: hoe zag de dodendraad 
eruit? Hoe functioneerde hij? 
Waarom staan er aan weerskanten 
prikkeldraden? Waarom werd de 
draad opgericht? Wat waren de 
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Jos demonstreert het plooiraam 

Grensgidsen anno 2011 

gevolgen? Hoe werd hij bewaakt? 
Waarom probeerden mensen de 
draad te passeren? Hoe slaagden 
zij erin? Hoe zouden jullie de 
draad proberen te omzeilen? Welke 
slachtoffers vielen er in Baarle te 
betreuren? Het werd een boeiende 
rondleiding met actieve deelname 
van de leerlingen. Elke leerling 
slaagde erin om het vouwraam 
tussen de draden te plaatsen en de 
dodendraad te overwinnen. Ook 
wierpen we blikken dozen met 
tekstfragmenten uit echt gesmok
kelde brieven over de draad. Aan 
de andere kant werden ze opge
vangen en voorgelezen. 

Bij de dodendraad werd naar de 
wereldactualiteit verwezen. De 
aarde telt momenteel 12.000 
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km grensversperringen. Daar 
zijn oude bouwwerken bij die nu 
door toeristen bezocht worden, 
zoals de Chinese muur. Sommige 
grensversperringen zijn afgebro-

ken, denk maar aan de Berlijnse 
muur. Andere versperringen komen 
regelmatig in het nieuws: het hek 
tussen de USA en Mexico en de 
muur tussen Israël en Palestina. 
Sommige grensversperringen halen 
zelden of nooit het nieuws, maar 
ze zijn er wel: een draadversper
ring tussen Indië en Bangladesh 
en een elektrische draad tussen 
Botswana en Zimbabwe. Volgende 
grensversperringen zijn gepland: 
een betonnen muur tussen Saudi
Arabië en Jemen en een betonnen 
muur tussen Saudi-Arabië en Irak. 

Tentoonstelling "Armoede, 
niets is wat het lijkt" 

Een tentoonstelling van Jeugd en 
Vrede werd beschikbaar gesteld 
door de Erfgoedcel Noorderkempen 
en stond in de turnzaal van basis
school de Horizon opgesteld. De 
kinderen leerden er achter de uiter
lijkheden te kijken om zo het echte 
verhaal van mensen in armoede 
te ontdekken. Deze tentoonstelling 
doorbrak de clichés waarin we over 
armoede denken. Arm zijn is meer 
dan een gebrek aan geld. Via een 
mix van weetjes, getuigenissen en 
interacties maakten we kennis met 
het thema. Op een aantal zuilen 

Het invullen van de werkkaarten 



werd telkens één specifiek aspect 
van het thema "armoede" behan
deld: de oorzaken van armoede, de 
gevolgen voor de gezondheid, de 
armoedige huisvesting en armoede 
op school. Een werkkaart met 
vragen loodste de leerlingen door 
de tentoonstelling. 

Feestelijke afsluiting 

Vrijdag 29 april was om meerdere 
redenen een heel bijzondere dag. 
Na de presentaties over WO 1 
onderbrak burgemeester Jan 
Hendrikx het programma om mij. 
totaal onverwacht, een onder
scheiding op te spelden. De pers 
volgde in zijn voetspoor. Ook RTV 
was aanwezig voor een reportage. 
Het gebeurt immers niet vaak dat 
een Belg vanwege de Nederlandse 

koningin een onderscheiding in 
ontvangst mag nemen. Na de 
foto's, interviews en gelukwensen 
van familieleden, collega's en 
vrienden mocht ik opnieuw als gids 
aansluiten bij groep 7 en 8 van de 
SernardusschooL De plicht roept, 
ook al verneem je op dat moment 
dat de consultatie van je zwangere 
dochter in het ziekenhuis verdacht 
lang uitloopt... 

Na de middag werd het vredesmo
nument de Dodendraad plechtig 
door klas zes van basisschool de 
Horizon uit Zondereigen geadop
teerd. Namens Amalia werd hier
voor een herdenkingspiaatje aan 
het informatiebord bevestigd. En 
kort na de rondleidingen werd ik 
telefonisch op de hoogte gebracht 
dat ik tweemaal opa geworden 

"Neen, ik voel me nog geen Nederlander. Maar Baarfenaar wel." 

was. De tweeling was weliswaar 
zes weken te vroeg geboren, maar 
stelt het goed. Eind goed, al goed. 

Erfgoeddag 

Zondag 1 mei sloten we de vredes
dagen af met een deelname aan 
de Vlaamse Erfgoeddag. Het thema 
was midden in de roos: "Armoe 
Troef!" 

De tentoonstelling in de Horizon 
was die dag vrij te bezichtigen en 
de bezoekers werden getrakteerd 
op een "arme maaltijd" en op het 
computerscherm werden foto's van 
de vredesdagen getoond. Met dank 
aan iedereen die hielp bij het wel
slagen van Amalia's vredesdagenl 
In 2013 staat de volgende editie 
geprogrammeerd ... 
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Met een knipoog en een glimlach (5) 

Kinderspelen (1) 

RIA WILLEKENS EN 

JOS WITHAGEN 

Hoe onze gedachten onafhan- Ria zag een dag later tijdens de 

kefijk van elkaar kunnen leiden cursus kunstgeschiedenis wat 

naar hetzelfde onderwerp is soms speelgoed langskomen op het 

frappant. schilderij Sint Nicolaasfeest van 

Jos verving een zieke kleuterjuf op Jan Steen. lij dwaalde vervolgens 

De Akkerwinde. Zij constateerde af naar Breughels beroemde schil-

tijdens het buiten spelen, dat het derij Kinderspelen. 

springtouw weer uitdaging gaf om Waar speelden wij vroeger eigen-

kinderen samen te laten spelen. lijk mee? Voilá! 

Spelen zo oud als de mensheid 

In de oudheid 
Kinderen spelen al heellang met 
speelgoed. Steentjes en schelpen 
zijn waarschijnlijk het alleroudste 
speelgoed. In de vroegste bescha
ving, zoals in de kindergraven 
van Egypte en Mesopotamië zijn 
er bronzen speelgoedmeubilair, 
terracotta poppen, beestjes, bal
len en tollen aangetroffen. Dit 
speelgoed heeft waarschijnlijk 

Het beroemde schilderij Kinderspelen van Pieter Breughel uit 1560 
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Reliëf van een balspel van de oude Grieken 

toen nog een rituele betekenis 
gehad. Van de Grieken en Romei
nen zijn afbeeldingen van lappen 
poppen, trekkarretjes en jojo's 
bewaard gebleven. Spring- en 
loopspelletjes zijn vaak ontstaan 
uit rituele dansen. De rammelaar 
is al duizenden jaren oud. Zij was 
gevuld met gedroogde vruchtjes 
en zaadjes Door de baby er mee te 
laten rammelen, hoopte men dat 
kwaadaardige geesten op de vlucht 
sloegen. Het bikkelen had iets te 
maken met toekomstvoorspellingen 
en wichelaars. 
Kracht- en behendigheidsspelletjes 
voeren waarschijnlijk terug naar 
de Grieken, naar de stad Olympia, 
waar de Grieken naakt en goed 
geolied hun spierkracht en man
nelijkheid toonden. 
In de Oudheid moesten de meisjes 
hun speelgoed op hun trouwdag 

Jongens spelen al eeuwenlang graag 
met tinnen soldaatjes. 

wijden aan Hera, Dianeen Venus, 
de godinnen van liefde en vrucht
baarheid. De jongens offerden 
hun tollen, ballen en hoepels aan 
Mercurius en Jupiter op de dag dat 
zij volwassen werden. 

In de Middeleeuwen 
Er was weinig nieuws onder de 
zon in deze tijd. Veel zelfgemaakt 
speelgoed uit die tijd is vergaan. 
Bewaard gebleven zijn stokpaard
jes en tinnen soldaatjes voor 
de edelknapen. Evenzo minia
tuurmeubilair van zilver, brons, 
aardewerk of glas voor de meisjes. 
Het speelgoed was meer bedoeld 
als oefening voor hun toekomst als 
ridder of edelvrouwe. 

In de 16• eeuw 
Calvijn en Luther lieten in die tijd 
van hervormingen flink van zich 
horen. Ze bemoeiden zich zelfs 
met kinderspeelgoed. Calvijn zag 
het speelgoed als een heidense 
nutteloze bezigheid. Lulher daar
entegen omschrijft het kinderspel 
als nuttig, als ontspanning met een 
vormend element voor kinderen. 
De beroemde pedagoog Fröbel is 
hier later in 1837 op doorgegaan. 
Hij introduceerde in de Kindergar
ten (Fröbelkleuterscholen) speel
goed, zoals blokken, kubussen en 

mozaïeken. Zij dienden als lerend 
basiselement om de geestelijke 
en lichamelijke ontwikkeling te 
stimuleren. Op het beroemde 
schilderij "Kinderspelen" van Pieter 
Breughel uit 1560 staan een 
massa kinderen met meer dan 80 
spelletjes afgebeeld. Wel aardig 
te ontdekken is dat er geen echte 
kindergezichtjes zijn afgebeeld. Zie 
de afbeelding. 

De speelgoedindustrie 

Na 1600 begon, na de zelfge
maakte speelgoedjes door vader, 
pottenbakkers, houtdraaiers en 
metaalgieters, in Neurenberg 

Sint Nicolaasfeest van Jan Steen. 
Meisje met pop, jongen met kolfstok. 



04 De nameu viUI de speUetjes. 
Zie de zwartwit- a1beelding. Er zitten hele intetessantc namen bij. 

t. Binnen de woning e11 bet lt~k H11 kl: 
I. Met de pop spelen 4. Masker 7. Op je boord SI1WI 
2. Mis doen S. Seho~~t~~ttlen 8. Neus irl118tS 
3. Proppen sehieten 6. Over bel hek lda•ten:n 9. Tuimelen 

l. Op het plrin: 
IJ. Bruidstoet 
12. Rijschonkelen 
I 3. Bllndcmannelje 
14. Spelen met vogel in kooi 
IS. Bollen blaun 
16. Noolmolenlje 
17. Rr.mmelw 
18. Bikkelen 
19. Doop spelen 
20. Even or Ol)CYCQ 

21. Blind ei slaan 
3. Op de straat! 

l 0. Poan:lje Sptien 

22. Siehlopen 33. Mann~jc tillen 
23. Haasje over 34. Met de vollaard spelen 
24. Over de steon trtldcen 35. Kon\je dossen 
25. Kbld<eitoelenmeien 36. Met de bl..-.s lopen 
26. Slo~paardje rijden 37. Bok bok sta vast 
27. ~stokje in een otrrmt stakon 38. Winkeltjespelen 
2&. Trt>mmelen Ruit 39. Met meikevers spelen 
29. Hoepelen 40. Bou~n 
:lO. In 'I bomgat roepen 41 . Haartje pluleken 
31. Rinkelitoep 42. Vliesen slaan 
32. Wippen op de 1011 

43. Hooimüt 51. Ros Deiaard en de 4 hecmsldnden:n 59. Klinksl!l\n 
44. Kulll)csspelen 52. V:m ~ b8Jik springen 60. Knikkeren 
45. Afi'anoelen 53. Nalopertie spelen 61. Molca1ie draaien 
46. Processie 54. Hansjesjokken 62. Op hoge sleiten lopen 
47. Ponier\lt spelen 55. Vechten 
48. Moet Ik in je landje wden? 56. Ik %1\t e11 ik zat 
49. Paordjo rijden in de nek 57. Tegen de kelderdeuroplopen 
50, St- lansvuur 58. Kegelen 

4.Huis op de achtergrond: 
63. Aan de balie wimden 66. Toll~n 
64. aan de balie hqen 
M. Een be7.em op de vinger in evenwielil houden 

67.Del<orven voo< Sinterklaas uitsloken 
68. Lint uits~ken 

5. Bij en in de rivier: 
70. Wie %lil ilc gooien? 74. Boomklimmen 78. De berg is mijn 
71. Een .kikkmje 75. GU!l zwemmen 79. Kuillje gr.~ven 
72. KUISen 76. Voetje baden 80. Steekspel 
73. Druim 77. Zw~en met varicensbla .. 81. R.atclcn 

De namen van de spelletjes. Zie de zwart- wit afbeeldingen. Er zitten hele 
interessante namen bij. 

Breughels afgebeelde spelletjes in zwart- wit met nummering. Zoeken maar ... 

50 van wirskaante 2011/2 

Duitsland de speelgoedindus-
trie op te komen. Daar waren 
veel houtsnijders van religieuze 
beelden zonder werk geraakt na de 
hervormingen. Zij gingen over tot 
de productie van poppen en ander 
speelgoed. De uitvinding van de 
stoommachine bracht aanvankelijk 
het blikken, later het technisch 
speelgoed tot een massaproductie. 
Deze industrie breidde zich uit tot 
heel Europa, zelfs tot in Rusland 
en de Verenigde Staten. 
Tot in de 18• eeuw is er voorna
melijk binnengespeeld. Het was 
buiten te smerig en te gevaarlijk. 
Jongens en meisjes hadden hun 
eigen speelgoed. Op schilderijen 
zie je de meisjes vaak afgebeeld 
met een pop. De jongens met een 
kolfstok, een soort golfstok. Bv. op 
"Sint Nicelaasfeest" van Jan Steen 
(Rijksmuseum}. 
Aanvankelijk was het speelgoed 
voor de meeste mensen nog veel 
te duur. Veel handige ouders 



bleven zelf speelgoed vervaardigen. 
Pas een flink stuk na de Tweede 
Wereldoorlog (1940-1945) had
den de meeste mensen geld om 
speelgoed te kopen. De uitvinding 
van het goedkopere plastic speelde 
hierin een prominente rol. 
Op het eind van de 20'1" eeuw, nu 
nog dagelijks anno 2011, komen 
er door de uitvinding van de com
puter veel elektronische spelletjes 
op de markt. 

Soorten spelen 

Buitenspelen 

Na een klein stukje geschiedenis 
over het ontstaan van kinderspelen 
en hoe we geïnspireerd raakten 
voor dit artikel zijn we gaan "gra
ven in onze goeie ouwe tijd". 
Er zijn zoveel soorten spelen, dat 
we ons moeten beperken tot dat 
wat we in onze beleving fijn von
den en hoogstwaarschijnlijk ook 
in de uwe terwijl u dit leest. We 
hebben hierin echt keuzes moeten 
maken. Ongetwijfeld komen er 
weer mooie herinneringen van 
destijds naar boven drijven. Laten 
we beginnen met onze geliefde 
spelletjes, die we speelden op de 
speelplaats op school of thuis, 
maar ook onderweg van thuis naar 
school. 

Knikkeren 
Het knikkeren begon ongeveer in 
het voorjaar, het was soms nog 
echt koud. Wie er mee begon? 
Een groot vraagteken, maar ineens 
zat iedereen op de speelplaats op 
de grond. We maalden niet om 
mogelijk een "blaasontsteking" 
op te lopen. So what, we waren 
geen watjes! Er moest geknikkerd 
worden: de allermooiste beuken 
Jonkten maar jou! 
Een zak met knikkers was toch 

Een oud blik vol met knikkers. Ervoor stoffen knikkerzakje. 
Verder limks kleiknikkertjes, grote beuken en kleine beuken. 
Vooraan een paar bommenketten, twee mooie bikkels, een 
jongenstol en twee melsjestollen. 

iets om trots op te zijn als kind. 
Meestal in een oud washandje of 
in een mooi exemplaar gemaakt op 
de naaimachine. Uiteindelijk was 
de inhoud belangrijk! 
Prachtige glazen knikkers, waarvan 
met name de beukennoot nog het 
meest in onze herinnering leeft. 
Grote en kleine beukennoten, om 
die te bemachtigen, daar ging het 
om. 
Om in het bezit te komen van 
zo · n verleidelijke beukennoot 
moest je wel de regels van het spel 
volgen. Op de speelplaats van de 
school of op het kerkplein werden 
er onderling afspraken gemaakt 
over de spelregels. Je nam stelling 
door in spreidstand te gaan zitten. 
De andere partij moest op dertig 
kindervoetstappen, tegen elkaar 
gemeten, plaatsnemen. Zo mocht 
men proberen de o zo begeerde 
"gezette beukeonoor te raken door 
het gooien van "klaaikes", kleine 
knikkers gemaakt van klei. Op zijn 
Baols gewoon klaaikes! Uiteraard 
was het soms zeer dubieus, als 
er meerdere gegadigden waren, 
die ook interesse toonden en mee 

wilden gooien. En dan opeens de 
kreet: "Ja, geraakt!" Maar door 
wie ... en dát ontaardde wel eens in 
heftige woordenwisselingen. Als je 
helemaal geen knikkers meer had, 
was je blut. Dat kwam door dat 
kleine hebbedingetje, de mooiste 
knikker die zo verleidelijk was, dat 
je alles op het spel zette om die in 
bezit te krijgen. Later ... kunnen we 
ons herinneren, kwamen er weer 
andere benamingen voor knikkers 
zoals bonken, superbonken en 
megabonken. 
Jongens knikkerden in een kuiltje 
en hun knikkers bestonden uit 
bommeketten, dat waren ijzeren 
knikkers. 

Springen 
Wat was er heerlijker dan springen 
in je eentje met je eigen spring
touw, waaraan mooie gekleurde, 
houten klossen zaten. Omdat 
het nog niet zo druk was met 
auto's, kon men lekker eindeloos 
doorspringen op de stoepen. Ik 
maakte met mezelf de afspraak 
om zonder af te zijn mijn doel van 
school tot huis te halen. Dat is 
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Een mooie getekende kaart met de bekendste oude 
kinderspelletjes. 

menig keer gelukt. Of draaien met 
z · n tweetjes met een langer touw, 
opgeluisterd met de bijbehorende 
liedjes. Aanschuiven in een lange 
rij, en wachten op je beurt. Als er 
maar één liefhebber was om te 
draaien, dan was dat geen pro
bleem. De lantaarnpaal zei nooit 
nee. Met zijn allen tegelijk springen 
gaf enige hilariteit. Want hoe 
lang duurde het, eer iemand met 
zijn voet het touw raakte? Geen 
nood, we begonnen weer gewoon 
opnieuw. Een andere manier was 
om met tweeën tegelijk touwtje te 
springen. Erg leuk om te doen, een 
kind draaide met de rechterhand, 
het andere met de linker en dan 
samen door de boog, geweldig 
toch? En .... de snelle, dat was twee 
keer zo vlug draaien als je sprong. 
Uiteraard meer voor de gevorder
den. 

in het grote touw. Met allerlei 
toepasselijke gebaren erbij, maar 
de getallen verplicht op l been. 
Moeilijk hoor! 
Karel 1 brak zijn been: 1, 
Karel 2, zag een ree: 1- 2 
Karel 3 brak zijn knie: 1-2-3 
Karel 4 dronk een glaasje bier: 

1-2-3-4; 
Karel 5 sloeg zijn wijf: 1-2-3-4-5; 
(hier sprong een ander kind ook 
in het touw om de z.g. klappen te 
krijgen) 

Karel 6 dronk uit de fles: 1-2-3-

4-5-6 
Karel 7 begon te beven: 1-2-3-4-
5-6-7, 
Karel 8 stond op wacht: 1-2-3-4-

5-6-7-8 
Karel 9 moest hard vegen: 1-2-3-
4-5-6-7-8-9 
Karel 10 kon niet zien: (met ogen 
dicht 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 0!) 
Dan pas uit het touw springen. 
Bijna niemand haalde dit! Wij in 
ieder geval niet. 

Andere bekende versjes op de 
springcadans waren: 
Meisje hoeveel jaar ben jij? 
Of Beertje, beertje draai eens 

rond. 

Ook bekend: 1-2 kopje thee 
3-4 glaasje bier 
5-6 kurk op de fles 

7 -B soldaat op wacht 
9-10 nooit meer gezien. 
Springen was gezond, je was in 
beweging en je kon er veel trucjes 
mee bedenken. 

Over de oorsprong van het touw
springen tasten we in het duister, 
zoals dat het geval is met menig 
spel. Maar toch al duidelijk in 
beeld bij Breughel in de 16•eeuw. 
Touwspringen is een ritmisch spel, 
daarom is het niet verwonderlijk 
dat kinderen in veel verschillende 
landen versjes opzeggen of zingen 
op de maat van het slaan van het 
touw tegen de grond. Hierbij een 
voorbeeld van een springversje Een illustratie uit een oud leesboekje van Jan Ligthart. 
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Touwtrekken behoorde daar ook 
bij, maar dat was toch meer voor 
de jongens weggelegd. 

Hinkelen 
Dan opeens was het hinkeltijd. Wie 
bedacht dat nu? Iemand begon 
ermee en de hinkeltijd was aange
broken. Gewapend met een groot 
stuk krijt. We kunnen ons nog her
inneren dat een afgedaan of stuk 
gevallen heiligenbeeld de ideale 
krijtstukken waren om hinkelper
ken uit te tekenen op een stoep. 
Of een hinkelbaan maken met een 
stok in het zand. De hinkelsteen 
of het blokje was een belangrijk 
onderdeel van het spel. 
Hinkelbanen bestonden uit mooie 
symmetrische vormen, in onze 
herinnering in de vorm van een 
slakkenhuis. Een ander bestond 
uit een aantal vakken, getekend 
als in de vorm van een kruis met 
een soort hemel als eindpunt. De 
vakken werden genummerd van 
1 t/m 10 en het spel kon begin
nen. Door het blokje of de steen 

in vak l te gooien, schopte je dan 
de blok verder op volgorde naar 
de volgende vakken. Totdat je 
uiteindelijk, wel foutloos natuurlijk, 
in het slakkenhuis of de hemel be
landde. Als deze eerste poging was 
gelukt, mocht het hinkelblok in vak 
2 gegooid worden. Je begon weer 
gewoon opnieuw en dan sloeg je 
vak 1 over. De hinkelsteen of het 
blokje, maar ook jij zelf mochten 
niet op een krijtstreep terecht ko
men of buiten het hinkelperk. Dan 
was je onherroepelijk af en was 
het volgende kind aan de beurt. Zo 
werden er allerlei variaties bedacht 
om het hinkelspel gaande te 
houden. Een spel waaraan zoveel 
plezier te beleven viel en toch niets 
kostte! 
Enkele jaren geleden hebben we 
als leerkrachten van De Akker
winde met een aantal ouders een 
poging gedaan om met betonverf 
de speelplaats op te Jeuken door 
het tekenen van hinkelperken op 
de speelplaats. Met veel verve heb
ben we dat gedaan. De kinderen 

Meester Jim pimpte de oude speelplaats van De Akkerwinde op met een 
prachtig hinkelhok. 

hebben er nog veel plezier aan 
beleefd. 
Hinkelen had van oorsprong een 
religieuze betekenis. Het spel had 
de plattegrond van een kerk als 
patroon. Het heette dan ook het 
hemel- hel- aarde- hinkelspel. 
Andere historici beweren dat het 
hinkelen al ontstaan zou kunnen 
zijn uit het atletieknummer hink
stap- sprong van de oude Grieken. 

Balspelen 
Trefbal was wel een van onze ge
liefde balspelen. Het trefbalspel is 
een variant op het tikkertje spelen. 
Het tikken was dan eigenlijk het 
treffen ofwel het raken van de te
genstander met de bal. Dan was je 
af. "Eraan!" gilden we dan. Trefbal 
vonden we geweldig. Met de hele 
klas of met de zesde klassers van 
de Franse les na schooltijd. Balspe
len gingen ons bovendien altijd 
beter af dan al die springspelletjes. 
Koninginnebal, een variant op 
trefbal, was ook leuk. In onze ogen 
echter minder spannend, want wij 
waren maar kleine "hakdoppen". 
Oe meeste meisjes hadden veel 
voordeel van hun lengte in dit spel 
van alleen maar overgooien en 
vangen. 
Voetballen deed je als meisje in 
die tijd niet. Op de jongensschool 
was voetbal natuurlij k het favoriete 
spel. Maar wij mochten nog niet 
eens naar die jongens kijken! Laat 
staan meedoen ... 
En wie kent dit balspel niet: 
Antoinette wie heeft de bal, die 
mooie bal van goud? Een twee 
drie, ik heb hem al, die mooie bal 
van goud. Terwijl iedereen met zijn 
rug tegen de muur stond, mocht 
één kind de bal achterover gooien. 
Deze persoon stond op een paar 
meter afstand met de rug naar de 
groep. Als het lied uit was mocht 
degene, die de bal gegooid had, 
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Allerlei bultenspelletjes. Kinderen kunnen eindeloos oefenen om handig te worden in het omgaan met 
kleine balletjes. 

zich omdraaien en raden wie de 
bal achter haar rug had. Snelle ac
tie was geboden om zo onzichtbaar 
mogelijk, zonder te duwen, weer 
in het gelid te staan. De clou was 
namelijk dat zij het nfet zou raden. 
Dan was het jouw beurt. Hoera ! 

Tikspelen 
Wij noemden tikkertje gewoon 
''letsen". Geen idee waar het woord 
vandaan komt. Het is het alom 
bekende renspelletje. Er waren 
heel veel tikspelen in omloop. Een 
bekende was: Een kind moest om
gekeerd tegen een boom staan en 
dan tot 100 tellen, bij de tientallen 
heel langzaam. ledereen had zich 
intussen kunnen verstoppen. Bij 
100 mocht je je omdraaien en zoe
ken maar. Wie gezien werd, werd 
afgebuut en moest tikker zijn. Of je 
mocht jezelf afbuten. Dan was je 
vrij natuurlijk. 
Een aftelrijmpje om de tikker te 
moeten zijn was: 
/ene miene mutte 
Tien pond grutten 
Tien pond kaas 
/ne miene mutte is de baas 
Allen die wilden meedoen. maak
ten een kringetje en één persoon 
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zei: "pot" en begon met het versje. 
Deze aftelversjes waren op zich al 
spelletjes. Wie het woordje ''baas" 
trof. was de gelukkige en mocht 
hem zijn. Je zou bijna kunnen 
vaststellen dat dit soort rijmpjes 
een cultuurgoed zijn geworden. 
Jammer dat je dit langzaam ziet 
verdwijnen, "de draai" is eruit. 
Kinderen spelen ook niet meer op 
straat. Door het drukke verkeer is 
onze samenleving veel complexer 
geworden. 

Nu zijn de elektronische spelletjes 
in zwang. Wie zal het zeggen over 
50 jaar? Onze kleinkids misschien? 
"Die oude playstation, dát was 
pas genieten ... ". 

Binnenspelen 

Eigenlijk kunnen we hier heel kort 
over zijn. We speelden bijna altijd 
buiten. We mochten niet op onze 
kamer spelen, die we met drieën 
deelden. De slaapkamer was om 

Saskia en Jeroen hebben op dit plaatje volop gevarieerd 
speelgoed. 



te slapen, verder niets. Van een 
speelkamer hadden we nog nooit 
gehoord. Zelfs met de pop spelen 
of schooltje spelen deden we 
meestal op de stoep. De melkkruk
jes of omgedraaide emmers waren 
de schoolbankjes. Binnen spelen 
was dus in de keuken of woonka
mer. De "goei kamer" was ook al 
verboden terrein. Wel speelden we 
in de zomer met regenweer veel in 
de stal of in de schuur. In de koei
enstal hadden we een stoelder. Een 
lang touw hing met 2 uiteinden 
op een goede hoogte aan de "zult 
van de stalgang", waar vroeger de 
koeien aan vastgebonden stonden. 
Een plankje erin en huppekee. je 
kon schommelen. Niet het plankje, 
maar de touwen vasthouden. Hield 
je toch alleen maar het plankje 
vast om dat eens uit te proberen, 
dan kukelde je achterover en kon 
je op de scherpe rand van de 
koeiengoot vallen. Zoals mij eens 
overkwam. Een diepe snijwond in 
je achterhoofd als gevolg. Pa werd 
er bijgehaald en vlug achterop de 
fiets naar de dokter om te laten 
hechten. Je kunt het litteken nog 
voelen! Veel mensen hadden 
buiten aan een fruitboom ook zo'n 
schommel hangen. 
0 ja, nog iets origineels: Koppeltje 
duikelen aan het waspèrd, als het 
geen wasdag was. Dus niet op de 
maandag. Herkenbaar? 
's Avonds tekenden en kleurden 
we wat op stukjes blanco karton. 
In het gunstigste geval op lege 
bladzijden, gescheurd uit een oud 
schoolschriftje van het jaar daar
voor. Tenminste als je juf dat al niet 
gedaan had. Heel fijn wit tekenkar
ton vond je bij de nieuw verpakte 
nylonkousen van moeder en grote 
zus. Als je nu een nieuw overhemd 
uit de verpakking haalt, vind je nog 
vrijwel hetzelfde karton. Wat waren 
we toch inventief. 

De treinenpassie gaat vaak over van vader op zoon (tjes). Op 
de achtergrond. een paar mooie treinen met een bergdorpje, 
zelf gebouwd door een papa . Links op de foto wordt het 
treinemplacement weer flink uitgebreid. 

Kaarten deden we vooral op zon
dag, soms tot vervelens toe. Lezen 
was ook een fijne bezigheid. Maar 
de meeste boeken hadden we al tig 
keer gelezen. Arendsoog en Witte 
Veder vonden we als meisjes niks. 
Het liefst échte meisjesboeken, 
zoals Mariska het circuskind. 
's Avonds, als er tijd over was, 
kwam er wel eens een gezel
schapsspelletje boven tafel. In 
de boerengezinnen was minder 
vaak, want dan moest het stalwerk 
gedaan worden. "Alleen als het 
rozenhoedje gebeden was!" horen 

we iemand op de achtergrond 
zeggen. 0 ja, dat is waar ook. Hoe 
durven we dat vergeten te melden 
uit de tijd van het Rijke Roomse 
leven. 

Spelen door jong en oud 

Eeuwenlang hebben mensen een 
spelletje gespeeld. De Grieken 
zijn er beroemd om geworden. 
De mannen deden al veel aan li
chaamscultuur, waren trots op hun 
lichaam, waren al echte atleten. Zij 
hielden hun lichaam optimaal in 

Menig kind houdt van poppenkast spelen. Een aankondiging 
van een onlangs gespeelde poppenkastvoorstelling voor jong 
én oud! 
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vorm met allerlei spelen. De oor
sprong van de Olympische Spelen 
ligt dan ook in Olympia: elkaar me
ten met prestaties. naakt met olie 
ingewreven. De vrouwen konden 
destijds al genieten van een mooi 
mannenlijf. In tegenstelling tot de 
Romeinen destijds. Zij hielden 
liever hun tuniekje aan. Dat waren 
echter nog geen gestroomlijnde 
sportpakjes. Een ware sportbusi
ness is hieruit ontstaan. Om over 
de business in de voetbalwereld 
maar te zwijgen. 

Detail: Oe kamer met het kabinet. 

Er werd nog een prachtig poppenhuisboek van een zolder 
getoverd. 

Duidelijk is dat in de huidige tijd 
zowel jong als oud nog steeds 
kunnen genieten van een spel
letje. Miljoenen mensen houden 
van een kaartje leggen. Pesten, 
rikken, jokeren is niemand echt 
vreemd. Bridge wordt steeds vaker 
gespeeld. Schaken en dammen 
is ook een spel voor veel volwas
senen. En wat te denken van vlieg
tuigjes or helikopterties bouwen en 
ze vervolgens laten vl iegen via een 

Het boek openklappen geeft als resultaat een compleet poppenhuis van karton! Een lust voor het oog. 



Detail: De keuken met het oude fornuis. 

afstandsbediening? De prachtigste 
exemplaren kom je tegen. Hoeveel 
treinemplacementen liggen er in 
diverse gezinnen boven op zolder, 
waar de vaders en hun zonen uren 
doorbrengen met hun geliefde 
treintjes? Poppenkast spelen is voor 
menigeen ook zo'n geliefd theater
spelletje thuis. 

Zoals de ouden zongen, piepen de 
jongen. 

__ , .. 

Slot 

We hebben fl ink gesnoeid in de 
kinderspelen uit onze jeugd. Toch 
willen we een paar feiten beslist 
niet onvermeld laten. Wat dat dan 
wel is? Een tipje van de sluier .. . 
al die zelfverzonnen spelletjes 
van vroeger. Die waren wel heel 
inventief. Ook de "rotstreken", die 
destijds samen met de buurtkin
deren uitgehaald werden. Men gaf 

allerlei ideetjes aan elkaar door 
en leerden elkaar de minder fijne 
kneepjes van het vak. Wat wij 
vroeger uitgehaald hebben? Of .... 
U als lezer misschien? Allemaal 
even braaf geweest? Kom nou, je 
moest toch wát met praktisch geen 
speelgoed? 
Dat willen we U niet onthouden. 
Een volgende keer winden we er 
geen doekjes om ... 



In memoriam pater Ladislas (1) 

HERMAN JANSSEN 

Vijftig jaar geleden, op 19 augus

tus 1961, stierf pater Ladislas Se

gers. De voorbije jaren werd door 

onze vereniging veel aandacht 

aan deze voormalige inwoner 

van Zondereigen besteed. Denk 

bijvoorbeeld aan de driedaagse 

heemreis "In de voetsporen van 

pater Ladislas" (2004). Dat· 

zelfde jaar publiceerde Amalia 

zijn oorlogsdagboek, "Helsche 

muziek uit de loopgrachten". Ook 

verscheen zijn biografie, terug te 

vinden op onze website. In 2009 

werd in de kerk van Zondereigen 

een prachtig glasraam ter ere van 

hem ingewijd. En volledig in zijn 

geest organiseren wij thans voor 

de lagere schooljeugd afwisse

lend archeologische lesdagen en 

vredesdagen. Sinds 2004 werden 

heel wat bijkomende gegevens 

over zijn merkwaardige leven 

verzameld. Ter herdenking van de 

vijftigste verjaardag van zijn over· 

lijden wordt deze informatie in 

een korte artikelenreeks gegoten. 

Een eerste aflevering handelt over 

de Grote Oorlog. 
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Afscheidsbrief 

Pater Ladislas was een verwoede 
briefschrijver. In Zondereigen 
worden meer dan honderd brieven 
van hem bewaard. Vooral tijdens 
de lange winteravonden in Canada 
(1927-1961), wanneer heimwee 
hem overviel, bleek het schrijven 
van brieven naar familieleden in 
zijn geboortestreek een zinvolle 
dagbesteding. Hij vertelde dan over 
zijn ervaringen, informeerde naar 
familieleden en kennissen, 
stelde allerlei heemkundige 
vragen over Zondereigen en 
adviseerde ongevraagd over morele 
en godsdienstige kwesties. Een 
mooi tijdsbeeld. Interessante en 
aangrijpende lectuur, ook voor een 
buitenstaander. 

Zijn meest emotionele brief schreef 
pater Ladislas echter lang vóór hij 
naar Canada vertrok. Dankzij Ad 

Leijten en zijn vrouw Kitty Martens 
is namelijk een brief uit de Eerste 
Wereldoorlog bewaard gebleven 
waarin pater Ladislas, die bran
cardier was in het Belgische leger, 
zijn overlevingskansen erg laag 
inschatte. Hij schreef namelijk 
een afscheidsbrief naar zijn zus in 
Ulicoten. Mocht hij sneuvelen, dan 
moest zij de brief naar haar familie 
in Zondereigen doorsturen. De let
terlijke tekst luidt als volgt: 

Foto's op de militaire pas van pater 
Ladislas 



"Moeder lief, dierbare Zusters en 
Broeder, wanneer deze brief U zal 
bereiken -in Gods naam ver
schiet toch niet - zal uw kind en 
broeder gesneuveld zijn. Hij dien 
Gij opofferdei om in 't klooster 
voor den evenmensch te gaan 
leven, gaf zijn leven voor de arme 
gekwetsten. In Gods naam weent 
toch zoo niet; want niettegen
staande al mijn zonden, hoop ik 
dat mijn lot benijdenswaardig is. 
Ik was gelukkig hier op aarde en 
nu verhoop ik dat de Schepper 
het offer van mijn leven aan
vaard heeft voor de bekeering der 
zondaars. 

Ik heb mijn oorlogstegenkomsten 
beschreven en ik hoop dat zij u 
zullen bereiken. In naam Uwer 
liefde voor mij, bewaart ze in het 
vaderlijk huis, en leest ze dan 
soms in de winteravonden, wan
neer een nieuw geslacht er zal 
wonen in liefde. 

Ik wil dat mijn laatste groet aan 
U een liefdegroet weze. 0 edel 
geslacht waar ik aan toebehoor, 
gij kunt de liefde niet meten 
mijner hartegronden. Moeder lief, 
o moeder die mij in eerbaarheid 
kweektel en voeddet aan uw 
borsten en opleidet als kristen 

mensch, vaarwel, ik ben naar 
vader, tot in den hemel, tot de 
blijde eeuwigheid. Moeder, gij 

waart het hemelsch beeld dat mij 
tegenlachte in mijn droomen. 0 ik 
zou u zoo gaarne nogmaals heb
ben weergezien, ik zou u willen 
gekust hebben gelijk toen ik nog 
een kindeke was, ik zou u willen 
spreken hebben lang en zoet -
God wilde het anders, ik verwacht 
u hier boven. 

Beste Marie, Joanna, Louise, gij 
wiegdet mij, uw broerken, toen 

ik nog een kindje was; vaartwel 
onder den zegen des Scheppers, 
op 's wereldsrozenwegen die 
ten hemel leiden. Jozeffen en 
Mathilde, onder uwe leiding ging 
ik naar school, mijn handjes in 
uw kinderhandjes, vaartwel, leidt 
mij nu nogmaals met den hemel 
te openen door uw gebeden. 

Beste Fons, mijn eenige broeder, 
met u deelde ik alle vreugde en 
alle leed; vaarwel en word een 
sterke elkeboom uit het schoon 
geslacht der vaderen, leer aan uw 
kroost die edele, taaie landsliefde 
en godsdienstigheid. 

Amelieke, Angelieke, u kende 
ik slechts als mijn zusterkens, 
u mocht ik beschermen in uw 
onschuldige jaren en u kan ik niet 
anders inbeelden dan met kinder
haar op de schouders ... vaartwel, 
vanuit den hemel bescherm ik u. 

Zusters die in 't klooster het 
werk van Golgotha voortzet, gij 
verhevene bruiden des Heeren, 
beantwoordt Gods voorliefde met 
brandende, werkelijke weder-

liefde. Schoonbroeders, broeder, 
bemint uwe vrouw - zusters 
lief bemint uwen man en weest 
onderdanig - zoo wil het God. Ge
trouwden, het doel van uw leven 
is de oprecht krislelijke familieen 
voort te zetten. Steunt de werken 
die Gods rijk uitbreiden en laat 
den arme niet ongetroost uw deur 
verlaten. 

Een opperste groet aan dat huis 
waarin moeder mij baarde, aan 
die hofstede der vaderen die ons 
geslacht zag werken en bidden 
in blij tezamen-zijn, aan onze 
velden en beemden en heide 
en bosschen zoo driftig bemind. 
Vaartwel, God zegene U tot in de 
eeuwigheid. Bidt voor Uw Zoon en 
Broeder die u onzeglijk liefhad en 
sneuvelde voor het vaderland." 

De Belgische Standaard 

Vlaamse soldaten werden tijdens 
de eerste oorlogsmaanden nauweli
jks in hun eigen taal geïnformeerd 
over de toestand aan het front of 
over de bezetting van het bin
nenland. In 1915 kwam daar 

Voor zijn heldhaftige werk als brancardier ontving pater 
Ladislas o.a. deze medailles. Ze werden ons vanuit Canada 
bezorgd. 
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verandering in. Toen lanceerde de 
kapucijn pater lldefons Peeters 
(1886-1929} een Vlaams week
blad dat onder de frontsoldaten 
verspreid werd. Het eerste nummer 
verscheen officieel op zondag 1 0 
januari 1915, maar werd al een 
dag eerder te koop aangeboden. 
Het initiatief sloeg aan en in 
februari kwamen er drie edities per 
week. Vanaf 15 juni 1915 ver
scheen het blad dagelijks, behalve 
de dag na een rustdag (op maan
dag en daags na een feestdag). 
De Belgische Standaard was het 
enige dagblad in Vrij België gedrukt 
werd en dat heel de oorlog zou 
verschijnen. Het laatste nummer 
verscheen op 31 december 1919. 

We wisten al langer dat pa-
ter Ladislas uéén der eerste en 
trouwste medewerkers van pater 
lldefons" was. Onlangs kregen 
we inzage in "Het Vlaamsgezinde 
dagblad De Belgische Standaard 
van de Kapucijn lldefons Peeters 
1915-1919" (een boek uit 1957, 
geschreven door pater Hildebrand 
en uitgegeven in Antwerpen). 
Daaruit blijkt dat in het startnum
mer van de krant een artikel met 

De Panne, begin 1915. Rechts achteraan herkennen we 
pater Ladislas. Links vooraan zit pater lldefons Peeters 
(stichter en redacteur van de krant} en rechts zijn broer, 
pater Hildebert Peeters (beheerder}. Mogelijk is deze foto bij 
de oprichting van de Belgische Standaard genomen. 

als titel "Aan de IJzer" verschenen 
is. Het werd ondertekend door 
"F.L.", de initialen van frater 
Ladislas. Later schreef Segers ook 

artikelen onder zijn roepnaam, 
''Ladis". Bovendien vermoeden we 
dat Pater Ladlslas tot het selecte 
groepje van kapucijnen behoorde 

Onder de pijl: Villa "Ma Coquille" aan de Zeedijk in De Panne 



dat pater lldefons Peeters bij de 
oprichting van de Belgische Stan
daard heeft bijgestaan. 

Gustaaf Peeters (pater lldefons) 
werd op 31 juli 1886 in Roese
lare geboren. Zijn vader (Thomas 
Peeters) was afkomstig van 
Breda (• Breda 1853, + Roeselare 
1905), waar nog altijd familieleden 
wonen. In 1910 werd pater 
lldefons tot priester gewijd. Sinds 
september 1912 verbleef hij in 
het kapucijnenklooster in Izegem, 
waar Ladislas op dat moment pater 
zijn kloosteropleiding kreeg. Al 
vóór 1914 waren er hartelijke en 
veelvuldige betrekkingen tussen de 
familie Peeters en de kapucijnen. 
Op 8 december 19 14 nam de 
familie Peeters haar intrek in de 
villa "Ma Coquille", Zeedijk nr. 3 in 
De Panne. Pater lldefons vond er 
onderdak en richtte er het kantoor 
van de Belgische Standaard in. 

Bij de familie Peeters vond pater 
Ladislas een tweede thuis, net als 
alle andere kapucijnen. Vooral de 
moeder, een ijverige Derde Orde
linge, toonde zich voor de uit hun 
milieu gerukte religieuzen een ech
te moederfiguur. Zij voorzag in de 
materiële behoeften, haar zoon in 
de geestelijke. Na de oorlog schreef 
Ladislas Segers dat het "zijn heilige 
en aangename plicht was om pater 
lldefons, zijn moeder en heel het 
huishouden te danken voor wat ze 
ten bate van de kapucijnen hadden 
gedaan. Ma Coquille was een oasis 
te midden van de oorlogswoestijn." 
Hij dankte moedertje Peeters ook 
namens zijn eigen moeder. op 
haar afgelegen Kempische hoeve, 
voor al wat ze voor haar zoon had 
gedaan!" (p.226) 

Pater lldefons gaf financiële steun 
aan religieuzen voor hun bedevaar-

Voorzijde van het geboortehuis van pater Ladislas 

---Achterzijde van diezelfde boerderij 

ten naar Lourdes. Toen Ladislas in 
november 1916 van zo'n vroom 
verlof "thuis" kwam, werd hij bijna 
wanhopig toen hij hoorde dat moe
dertje Peeters zo graag de reis zou 
hebben meegemaakt en nu van 
plan was om met pater Matthias 
Vermang op bedevaart te gaan. 
"Hij ware zo fier geweest die reis 
met haar te mogen ondernemen 
en iedereen zou begrepen hebben 
dat hij met zijn moeder op weg 
was!" Maar van de Leurdes-reis 
van moedertje Peeters is nooit iets 
gekomen ... (p.224} 

De kapucijnen organiseerden in de 
villa van de familie Peeters ook een Moedertje Peeters 
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Pater Ladislas Segers 

Rode-kruisarmband uit WOl 

twaalftal retraites. Deze broeder
lijke bijeenkomsten brachten soms 
koddige incidenten mee. Zo bracht 
aalmoezenier Cyriel Fierens eens 
drie kilo filet d'Anvers in zijn reis
zak mee. Doch toen hij zich in Ma 
Coquille te bed begaf, vergat hij dat 
daar een hond waakte. Die peu
zelde 's nachts het kostbare vlees 
op, tot wanhoop van de wettige 
eigenaar die bovendien nog een 
hoop ondeugende plagerijen van 
de confraters in ontvangst moest 
nemen. Jef Simons heeft deze 
gebeurtenis luimig verteld (Verha
len van een kanonnier, p. 7 4-91, 
Brussel, z.j.). De naam van pater 
Cyriel heeft hij veranderd in pater 
Capistranus. Doch de aanwezige 
medebroeders Ladis, Arnulf en 
Godfried heeft hij trouw bij hun 
ware naam genoemd. (p.223-224) 
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De Belgische Standaard groeide 
uit tot een betrouwbaar en in het 
buitenland veel geciteerde krant. 
Door dicht bij het front te verschij
nen, beschikte zij over snelle en 
degelijke informatie. De Belgische 
Standaard was vaderlandslie-
vend, katholiek en passivistisch 
Vlaamsgezind. In zeer gematigde 
bewoordingen werd geklaagd over 
de wantoestanden waarvan de 
Vlaamse soldaten het slachtoffer 
waren. Dit leidde tot scherpe pole
mieken met Franstalige kranten. Zo 
waren er veel verdachtmakingen 
vanwege Le XXième Siècle. De 
Belgische Standaard ondervond 
veel tegenwerking van de militaire 
overheid, die meende geen journa
listen aan het front te kunnen of te 
moeten dulden. Veel uitgaven ver
toonden witte vlekken, sporen van 
de militaire censuur. Oe Belgische 
Standaard werd strenger gecensu
reerd dan andere kranten, omdat 
zij aan het front verscheen. Vaak 

was er ook sprake van politieke 
(onderdrukking van Vlaanderen) 
in plaats van militai re censuur. 
De krant werd door de officiële in
stanties tegengewerkt, vooral door 
Eerste Minister de Broqueville. 

De oplage steeg van vierduizend 
exemplaren begin 1915 tot meer 
dan achtduizend in 1917. Het 
aantal lezers lag zeker veel hoger, 
want de soldaten gaven de kranten 
aan elkaar door. In de loop van 
1918 werd de passivistische hou
ding een nadeel voor de Belgische 
Standaard. Het blad verloor terrein 
ten opzichte van het veel radicalere 
"Ons Vaderland". Redactieleden 
van deze activistische krant gaven 
leiding aan de Frontbeweging. Bij 
de Vlaamse soldaten werd deze 
groepering steeds populairder 
omdat zij ervoeren dat hun rechten 
geschonden werden en dat zij altijd 
de slechtste en gevaarlijkste taken 
kregen. Beide Vlaamsgezinde kran-

Herinnering aan een Lourdesreis van pater Ladislas 



ten hadden weinig goeds te zeggen 
over "De Legerbode", de Vlaams
talige editie van de "Courrier de 
LArmée". Dit blad werd door De 
Belgische Standaard meermaals 
"De Leugenbode" genoemd. An
dersom werd de "Standaard" voor 
"Stinkaard" uitgescholden. De Bel
gische Standaard nam geen stel
ling in tegen de activisten. Vanaf 
1917 verkozen veel aalmoezeniers 
en brancardiers "Ons Vaderland" 
boven de Belgische Standaard. 
De kapucijnen bleven echter 
trouw aan "hun" pater lldefons, 
al vertoonde pater Ladislas veel 
sympathie voor het activistische 
gedachtengoed. 

Naast het nieuws van de dag wou 
de Belgische Standaard aan de 
Vlaamse frontsoldaten een gezonde 
ontspanning bezorgen. Op die ma
nier werd getracht om hen op het 
rechte (katholieke) pad houden. De 
hierna volgende informatie maakt 
het mogelijk om verscheidene 
pagina's uit het oorlogsdagboek 
van pater Ladislas beter te duiden. 
Tot de "werken" behoorden o.a. 
het uitdelen van kerstgeschen-
ken, waarvoor in totaal meer dan 
100.000 frank werd opgehaald, 
toen een gigantisch bedrag. Er 
werden o.a. aangekocht: boeken, 
voetballen, speelkaarten, harmo
nica's, chocolade, briefomslagen, 
briefpapier, postkaarten. schrijfge
rief, zeep en tabak. 

Pater Ladislas mocht bijvoorbeeld 
een aantal voetballen aan "zijn 
jongens" uitdelen. Voorts werden 
leeszalen ingericht met goedge
keurde Frans- en Nederlandstalige 
boeken. Ladislas was één van de 
vri jwi 11 i gers-bi bi iotheca rissen. De 
soldaten konden er hun brieven 
schrijven. Inkt en papier waren 
gratis beschikbaar. Er werden 

voordrachten gegeven en tot 11 
februari 1917 waren er ook de 
studiekringen. Ze werden door de 
overheid verboden omwille van de 
opkomst van het activisme. In zijn 
oorlogsdagboek reageerde pater La
dislas verontwaardigd op het ver
bod. Hijzelf was dan ook nauw bij 
de werking van zo een studiekring 
(het "Eglantierken") betrokken. 

Verder waren er gespecialiseerde 
bibliotheken voor toneelstukken, 
muziekpartituur en wetenschap
pelijke boeken. Een collectie 
lichtbeelden voor voordrachten 
bestond uit duizendvierhonderd 
dia's en zes projectielantaarns. 
Tijdens de rusttijd werd door drie
honderdvijfenvijftig leerkrachten 
aan soldaten lesgegeven. Meer dan 
vijfduizend ongeletterde soldaten 
leerden brieven schrijven. Meer 
dan vijfhonderd soldaten volgden 
middelbaar onderwijs en meer dan 
drieduizendvijfhonderd de beroeps
leergangen. De lessen theologie en 
filosofie werden gevolgd door acht
honderd cursisten. Zevenendertig 
onderwijzers hebben zich voor hen 
ingezet. De broeders die voor de 
examens slaagden, ontvingen hun 
wijdingen aan het front. 

Einde februari 1919 hielden de 
gedemobiliseerde kapucijnen een 
lange retraite in het klooster te 
Aalst. Op 28 februari onderteken
den zij daar met veertienen een 
brief van dankbaarheid aan pater 
lldefons, die hun onervarenheid 
met wijs beleid had gesteund. Hij 
toonde hen zijn genegenheid en 
goedheid in de harteloze oorlogs
tijd. Moed en sterkte hadden ze 
steeds uit zijn voorbeeld van taaie 
arbeidzaamheid geput. Pater Ru
tien Faes, die medeondertekende, 
had hem op 25 februari afzonder
lijk bedankt. 

In dezelfde zin schreef pater 
Ladislas Segers begin 1919. En op 
30 december 1920 schreef deze 
opnieuw: "Er werden tussen U en 
Uw oorlogsjongens zo'n trouwe en 
zoete banden gesmeed! Ware het 
geen vloek, we zouden een gevoel 
van heimwee naar die wonderlijke 
avontuurdagen ons hart voelen 
binnensluipen! De tijden gaan en 
keren niet en Uw jongens trekken 
uiteen, de wereld rond. Maar ik 
mag U verzekeren dat ze overal 
Uw beeld in hun hart zullen mee
dragen!" Het verwondert dan ook 
niemand dat de gewezen front
soldaten eraan hielden om pater 
lldefons bij hun priesterwijding 
in 1920 en 1921 de feestrede te 
horen uitsp1eken. 

Pater lldefons Peeters 
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Merkwaardigheden (65) 

Te koop: Kasteel Bruheze 

.ANTOON VAN TUIJL 

Half maart deed oud-burgemees-

ter Cornelissen een zeer interes-

sante schenking aan Amalia. Het 

gaat om een aankondiging, een 

soort affiche als u wilt, waarop 

het kasteel Bruheze met aanho

righeden te koop wordt aangebo· 

den. Het plakkaat zit keurig en 

goed beschermd in een lijst. Hij 

ontving dit document van de Heer 

Gerard Bezem, die het op zijn 

beurt weer van de familie Pardoel 

ontvangen had. Na deze omweg 

vond de Heer Cornelissen dat dit 

merkwaardige stuk bij Amalia zijn 

juiste plaats gekregen had. 

Wat staat er op? 

De letterlijke tekst van het affiche 
luidt als volgt. 
"VERKOPING VAN HET KASTEEL
TJE LA BRUHEZE, te Baarle. Men 
presenteerd uit de hand te koop I 
een schoon I aangenaam en wel 
gesitueerd buitengoed, bestaande 
in een I sedert den Jaare 1804 
I geheel vernieuwt en verfraait 
Kasteeltje, voorzien van verseheide 
ruime en cammodieuze behangen 
vertrekken 1 spatieuze keuken en 
kelders, royale Bassecour, Manége 
en Stalling voor verseheide Paarden 
1 leggende rondom in zijn Water 
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I rijkelijk met Visch voorzien; een 
superbe Tuin of Hof, groot circa 
300 Roeden I doorsneden van 
schoone Wandelpaden, en voorzien 
van meer dan 200 van de fijnste 
en exquise Fruitbomen, staande 
en gelegen te Baarle, Lande van 
Breda, in het aangenaamste van 
het Dorp I onder Looveren, tegen 
de groote Baan van Antwerpen op 

's Bosch, en in de nabijheid van 
die van Breda op Turnhout, diste
rende van deze laatste Plaatsen 4 
en 3 U uren respective I konnende 
dit Kasteeltje {van ouds genaamd 
la Bruheze) ook geapproprieert 
worden tot Pensionnaat of ander 
Etablissement I waartoe de situatie 
allervoordeligst is. 
Item twee onderschelde Boeren-



steden, bestaande in Huizingen en 
Stallen, en ruim 20 bunders Land , 
Weyde en Bosch, waarvan de eene 
gelegen is dicht aan de princi-
pale Woning. Alle deze goederen 
kannen in Massa of in Parcelen I 
op zeer tavorable Conditien I voor 
de koeper geacquireerd worden 
I als zullende men alle mogelijke 
faciliteit in de termijnen van beta
ling gebruiken: ook kan den koeper 
van het Kasteeltje, cum annexis, 
des begerende I tot een modique 
Prijs overnemen I den Inboedel, 
waaronder een Billard met zijn toe
behoorten I benevens alle Tuincie
raden, Arbusten en wat verder op 
voorz. Goederen gevonden word. 
Die tot aankoop van die Goederen I 
of enige van dien I moge incline
ren I gelieve zich te adresseren 
aan den Schout civiel van Baarle, 
onder welke de Conditien van de 
Verkoeping berusten I en de nodige 
Inlichtingen I die men mogt verlan
gen I namens zijn Principaal I zal 
geven. ZEGT HET VOORT 
Te Breda, bij W. van Bergen, Boek
drukker en Boekverkoper". 

Eén jaartal 

Wat meteen opvalt, is de mooie 
en vrij uitgebreide beschrijving 
van het kasteeltje en omgeving. 
Merkwaardig en eigenlijk ook 
jammer is het gegeven dat in het 
stuk maar één jaartal genoemd 
wordt, namelijk 1804, het jaar van 
een restauratie. Dat roept vragen 
op. Welke eigenaar heeft Bruheze 
'geheel vernieuwt en verfraait'? Wie 
biedt het te koop aan en wanneer? 
Wie koopt het en wanneer? De 
antwoorden moeten liggen tussen 
1800 en ca .1870 (toen Bruheze 
gesloopt werd). Dat wordt puzze
len, want er staat me vaag bij dat 
juist in deze periode de ene eige
naar de andere heel snel opvolgde. 

De ruïne van kasteel Bruheze, getekend door Marle van 
Gilse, naar een bestaande tekening van Schuermans 

Ik ga te rade bij historicus Ed. Lof
feld. Hij schreef in de jaren zeven
tig van de vorige eeuw een reeks 
artikelen in Ons Weekblad over de 
geschiedenis van Bruheze. Loffeld 
had de gewoonte historische zaken 
zeer grondig uit te zoeken. Daar 
vertrouwen we dus op. 

Met grote passen 

Wie de verhalen van Ed Loffeld 
graag wil lezen, kan in het Heem
huis terecht. De hele verzameling 
van zijn studies is in Bidoc in te 
zien. 
In dit verhaal gaan we met grote 
passen door de geschiedenis van 
het Baarlese kasteeltje. 

Aanvankelijk geldt de naam 'Hof 
van Looven (Loveren)'. Even na 
1330 treffen we deze naam al 
aan. Het gaat dan om een groot 
huis, dat in de loop der tijden 
vooral door erfenis en huwelijk in 
verschillende handen overgaat. 
Pas in de zestiende eeuw duikt 
de naam Bruheze op in Baar1e. 
Een lid van een adellijke fami-
lie uit Brouwhuis bij Helmond, 
een zekere Cornelis van Bruheze 
(afgeleid van Brouwhuis) verwerft 
bezittingen in West-Brabant en 
ook in Baarle. Zijn zoon Hendrik 

van Bruheze komt op het Hof van 
Loveren wonen en dan gaat de fa
milienaam van Bruheze geleidelijk 
ook gelden voor het kasteeltje. Hier 
geeft de bewoner zijn familienaam 
aan het huis. 

In de zeventiende en de achttiende 
eeuw gaat het kasteeltje vele malen 
over in andere handen. Tijdens de 
allerlaatste jaren van de achttiende 
eeuw is ene Pauwels de eigenaar. 
Hij verkoopt het rond de eeuwwis
seling, want we weten dat in 1806 
een nieuwe bewoonster haar intrek 
neemt in kasteel Bruheze, namelijk 
mevrouw de weduwe Verstolk
Bredius. Zij hertrouwt met Petrus 
Albert. Albert is zijn achternaam. 
Dat geeft wel eens verwarring. De 
oplossing wordt gevonden door 'de 
la Bruheze' aan de achternaam toe 
te voegen. Albert de la Bruheze, 
dat klinkt goed! Eerder zagen we 
hoe de familie van Bruheze haar 
naam gaf aan het kasteeltje. Hier 
geeft het kasteeltje zijn naam aan 
een familie. Merkwaardig! 

Zij sterft in 1816 en hij in 1819. 
Al in 1817 heeft vader Albert bij 
testament zijn bezit nagelaten aan 
Charles Albert de la Bruheze, zijn 
zoon (?) die dan pas tien jaar oud 
is. Kort na het opmaken van het 
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testament verkoopt Peter Albert 
het kasteel met aanhorigheden. 
In 1821 gaat het kasteel over 
naar een familie Van Vught-de 
Bellefroid. In dat jaar wordt het 
bewoond door de gepensioneerde 
generaal Fred van Römer. Hij 
koopt het kasteeltje echter pas op 
5 september 1822. Korte tijd later 
wordt Piet van Loon eigenaar en 
weer even later Antonie Martel. Die 
verhuurt het aan de Koninklijke 
Marechaussee om er een brigade 
in te huisvesten. Dat duurt tot ca. 
1870, het vermoedelijke jaar van 
de sloop. 

Vragen 

Wie restaureerde Bruheze? 
In de loop van de vele eeuwen 
dat er sprake is van een Hof van 
Loveren en later kasteel Bruheze 
hebben er natuurlijk vete verbou
wingen en aanpassingen plaats 
gevonden. We vinder er een, 
uitgevoerd door "Adriaen Vereist, 
Schouteth van ABC met het op
bouwen van het vervallen slot van 

Bruese, het welck hij uijt sijn rui
nen en water met zijn torens heeft 
opgetrocken tot een aensienlijke 
gedaente". Uit de taal blijkt wel dat 
we deze restauratie niet bedoelen. 
Deze speelt zich namelijk af in de 
zestiende eeuw. 
Gegevens over latere restauraties 
vinden we niet. Gaan we de eige
narenlijst na. dan komen we uit 
bij twee namen. We moeten onze 
vraag echter beantwoorden met 
nieuwe vragen! 
Pauwels is eigenaar rond 1800. 
Restaureert hij Bruheze voordat 
hij het verkoopt aan mevrouw 
Verstolk-Bredius? Of koopt deze 
mevrouw het kasteeltje en restau
reert zij het voordat ze er in 1806 
gaat wonen? Het antwoord blijft in 
nevelen hangen. 
Gaat het zo ook met onze verdere 
vragen? Aan wie hebben we ons 
mooie affiche te danken? Heeft 
Peter Albert de la Bruheze het 
laten opstellen en verspreiden? Die 
kans is redelijk groot. Ed Loffetd 
wist namelijk de verkoopakte van 
1817 boven water te krijgen. Een 

deel van de tekst laten we hier 
volgen. Ten overstaan van notaris 
Hendrickx verkoopt hij:" ... een 
Kasteeltje van ouds genaamt La 
Bruheze, bestaande in een om
waterde Heerenhuizing, Remise, 
Manége, Bassecoor en Hof, ge
staan en gelegen te Baarle-Nassau 
onder Looveren, groot omtrent drie 
hondart Roeden". Er is ook sprake 
van een daarbij gelegen hoeve 
met land en vijf percelen grond 
respectievelijk aan de Reuth en de 
Strumpt. Een koopprijs wordt niet 
genoemd. Dit hele bezit wordt ver
kocht aan de "Weledele Hooggebo
ren Vrouwe Amalia Anna Elisabath 
Jacoba de Bellefroid, weduwe van 
de Weledele Hooggeboren Heer 
Jan Nicolaes Ridder Van Vught de 
Goirdonck". 
Vergelijken we de beschrijvingen 
van het affiche en de verkoopakte 
met elkaar dan zijn er opmerkelijke 
punten van overeenkomst aan te 
wijzen. Klopt onze veronderstelling, 
dan zou het affiche in 1816 of 
1817 gedrukt moeten zijn. Zeker 
weten? Nee! 

Links op de Ferrariskaart (eind achttiende eeuw) zien we Loveren met de plattegrond van kasteel 
Bruheze en omgeving. 



Arme Amalia (72) 

ANTOON VAN TU IJL 

Het lijlet wel of steeds meer 

mensen bij het opruimen van hun 

spullen eerst aan Amalia denken. 

De stroom schenkingen houdt 

aan. Misschien moeten we gaan 

overwegen om de mei van deze 

rubriek te wijzigen. 

Met genoegen meld ik u de schen

kingen die in de voorbije drie 

maanden aangereikt werden. 

Wij ontvingen: een pikhaak, die 
samen met de zicht gebruikt werd 
bij het maaien van koren - een 
konijnenklem, Daar werd trou
wens ook wel eens een bunzing 
of fies mee gevangen en soms ook 
ratten -een Amerikaanse bajo
net - een snijschaaf, wat ze ook 
wel een houtmes noemen - een 
bankhamer- en haargetouw, door 
anderen liever een haargetuig 

genoemd - drie kachelonderzetters 
van groen glas. Gek hè, het zijn er 
drie, terwijl een kachel vier pootjes 
heeft. Maar ja, ze zijn van glas en 
er wil er wel eens een sneuvelen! 
-een porseleinen Mariabeeldje. 
Wonderlijk; dat heeft God-weet
hoe-lang in de grond gelegen, 
begraven door een vroegere bewo
ner. Bij het spitten wordt het door 
de huidige bewoners gevonden 
en het blijkt puntgaaf tevoorschijn 
te komen - een serie foto's van 
Baarleen omgeving, gemaakt door 
een ijverige fietser en amateur
fotograaf. Mooie aanwinst voor ons 
fotoarchief- een doos vol bidprent
jes- een boek: 'De Geschiede-
nis van Brabant' -enkele oude 
kranten -een kwartetspel over het 
Nederlandse koningshuis- een 
vaasje- een messing vogeltje
een groen sierflesje - Een bronzen 
schildpadje dat als asbak kan 
dienen - een bronzen tafelbel -
een koperen kandelaartje van het 
blakertype -een koperen paarden-

bel - een koperen vijzel - zeven 
patroonhulzen in verschillende ma
ten - een koperen strijkbout - een 
serie boekjes met recepten, liedjes 
en met kerkelijke zaken - een 
blikken doos met een afbeelding 
van koning Boudewijn en Koningin 
Fabiola - een Erekaart van een 
bloeddonor - een set prenten van 
oude ambachten- een set kleurige 
sprookjesprenten - een geologi
sche kaart met beschrijving van 
de omgeving van Turnhout- een 
schilderijlijstje met een stichtende 
tekst - een vormselboekje - een 
huwelijkskrant -een steelpannetje, 
kleine kookpan en vergiet in grijs 
gewolkt email- een oude stafkaart 
(in kopie) van Baarie-Hertags ge-
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bied. Vreemd genoeg staat hierop 
de omstreden enclave van Sooy 
van den Eynde aangegeven als 
Belgisch grondgebied. De kaart is 
van 1933 en de Belgische rechten 
werden pas erkend in 1959! -
twee cakevormen van experimen
teel model - en snoer met kerst
boom lichtjes, afkomstig van de 
familie Lehmann. Mogelijk is dit de 
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eerste kerstboomverlichting die ooit 
in Baarle brandde - een tondeuse 
voor handbediening -een pakketje 
oude bouw- en handelsvergunnin
gen - een serie foto's, documenten 
en diploma's van de dames Schob
bers - een getrukeerd luciferdoosje. 
Wie dat wil zien, komt maar eens 
langs in het Heemhuis! - een 
schoolboekje (rekenen)- een 

dubbelblok huishoudzeep - een 
clisteerspuit -een toeristische gids 
van Alphen - teksten, uitgespro
ken bij het afscheid van zuster 
Cherubine Happel -een plaat met 
een bisschoppelijke zegen waaraan 
een volle aflaat verbonden was. 
Een volle aflaat gaf de gelovige 
een soort garantie dat hij later 
in de hemel zou komen. - een 
exemplaar van het blad 'Wij' met 
daarin een artikel over de Baarlese 
botersmokkel - een kaart van het 
Hertogdom Brabant (ongedateerd 
en in herdruk) - register van 
processen-verbaal van de Baarlese 
douane over de jaren 1852-1911 
- de ingebonden jaargang van Ons 
Weekblad 2010 - een volledige 
set doopkleding - een apart model 
kinderpo - een doosje met kaartjes 
garen een souvenir-melkbusje 
met opdruk 'Moolenaer'. 

Als gulle schenkers vermelden we: 
Gust Haagen, Koninklijke Drukkerij 
Em. de Jong, Frans Tuijtelaars, 
Louis Verscheuren, Stan Grooten, 
Ad Jansen, Huub Willems, Femie 
Lückman, Frans Beekmans, Fons 
Cornelissen, Onbekende gever, Leo 
Voeten, Martien van Gooi, Stefan 
van Kaam, Miet Laurijssen - Frans 
de Bont, Annie Martens, familie 
landman, familie Hanaveer-Rodie 
en Jas van Roosendaal. 

Een paar zaken vragen nog even 
wat extra aandacht. 
- Om te beginnen: weet iemand 
van onze lezers waarvoor het 
kniptangetje met de blauwe hand
grepen dient? (Zie foto). De bek 
is vlijmscherp en het hele stukje 
gereedschap is niet langer dan 15 
tot 16 cm. 
- Wij mochten een heel interes
sante schenking in ontvangst 
nemen. Laten we het maar een 
'beeldgrammofoon' noemen. (zie 



de foto). Je kunt er een 33-toeren
plaatje op draaien. Daarop wordt 
een sprookje verteld. In een 
speciale groef steek je een strip 
met klein diaplaatjes. Die worden 
automatisch verschoven naarmate 
het sprookje verteld wordt. Kortom; 
het gaat hier wel om heel speciaal 
kinderspeelgoed. Nee. de beelden 
hebben bepaald geen digitale kwa-

liteit. Het geluid is ook niet Hifi te 
noemen, maar het apparaat werkt 
nog wel! 
- Spullen die wij krijgen, zijn 
niet altijd helemaal compleet. Zo 
ontvingen wij in het verleden heel 
wat oude gereedschappen waarbij 
de steel ontbrak. Wat goed dat dan 
een van onze leden er plezier in 
heeft om die handgereedschappen 
van een gepaste steel te voorzien. 

Herman Boeren heeft die taak op 
zich genomen. Hij maakt de stelen 

en handgrepen helemaal met de 
hand zoals men dat vroeger ook 
deed. De foto laat zien hoe hij met 
veel geduld en oude vakkennis een 
uitgebreide reeks van onze schen
kingen compleet en beter toonbaar 
gemaakt heeft. Met een volgende 
serie is hij nog in de weer. Compli
menten Herman! 

Amalia heeft alle reden om weer 
welgemeend dank je wel te zeg
gen. 
Tot volgende keer. 
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De post in Baarie-Hertog 
tijdens de Eerste Wereldoorlog (6) 

HERMAN JANSSEN, 
JACQUES HEMELAERS EN 
MON RÖMER 

In voorgaande afleveringen formu

leerden wij al een paar opmerkin

gen over Clément Jérome Loos, 

postmeester van Baar/e-Hertog. 

Nergens echter vonden we zijn of

ficiële aanstelling in Baarle terug. 

In principe was die benoeming 

ook niet mogelijk. Baarie-Hertog 

was een "Depót·Relais " en Loos 

was als postontvanger van Turn

hout de hiërarchische overste van 

dat kantoor. Na zijn vlucht naar 

Baarie-Hertog werd hij de facto 

het hoofd van het fokale postkan

toor. Hij acteerde ook als dusda

nig en onderhield vanuit Baarie

Hertog contact met de Belgische 

Posterijen in Ste-Adresse. Brieven 

van de Directeur van de Adminis· 

tratie der Posterijen bevestigen 

trouwens zijn status als ontvanger 

("percepteur") van het postkan

toor in Baarle·Hertog 
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Fragment uit de geboorteakte van Loos 

10. Postontvanger 
Clément Jérome Loos 

Voorgeschiedenis 

Loos werd op 18 augustus 1863 
in Minderhout geboren, als zoon 
van de gemeentesecretaris. Zljn 
geboorteakte vermeldt de Latijnse 
voornamen Clemens (naar de 
patroonheilige van de parochie 
Minderhout) en Hieronymus. Later 
werden beide namen verfranst 
tot Clément Jérome. Vandaar de 
voornaaminitialen "C. J.". 

Clément Jérome Loos vertrok naar 
Antwerpen en op 4 oktober 1885 
werd hij in Herentais ingeschreven. 
Hij huwde op 9 november van 
datzelfde jaar met Maria Theresia 
Joanna Ou Moulin, geboren in 
Meerhout op 23 augustus 1850. 
Zij was winkelierster in Harentals 

ook de post gevestigd was. Er wer
den vijf kinderen geboren, waarvan 
er vier in het eerste levensjaar 
overleden. Alleen dochter Anna 
Maria Ludovica Cornelius Loos, op 

41 -~ 4x 

in het huidige Hofkwartier, waar Postkantoor op de Markt in Turnhout. 



Nieuwjaarswensen van de familie Loos. 

18 mei 1890 in Herentais gebo
ren, bleef in leven en woonde bij 
haar ouders. In 1908 woonde het 
gezin Loos aan de Botermarkt in 
Mechelen, waar Clément postont
vanger derde klasse was. 

Op 12 januari 1914 werd het ge
zin Loos in Turnhout ingeschreven 
op het adres Markt nr. 25, het hui
dige postkantoor. Twee dagen later 
verstuurde Clément een prentkaart 
met daarop een kruisje dat precies 
aangaf waar hij woonde. 

In Turnhout was Loos vanaf eind 
191 3 (of b€gin 1914) tot 21 

februari 1920 postontvanger eerste 
klasse. De juiste datum van zijn 
indiensttreding is tot op heden niet 
bekend. 

Post in Turnhout 

Turnhout werd op 8 oktober 1914 
door de Duitsers bezet. Duitse 
troepen begaven zich langs ver
scheidene straten naar de Markt. 
Postmeester Loos werd inzage 
gevraagd in een aantal stukken, 
de telefoon werd buiten werking 
gesteld en de kas leeggehaald . Zij 
bevatte slechts 92 frank. Daarna 
werd Loos naar het treinstation 

gevoerd. Het postverkeer viel stil 
en de volgende dag werden alle 
postbedienden ontslagen. Wat er 
in het station met Loos gebeurde, 
weten wij niet. Wel is geweten dat 
hij in Baarie-Hertog weer opdook. 
Hij was dus vrijgelaten of ontsnapt. 

Op 9 februari 1915 werd het 
postbureel in Turnhout heropend. 
De tewerkgestelde ambtenaren 
moesten een verklaring onderte
kenen dat zij loyaal en nauwgezet 
hun dienst zouden verrichten en 
niets mochten ondernemen tegen 
de Duitse krijgsbelangen. Alleen 
de brievenbus aan het postbureel 
werd dagelijks gelicht. Alle brieven 
bleven open om door de Duitse 
censuur te worden gelezen. De af
zender moest ook steeds zijn adres 
op de omslag vermelden. 

Post naar bezet België 

De eerste oorlogsmaanden wa
ren de Belgische postkantoren 
gesloten. Vanuit Nederland was 
het echter mogelijk om via het 
Nederlandse Ministerie van Bui
tenlandse Zaken post te versturen. 
Op 26 november 1914 berichtte 
"Het nieuws van den dag, kleine 
courant": "Naar wij vernemen 
kunnen voortaan geen brieven of 
briefkaarten, ook niet ten behoeve 

In het staatsblad van 20 maart 1914 verscheen de benoeming van de heer loos tot bureeloverste. 
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Société Anonyme " LA TURNHOUTOISE" 
F'abrique de Papier• de Fantalale et Cartes i Jouer 

TURNHOUT ( BEL810U~ ) 
T 

Met Duitse grondigheld gaven de bezetters al op 13 oktober 1914 bezettingszegels uit. Het waren 
Duitse Germania-zegels met de opdruk "Belgien • xx Centimes (of xx Frank)" . De waarde die op deze 
zegels voorkwam, was geen bijtaks maar een omzetting naar franken. 

van den Nederlandsehen handel, 
naar Brussel of andere plaatsen in 
België door tusschenkomst van het 
departement van buitenlandsche 
zaken worden verzonden. Aan hen 
die met personen in België wen
schen te correspondeeren, wordt in 
overweging gegeven hunne brieven 
op de gewone wijze op de post te 
bezorgen met vermelding van het 
adres: via Aken. Voor het overma
ken van geld blijft het Ministerie 
van Buitenlandscha Zaken op den 
ouden voet zijn tusschenkomst ver
leenen. • Alle post moest "via Aken" 
omwille van de Duitse censuur. 

Op 10 september 1915 meldde 
Het Volk: "Tot het postverkeer met 
Nederland zijn in België tot dusver 
slechts Antwerpen, Brussel, Has
selt, Luik, Turnhout, Verviers (met 
zes voor- en omliggende plaatsen) 
en Welkenraadt toegelaten. Voor 
mededeelingen van persoonlijken 
aard zijn slechts briefkaarten, voor 
uitsluitend handelsmededeelin· 
gen brieven van ten hoogste twee 
zijden met de daarbij behoorende 
(zakelijke) bijlagen toelaatbaar. 
Daar het overige deel van België 
niet tot het postverkeer met Ne
derland is toegelaten, bestaat voor 
zendingen van daar, gericht aan 
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een tusschenpersoon in een der 
genoemde steden ter doorzending 
naar andere plaatsen in België, 
geen uitzicht op bestelling en 
teruggave." 

Het Rotterdamsch Nieuwsblad 
verklaarde op 11 december 1915: 
"Men meldt ons van de grens: 
Velen hebben zich verwonderd dat 
briefkaarten van en naar België 
niet terechtkwamen. Met zekerheid 
kan ik thans mededealen dat de 
oorzaak hiervan is een nieuwe be
paling der Duitscha posterijen dat 
in het verkeer van en naar België 
alleen briefkaarten met logedrukten 
postzegel worden toegelaten." 
Drie dagen later publiceerde die
zelfde krant onderstaand bericht: 
"Het keizerlijk Duitsche Gezant
schap in Oen Haag ziet zich ge· 
noodzaakt er opnieuw de aandacht 
op te vestigen dat het steeds toene
mende brief- en kaartenverkeer uit 
Nederland naar België in de laatste 
maanden dermate is toegenomen 
dat de Duitsche censuurautoriteiten 
te Aken niet meer in staat zijn de 
inkomende post met den gewens
ten spoed te onderzoeken en te 
doen bestellen. Het is derhalve in 
het belang van alle personen die 
uit Nederland met België corres-

pondeeren, dat deze briefwisseling 
zoowel wat inhoud als omvang 
betreft. tot het allernoodzakelijkste 
beperkt worde. Inhoud en aantal 
van een groot deel der onderzocht 
wordende briefwisseling toont dui
delijk aan dat de afzenders zonder 
hun belangen te schaden met het 
oog op de tegenwoordige toestan
den hun briefwisseling aanzienlijk 
kunnen inperken. Indien deze wen
schelijke beperking niet geschiedt, 
dan kan in het gunstigste geval nog 
slechts rekening worden gehou
den met een ernstige vertraging in 
het bereiken der poststukken van 
hun plaats van bestemming, voor 
zoover die bezorging niet algeheel 
in het gedrang komt." 

Eind 1915 doken her en der 
geruchten op die op 22 december 
in het Rotterdamsch Nieuwsblad 
nadrukkelijk werden ontkend: 
"Minister Lely wenscht van de ge
legenheid gebruik te maken om of
ficieel het gerucht tegen te spreken 
dat de Nederlandscha postadmi
nistratie brieven afkomstig uit het 
niet-bezette deel van België of uit 
Frankrijk en bestemd voor bezette 
gedeelten van die landen, zou 
merken om de Duitscha censuur 
te waarschuwen. Een uitnoodiging 



daartoe is niet gedaan en zulk een 
handeling is niet gepleegd. Het ge
rucht vindt vermoedelijk zijn grond 
in het feit dat de postadministratie 
in verband met het tegengaan van 
een poging tot portontduiking door 
geïnterneerden, sommige brieven 
merkt.. .. In de Tweede Kamer 
heeft de Minister van Waterstaat 
gezegd dat de brieven afkomstig 
van Frankrijk en bestemd voor 
het niet-bezette gebied in België 
en Frankrijk, niet door de post
autoriteiten worden geopend. 
Het gerucht dat poststukken van 
gaatjes zouden worden voorzien 
teneinde de Duitsche censuur te 
waarschuwen. is dan ook beslist 
ongegrond." 

Post van geïnterneerden naar 
bezet België 

Op 2 november 1916 berichtte 
het Rotterdamsch Nieuwsblad: 
"Van welingelichte (Duitsche) zijde 
wordt de aandacht op het onder
staande gevestigd. Den 30en juni 
j.l. werd in de pers medegedeeld 
dat in den herfst van 1915 de in 
Nederland geïnterneerde Belgische 
soldaten wegens vele hunnerzijds 
begane misbruiken, vooral wegens 
het overbrengen van berichten uit 
en naar het vijandelijke buitenland, 
het verkeer per post met het gebied 
van het Generaal-Gouvernement 
(o.a. Oost- en West-Vlaanderen) 
verboden moest worden en dat 
voor de toekomst een nieuwe 
regeling betreffende het verkeer 
tusschen de in Nederland geïnter
neerde Belgische militairen en hun 
in het gebied van het Generaal
Gouvernement wonende landge
nooten, door middel van dubbele 
briefkaarten vastgesteld was. Tege
lijkertijd werd de hoop uitgespro
ken dat de briefschrijvers voortaan 
zouden nalaten berichten uit het 

buitenland naar België te versprei
den. Deze verwachting is jammer 
genoeg niet vervuld, veeleer nemen 
de gevallen waarin briefkaarten tot 
het doen van mededeelingen uit 
het buitenland gebezigd worden, 
toe. Daardoor ontstaat het gevaar 
dat ook dit briefkaartenverkeer eer
lang weder verboden zal worden." 

Gratis verzenden van pakjes 

naar het front 

In de Tilburgsche Courant van 14 
september 1915 werd gemeld: "Op 
het postkantoor te Baarle-Hertog, 
buiten de IJzerstreek het eenige 
in België waar de Duitsehers niet 
heer en meester zijn, kan men elke 
veertien dagen kosteloos een pak. 
niet zwaarder dan 1 kg, verzenden 
naar het front in Frankrijk. Brief
wisseling mag in deze pakjes niet 
worden ingesloten." 

Gestolen postzegels 

Een redacteur van de Tilburgsche 
Courant interviewde postontvan-

ger Loos op 6 oktober 1915: 
"Van Nispen ging de reis naar 
Baarfe-Nassau en 't Belgische dorp 
Baarle-Hertog, dat daar middenin 
ligt. Even een kijkje nemen in 't 
Belgisch postkantoor: 
- "Nu wordt het hier maar stil, 
zeker?" 
-"Niet zoo stil als u wel zoudt 
denken. meneer. Bezoek krijgen 
we niet zooveel meer, maar nog ie
deren dag worden ons aanzienlijke 
sommen geld gezonden voor onze 
soldaten aan het front." 
- "En hoe zit dat nu eigenlijk met 
de nieuwe Belgische postzegels? 
Waarom wordt die verandering op 
ditoogenblik gedaan? Raakt de 
voorraad uitgeput? 
- "Neen meneer, dat is de reden 
niet. De reden is dat de Duitsehers 
in de Belgische postkantoren nog 
geweldige hoeveelheden postzegels 
gevonden hebben en die nu door 
stroomanoen doen verkoepen in 
Frankrijk, in Engeland en zelfs 
hier." 
-"Hier?" 
- "Ja meneer, hier zel fs. Méér dan 

MILITAJRE CENSUUR 

Deze brief van Loos werd vanuit België (Baarle-Hertog) naar Nederland 
verstuurd en werd daarom door de Nederlandse autoriteiten gecensureerd. 
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eens heb ik het bezoek ontvangen 
van personen die zeiden Belgen 
te zijn (en het waarschijnlijk ook 
wel waren} en die mij kwamen 
vragen om groote hoeveelheden 
postzegels terug te nemen. die 
ze (zoo vertelden zij) in voorraad 
hadden voor hun handelszaak en 
thans niet meer gebruiken konden, 
terwijl ze in groote geldver1egen
heid verkeerden. Nog deze week 
zelf werden mij op die manier voor 
1.200 frank zegel-enveloppen van 
25 centiemen aangeboden. Na 
15 october zullen nu alleen nog 
maar de nieuwe zegels geldig zijn 
en dan is het met dat gezwendel 
uit. En dan kunnen de Duitsehers 
later ook nooit meer de miljoenen 
postzegels te gelde maken die ze in 
België gestolen hebben.· 

Oe laatste vooroorlogse zegels, 
uitgebracht op 15 april 1912, 
kwamen dus door de bezetting van 
het land in Duitse handen. Door 

• EH EER OEfliiE:LGISCHE 
POSTERIJEN. 

ADMINISTRATION Dl!& 
I'OSTES DE BELGIQUE. • 
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de Belgische regering in Le Havre 
werden deze gestolen postzegels 
op 15 oktober 1915 buiten gebruik 
gesteld en vervangen door koning 
Albert I-zegels, gedrukt in Londen. 
In het postkantoor van Baarie-Her
tog werden grote hoeveelheden (al 
dan niet gestolen) oude postzegels 
aangeboden. Zo beantwoordde 
Loos een brief van een kolonel in 
Amersfoort die omstreeks sep
tember 1915 had gevraagd om 
aangekochte Belgische zegels om 
te wisselen. Vrij vertaald luidde het 
antwoord als volgt: "Baarle-Hertog, 
28 september 191 5. Mijnheerde 
Kolonel, het spijt me zeer niet te 
kunnen ingaan op een wisseling 
van postzegels waarvan u bezit-
ter bent en waarvan de geldig-
heid binnenkort zal vervallen. 
Oe Administratie heeft gemeend 
een radicale maatregel te moeten 
nemen ingevolge de diefstal van 
zegels door de Duitsers, maar zij 
heeft nog niet laten weten welke 

~"_._.,....."...M~IOIII--•""'--_....~. ....--... ., ... ---................. .,. .. __ ... _ ... ...,.... ....... 

Hoofdi ng en slotformulering. Merk op dat het antwoord geschreven werd op 
officieel briefpapier van het postkantoor Baarle-Hertog, afgestempeld met de 
stempel van Baarie-Hertog en ondertekend met "le percepteur Loos". Hieruit 
blijkt andermaal dat tijdens WOl het postkantoor van Baarie-Hertog door dhr. 
Loos bemand werd. 
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maatregelen er genomen zijn ten 
aanzien van de waarden die zich 
in eerlijke handen zouden bevin
den. Ik kan u geen ander en meer 
precies antwoord geven, ondanks 
mijn vurige wens om u voldoening 
te geven. Wil aanvaarden, mijnheer 
de Kolonel, de verzekering van 
mijn toegewijde gevoelens. Oe 
ontvanger, C. loos. 

Tot slot verzond Loos in november 
1915 een brief aan de Directeur 
der Administratie in Le Havre 
waarin hij informatie gaf over 
personen die gehandeld zouden 
hebben in Belgische postzegels die 
in Antwerpen waren gestolen. 

Internationale postdienst in 
Baarle 

De naam "C.J. Loos" komt niet in 
de bevolkingsregisters van Baarie
Hertog voor. Hij was namelijk al 
in Turnhout ingeschreven. Waar 
hij verbleef, weten we niet. Allicht 
ergens in Baarle-Hertog. Mis
schien in de Kerkstraat, in het 
voormalige woonhuis van postbode 
Hembrechts? Zoals uit voorgaande 
stukken bleek, was dat huis tot 1 
mei 1920 officieel niet bewoond . 
En verblijven is niet gelijk aan be
wonen! Hier manifesteert zich het 
gemis van het vluchtelingenregister 
dat tijdens de oorlog werd bijge
houden! Het is onvindbaar. 

Eugeen Waterschoot schreef in zijn 
boek "Oe Duitsers in de Kempen" 
het volgende over Loos: "Febru-
ari 1915: De heer Postmeester 
verblijft nog in Baarle-Hertog, waar 
hij een internationalen postdienst 
ingericht heeft". Het is de eerste 
vermelding van Loos sinds hij op 
8 oktober 1914 door de Duitsers 
naar het station van Turnhout werd 
meegevoerd1 Waarom zou Loos 



een "internationalen postdienst" 
moeten inrichten waar reeds een 
officiële post- en telegraafdienst 
bestond? 

Het antwoord vinden we in een 
brief van 3 juli 1916 van de 
"Directeur d'Administration van 
het Beheer van Posterijen" aan de 
"percepteur de Baarle-Duc", met 
op hetzelfde blad het antwoord van 
de ontvanger op 11 juli 1916. 

Uit deze brief blijkt overduidelijk 
de betrokkenheid van de Belgi
sche Posterijen bij de clandestiene 
brievensmokkel van en naar bezet 
België. De vermelde "salarissen 
en verblijfskosten" werden zonder 
twijfel uitbetaald aan brievensmok
kelaars. Er waren immers geen 
postkantoren in het bezette deel 
van het land die door Vrij België 
gefinancierd werden. Alle post
kantoren waren in handen van 
de Duitse overheid. Uit nota's in 
het gemeentearchief van Baarie
Hertog weten we dat uit België 
weggevluchte jongeren die zich 
vla Baarie-Hertog naar het leger 
achter de IJzer begaven, meestal 
bij Hendrik Couwenberg logeer
den. De gemeente Baarie-Hertog 
betaalde hun onkosten voor logies 
en maaltijden, telkens een bedrag 
van ongeveer 0, 75 centimes per 
persooo. 

Een vergelijking met de verblijfsen
kosten die Loos in rekening bracht 
voor zijn brievensmokkelaars laat 
ons toe om in 1915 maar liefst 
11.640 overnachtingen te vermoe
den, een gigantisch groot aantal! 
Dit bedrag kwam voor rekening 
van de chef van het departement, 
mogelijk werden er de verblijfsen
kosten van "passeurs" mee betaald 
langsheen een groot deel van de 
grens met Noord-Brabant. 
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Briefwisseling tussen de directeur van de Posterfjen en de ontvanger van het 
kantoor in Baarle-Hertog. Vrije vertaling van de vraag: "Gelieve mij het bedrag 
op te geven van: 1). de traktementen en salarissen, 2). de verblijfsenkosten 
die door de kas van uw kantoor werden uitbet:Jald in het werkjaar 1915." 
Antwoord: " Ik heb de eer u te informeren dat er vanuit de kas van mijn kantoor 
betaald is voor het werkjaar 1915: la). 4.016,00 frank voor traktementen 
en salarissen van het personeel dat in het postkantoor van Baarie-Hertog 
tewerkgesteld was. lb). 11.606,00 frank voor traktementen en salarissen 
van het personeel dat in het bezette land tewerkgesteld was voor rekening 
van de chef van het departement. 2a). 2.247,00 frank verblijfsenkosten voor 
het personeel van het postkantoor van Baarle-Hertog. 2b). 8 .730,00 frank 
verblijfsonkosten voor het personeel dat in het bezette land tewerkgesteld was 
voor rekening van de chef van het departement." 
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Rozemarijn (17) 

'KRUIDENVROUWT JE' 

JEANNE MEEUWESEN 

De naam betekent zeedauw of 

zeeroos en past goed bij di t 

lieflijke heestertje. Prins onder 

de aromatische kruiden wordt 

het plantje ook wel genoemd. In 

de oudheid speelde dit kruid een 

vooraanstaande rol bij plechtig

heden. Men vlocht er kransen van 

voor de bruid en het symboliseer

de ztJwel het huwelijk, de liefde 

als de dood. 

Farao's uit het oude Egypte lieten 
er een takje van in hun graf leg
gen, om hun reis naar het land 
der zielen geurig te maken. In de 
14• eeuw wordt de oude koningin 
Elisabeth van Hongarije die toen 
72 was, er gewoon verliefd op. 
Zij was helemaal stijf van de jicht 
en reumatiek en vond dank zij 
dit kruid haar jeugd terug, zózeer 
dat de koning van Talen haar op 
staande voet ten huwelijk vroeg. 

Werkzaam kruid 

Dit is een der aangewezen kruiden 
voor het zwakke gestel van de ver
fijnde, nerveuze intellectueel. Het 
komt ook uit de subtropen, waar 
dit type zich het beste voelt, in de 
zon, met een zacht briesje uit de 
zee. Het bevat terpenen, zoals ook 
de den en de jeneverbes en daarbij 
bitterstof en looizuur. Evenals 
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lavendel is het klein en houtachtig 
met leerachtige blaadjes en dus 
precies passend om een menselijk 
gestel ook te verstevigen. Om een 
lichaam dat niet mee kan komen 
met de vaart van een bewogen 
en bezige ziel, kracht en tempo te 
verlenen. 
Het wekt de zenuwen en de klieren 
op, geeft dus betere spijsverte
ring, bewerkt ook in vele gevallen 
een ophouden van haaruitval, 
geeft in de vorm van olie, spiritus 

of zalf een goed wrijfmiddel bij 
verlammingen, zenuwpijn, spit 
(lumbago), stijfheid van pezen en 
krampen. 
Om de spijsvertering te bevorde
ren kan men driemaal daags drie 
druppels rozemarijn olie op suiker 
innemen of men doet een plukje 
rozemarijn In pepermuntthee met 
iets citroen. Tegen hartwaterzucht 
worden 's morgens en 's avonds 
ook wel drie lepels rozemarijnwijn 
genomen (een handvol blaadjes 



één etmaal op een liter witte wijn 
aftrekken in het donker). Men kan 
ook de thee nemen met andere 
hartkruiden (vijftien gram op een 
halve liter water). Hart en nieren 
worden versterkt, verlammingen 
opgeheven. urinezuur afgevoerd 
(dus goed tegen reuma). Ook de 
lever die bij hartzwakte stuwing 
gaat lijden, komt op zijn verhaal. 
Maagslijm wordt opgeruimd. 
Darmkramp ontspant zich, door 
betere doorbloeding en klieraf
scheid ing. 

Ook het gehele onderlichaam krijgt 
meer aandacht, bij dit zo gauw 
verwaarloosde gebied. Door betere 
doorbloeding wordt een verzwakte 
of uitblijvende menstruatie tot de 
orde geroepen, de geslachtsklieren 
gaan levendiger functioneren. Van
daar de goede werking bij acne, 
welke duurt zo lang de seksualiteit 
niet losgekomen is. 
Men kan het op duizenden 

manieren toepassen op oede-
men, zwell ingen, blauwe plek-
ken, kneuzingen, verstuikingen. 
Het bevordert het dichtgaan van 
wonden en geneest mondzweertjes 
(spoeldrank). 

Hand· en voetbaden 

Hand- en voetbaden zijn heilzaam 
tegen reumatiek. Gebruik een 
flinke hand bloeiende takjes per 
liter water. U kookt één liter water. 
Vijf minuten laten staan. Als het 
net lauw is doet u er de kruiden 
in, laat het stofvrij vier à vijf uur 
weken. Breng dan twee liter water 
aan de kook. Vijf minuten laten 
staan en dan uw basispreparaat 
erin gieten. Uw bad is klaar, dat 
kun je acht dagen gebruiken. 
U hoeft het alleen maar op te 
warmen. Neem 's morgens op de 
nuchtere maag acht minuten een 
voetbadje en 's avonds voor het 
eten een handbadje. Het water niet 

meer koken. Alleen warm maken 
dat u het kunt verdragen. U mag 
voor deze baden geen metalen 
kom gebruiken, als die niet ge
emailleerd is. Het beste is om een 
aardekom te gebruiken. 

U kunt er ook thee van zetten 
met andere goede kruiden zoals 
brandnetel. paardenbloem en 
weegbree. Nu in het voorjaar kun 
je paardenbloem naar hartenlust 
eten, bloemblad en wortel. Ze wekt 
leven naar ziel en lichaam, geeft 
moed en weerstand. 
Ik hoop dat Je weer veel mag 
genieten van de kruidjes want ze 
geven je veel vitamientjesl 

Vele groetjes. 

Jeanne 
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't Waar spannend in diejen tèèd ... 

FONS WILLEMSEN 

In 1940 werkte ik als boeren

knecht bij Ju/es Martens. Ik deej 

alle soorten boerenwerk en daor 

hoorde ook het melken van de 

koei bij. Dè was elke mèèrgen 

vruug op. Zo deej ik dè dus ook 

op 10 mei l940. Ik was 's mèè-

rgens om zes uur al in de waai 

daor a on 't Bemdeke. Toen ik de 

eerste twee beesten al gemolken 

had, kwaam Ju/es meej helpen en 

hij zeef: "Wat'er te doen is, weet 

ik nie, maor ik denk dat'er oorlog 

is". Wij molken de koeien toen 

we thuis aankwamen, hoorden we 

zeggen, dat de Duitsers binnen

gevallen waoren. Naor 't scheen, 

wier d 'r hard gevochten aon de 

Grebbelinie en in de Peel. 

Bommen in de buurt 

Dieje zelfden dag zagen we al 
vliegtuigen overkomen. Dè waoren 
Duitse, want wij kannen de haa
kenkruizen goed zien. Ze vlogen 
nie hoog. Ze hoefden ook nie bang 
te zèèn, want er was toch geen 
verzet. 
De volgenden dag kwamen er 
Fraanse soldaoten dees kaanten 
op. Ze rejen op motors meej zij-
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span, gewaopend meej gewèèren 
en mitrailleurs. Oe Duitse vl ieg
tuigen hadden dè al gaauw in de 
gaoten en ik weet nog goed, dè ze 
sjuust over de grens drie bommen 
gooiden. Dè was genoeg om die 
Fraansen terug te jaogen. Heel 
nieuwsgierig gingen we kèèken 
naor die bomgaoten in 't bos. Dè 
was dan ook zo ongeveer alles wë 
wij aon oorlogsgeweld meegema
okt hebben. Alleen op een van de 
volgende daogen gebeurde er toch 
wel weer iets bijzonders. D'r kwa
men duizenden Duitse soldaoten 
door de Durpsstraot gemarcheerd, 
op weg van Baol naor Meerle. 
Ene lange stroom van soldaoten. 
D'r was ook veul pèèrdenvolk bij 
meej kanonnen en grote waogens 
vol munitie. Die mannen zagen er 
heel moei uit. De stroom soldaoten 
bleef maor aonhouwen. 

Weggekropen 

In de kortste keren gingen er ge
ruchten rond dè die Duitsers alles 
wè ze kassen vèènen meej zouwen 
nemen. Ook jonge mannen moes
ten meej om veur hullie te gaon 
werken. Die verhaaien maakten 
ons bang en we dochten dè we 
moesten vluchten. Dè deejen we 
ook. Wij trokken noar de Krommen 
Hoek. Voorzichtig gingen we achter 
de Tuintjes langs, richting Strumpt. 
Daor zèèn we zo maor ergens 
tegen een roggeakkerke gaon lig
gen. Meej een man of zes waoren 
we; Jaon, Gust en Jan Rentiëns, 
Jef Adams, mèn vaoder en ik. Wij 
bleven daor tot het donker was. 
Toen zèn we toch maor weer op 
huis op aon gegaan. En nog steeds 
trokken er aon een stuk deur legers 
door 't durp. Tot diep in de naacht 
gaaf dè een geweld dè horen en 
zien verging. Ons Durpsstraot was 
toen nog verhard meej kaaien. Ge 
begrèpt dè't'er nogal raotelt als 
daor die waogens meej ijzeren 
wielen overheen dokkeren. En wè 
denkte van al die soldaotenlèèrzen 
mee ijzerbeslag en al die hoefijzers 
van de pèèrden. Eén ellendige her
rie waor 't. 
In de daogen en weken daornao 
merkten wij van den oorlog nie 
zo veul meer. Al heel gaauw was 
alles in Ulicoten weer rustig en het 
gewone lèêven ging z'n gangeske 
weer. Ik bleef nog tot 1942 bij 
Jules Martens werken. Daor was ik 
gèère. De spanning bleef nog wel, 



want we konden het smokkelen 
niet laoten. De controles van de 
kommiezen en de Duitsers waoren 
wel veul strenger. Ge moest alles 
verzinnen om ze te slim af te zèèn. 

Aa iermaand 

Wij smokkelden in 't klèèn: een 
bietje botter. wè kèès of een mand
je aaier. Ik kocht die zoaken bij een 
of aanderen boer en probeerde dè 
dan over de grens te krèègen. 
Op enen zekeren aovend ging ik 
de grens op aon mee] een maand 
vol botter en wè aaier. Op den 
Eèrmeshof was 't altijd oppassen 
gebJaczen want bij boerke Kusters 
stonnen bekaanst altijd kom
miezen. Ik zene m'n maand in de 
greppel neven de pad en ging eerst 
op verkenning. Jawel, ze stonden 
op de loer. Zo stil als Ik kon, ging 
ik terug en stopte m'n maand meej 
smokkelwaor onder meej wè rom
mel uit de slootkaant Ik docht: ik 

gao't mèèrgenvruug nog mèr 'ns 
proberen.lk ging terug naor Jules 
Martensom te slaopen. Om vijf 
uren in de nieuwe mèèrgen was 't 
overal nog heel rustig, ook op den 
Eèrmeshof. Ik haolde m'n vrachtje 
op en brocht 't naor het afgespro
ken adres in Bels, beurde m'n geld 
en ging terug om te gaon melken. 
Zo verl iep alles naor wens, tenmin
ste veur mèèn. Aachteraf hoorde 
ik dè de kommiezen m'n maand 
vonden. Ze dochten mèèn 'ns mooi 
te betrappen en lieten de maand 
staon waor die stond. 's Aanderen
daags 's aovonds hebben ze daor 
weer post gevat. Laoter hoorde ik 
dè ze daor tot diep in de naacht 
gewocht hebben tot ik mijn maand 
op kwaam haolen. Zij hadden nie 
in de gaote dè ik daor 's mèèrgens 
al meej weg was. Ge begrèpt dè ik 
stiekem toch wel veul gelaachen 
heb. Zo ging 't spel tussen smok
kelaar en kommies. 
't Schijnt dè die kommiezen aach-

teraf wel gehoord hebben wie ze 
te slim af geweest was. Ze hebben 
dan ook hard geprobeerd mij nog 
eens te pakken te krijgen. Ik moest 
veul keren de melkbussen open 
doen als ik was wezen melken. Ze 
bléven me controleren. 

Tierend boerke 

Ene keer heb ik toch wel 'ns goed 
in de rats gezeten. Op enen aovend 
ging ik weer 'ns richting Bels langs 
den Eèrmeshof. M'n vraacht was 
toen ene pungel meej graon. Eer 
ik bij boerke Kusters was, ging 
de zak van m'nne rug, zodè 'k 
op verkenning kon gaan. D'r was 
gene kommies te zien, ook nie op 
't erf van het boerderijke. Toen ik 
bekaanst terug was bij m'nne gra
onzak, schrok ik van een plotseling 
geroep en gescheld van een tierend 
boerke Kusters. "Als ik oe vèènen 
kan, slaog ik oe de been kapot!", 
schreeuwde hij. Ik ging op m'nne 
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zak meej graon liggen om uit 't 
zicht te blijven en 't boerke tierde 
maor deur en sloeg meej een stuk 
hout tegen de heg. Ik was blij dè ik 
daor nie ingekropen was. 
Aachteraf weet ik waorem dè 't 
manneke zo kaod was. Hij vertelde 
't zelf. Hij had diejen dag gedorsen, 
zaag iemand in 't donker bij z'n 
schuur lopen en docht dè die z'n 
graan kwaam weghaolen. Ge zult 't 
toch meernaeken! 

Op ene zondag zou ik saomen 
meej m'ne kameraod Toon Leijten 
naor Meerle rijden om aaier te 
smokkelen. Ik had er honderd 

rond m'n lijf geborgen, allemaal 
goed verpakt onder ene ruime 
jas. Toon en ik kwamen overeen 
dè ik voorop zou rijden en op een 
paor honderd meter zou Toon dan 
volgen. Ik rij de Meerleseweg op 
tot bij de grens, en daar gaoi ik 
sjuust veur de grenspost linksaf. 
aachter de Bollekeos langs, deur 
't bos en zo op Meerle op aon. 
De Duitse grenswaacht laot mèn 
gaon. Efkes laoter komt Toon bij de 
Duitsers aon en hij mot stoppen. 
Zij dochten dè ik de veurrijer was 
om de situactie te verkennen en dè 
Toon de smokkelwaar bij had. "Ge 
had die gezichten van die man-

nen motten zien", zeej Toon laoter. 
Enen Duitser pakte nog wel z'n 
geweer en heej nog iets tegen mèn 
geroepen, maor ik was al uit het 
zicht verdwenen. Veur hetzelfde 
geld zouwen ze iemand gewoon 
overhoop schieten veur honderd 
aaier. Wij zèèn die mannen toch 
weer mooi te slim af geweest. Op 
het afgesproken adres leverden 
wij ons vrachtje aaier af en toen 
vonden we het toch maor beter om 
nie langs dezelfde weg op huis op 
aon te gaon. Het was toch al enen 
spannende tèèd . Die hoefden wij 
nie spannender te maoken dan 
nodig was. 



Bij een overlijden 

Op 19 februari werd in Ulicoten 

afscheid genomen van Antonet 

Jacobs·De Jong. 

In Van Wirskaante herdenken wij 

elke keer met eerbied de leden 

die uit dit leven heengingen. Het 

is niet onze gewoonte om een 

terugblik op iemands leven op te 

nemen. In dit geval menen wij 

daarop een uitzondering te moe· 

ten maken. 

Ant Jacobs was ons oudste lid. Zij 

bereikte de gezegende leeftijd van 

ruim 103 jaar! 

Dat is wel heel bijzonder voor de 

annalen van Amalia. Het toeval 

wil dat haar naam ook ter sprake 

kwam in ons vorige nummer. 

Jan van Eijck schreef toen een 

aardig verhaal over leden van 

zijn familie, naar aanleiding van 

onze lezing over de 'ouwe tijd' 

waarin foto's gebruikt werden 

van fotograaf Berssenbrugge. 

Die portretteerde namelijk twee 

van zijn tantes. Op grond van 

deze overwegingen volgt hier het 

afscheidswoord dat Jan Van Eijck 

uitsprak tijdens de kerkdienst. 

AFSCHEID VAN TANTE ANT: 
OM EEUWIG DANKBAAR 
TE ZIJN 

Een bijzondere tante is ons ontval
len: tante Ant is niet meer. Niet 
alleen vanwege haar bijzondere 
leeftijd van 103 jaar, maar vooral 
ook vanwege haar bijzondere 
karakter is dat zo bijzonder! 

Tante Ant werd geboren op 22 
december 1907. Zij wilde graag 
weten dat zij de oudste dochter 
was van de Sasboer uit Alphen 
en van lies van den Broek van 
de Oordeelsestraat. Daar was zij 
trots I frëet op, en terecht zeggen 
wij natuurlijk als Sassen allemaal, 
toch ... ?! 
Na haar lagere school in Alphen 
en de plechtige communie, ging 
zij voor drie jaar naa r het pen
sionaat St. Anna in Zundert, het 
laatste jaar samen met tante Jo. 
Toen zij. zo ongeveer met 15 jaar. 
weer thuis kwam, was het werken 
geblazen. maar daar had ze ook 
helemaal geen hekel aan. Haar 
heel leven lang heeft ze altijd 
keihard gewerkt! 
Het begon dus thuis, met brood
bakken voor het hele huishouden 
op 't Sas, en dat waren er al gauw 
elf plus vader en moeder nog. 
Tussendoor werd ze met negentien 
jaar ook nog peettante van het 
jongste zusje, tante Clara. Wat 
ze ook kreeg toebedeeld, was bij 
de oogst (en er was veel rogge te 
oogsten op 't Sas, Bedaf en de 
Veldbraak) het netjes optassen van 
de schelft. Ik weet dat van horen 

zeggen, en niet van ons moeder, 
want die heeft nooit iets gedaan 
thuis. Zo ging het verhaar altijd bij 
de Sassen. Ons moeder werd im
mers juffrouw en dat was een heel 
ander vak! 
Toen tante Ant in 1934 trouwde 
met ome Charel zorgde die juf 
Marie Sas wel voor een aantal 
heel mooie liedjes op de bruiloft, 
zo vertelde tante Ant mij onlangs 
nog vol trots. Zij genoot ook 
daarvan ! Zij trok na het trouwen 
met ome Charel naar de Maa ijkant 
in Ulicoten en daar kreeg ze opa 
Jacobs. schoonbroer Bart en nicht 
Lies er gratis en voor nik bij in het 
huishouden. Nooit mopperde zij 
daarover! 

Ja, het bijzondere aan Tante Ant 
was toch wel, dat zij 'zorgen voor 
een ander' altijd zo gewoon vond. 
Of het nou ging om ome Charel, 
om Bart of Ers en Karel, of het 
werk op de boerderij en op het 
land, de broedmachine, de hele 
kippenstal, de boerderijwinkel voor 
de campinggasten, kinderen van 
passanten in de oorlog of welpen 
en gidsen en recreanten na de oor
log, om lange jurken te naaien voor 
de zussen en de nichtjes: alles kon 
daar op de Maaijkant. En wat ik er 
zelf nog van herinner: Tante Ant die 
met de bromfiets met Els achterop 
efkes tussendoor tot halverwege 
door de Waaikes naar Alphen 
reed. Daar namen wij Els dan over 
voor een logeerpartij van een paar 
dagen. En als ik dan wel helemaal 
in Ulicoten moest zijn voor een 
boodschap van ons moeder, dan 
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zei tante Ant: "Wacht efkes, nog 
nie weggaan, dan geef ik seffens 
nog een soepkip mee". Die moest 
dan nog wel even aan de was
draad onthoofd en geplukt worden. 
Zo heb ik daar ook ooit een echte 
kip-zonder-kop gezien, toen die 
uit haar handen glipte. Er zijn veel 
voorbeelden te geven: altijd maar 
zorgen voor een ander, altijd vrolijk 
en positief, én .... kampioen decla
meren: dat was Tante Ant. 

Wat hebben we lang van haar mo
gen genieten. Ook vooral nog drie 
jaar geleden, met haar lOOste ver
jaardag in december 2007. Weet 
u het nog: een stralende trotse 
eeuwelinge, prachtig uitgedost met 
mooie rode lippen en een prach
tige hoed op, in een schilderachtig 

winters landschap in Ulicoten. Om 
nooit te vergeten! Die daarna in de 
kerk nog de tweede lezing deed: 
het gedicht Oe Mooiste Handen. 
Ja. uit het blote hoofd, met haar 
100 jaar! Ook daarna bleef het nog 
genieten van het leven: altijd iets 
lekkers bij de koffie als je langs
kwam, altijd een positief woord. 
De laatste weken ging het niet zo 
goed meer, maar ze wilde nog niet 
naar ome Charel. "Daar kan ik nog 
lang genoeg zijn", zei ze dan. Half 
januari kreeg ze een hardnekkige 
verkoudheid, haar hart kon het niet 
meer aan, ze was op. "Het gaat 
niet meer, het gaat echt niet meer", 
zei ze enkele uren voor haar ster
ven. Ze was helemaal op en gleed 
weg uit het leven. Het was goed 
zo. Net zoals bij ome Charel ruim 

drie jaar geleden: tot het einde toe 
positief in het leven en helder van 
geest. 

Kom, we moeten niet bedroefd 
zijn, nee, we moeten dankbaar 
zijn, dankbaar dat wij zolang zo'n 
tante in onze familie hadden. Els 
en Bert, dat jullie zó lang zo'n 
moeder hadden: blijf er maar trots 
op! En jullie blijven niet alleen 
achter: wij zijn er ook nog! Een 
hele grote familie Jacobs en De 
Jong, waar jullie bijhoren! Vergeet 
dat niet. 

Jan van ome Pieter 
Goirle I Ulicoten. 19 februari 2011 

Jan van Eijck 

Voorzitter Ad Jacobs overhandigt de gelukwensen van veelleden bij de honderdste verjaardag van 
Antenet Jacobs-De Jong 
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Dikke druppel uit de lintjesregen! 

VAN DE REDACTIE 

Nederland kent een 'lintjesregen' 

op de dag voor het feest van de 

koningin. 

Dit jaar werden er op 29 april 

maar liefst ruim drieduizend 

onderscheidingen, dus 'lintjes' 

uitgedeeld. Vanwege het grote 

aantal spreekt men van een lint

jesregen. Een persoon die zich 

gedurende vele jaren op meerdere 

terreinen en geheel belangeloos 

heeft ingezet voor maatschap

pelijke en culturele zaken binnen 

zijn gemeenschap, kan voor zo'n 

koninklijke onderscheiding in 

aanmerking komen. 

Het juiste moment 

Dit jaar kwam er weer een dikke 
druppel uit de lintjesregen binnen 
het bestuur van Amalia terecht. 
Hij was voor Herman Janssen. 
Die werd door Koningin Beatrix 
benoemd tot 'lid in de Orde van 
Oranje-Nassau'. Burgemeester 
Hendrikx speldde hem de versier
selen op. 
De feestelijke gebeurtenis viel 
precies op het juiste moment. In 
de week van 29 april organiseerde 
de Heemkundekring in samen
werking met de basisscholen van 

de beide Baarles en Weelde Statie 
de tweejaarlijkse vredesdagen. 
Herman hoort tot de organisato· 
ren. Zo kreeg hij midden in zijn 
drukke bezigheden de koninklijke 
blijk van waardering. Het kon toch 
niet mooier treffen. Burgemeester 
Hendrikx somde in zijn toespraak 
een lange lijst van verdiensten 
op, waarmee Herman zich in 
de voorbije jaren inzette voor de 
vereniging. Wij weten maar al te 

goed van hoe grote waarde zijn 
werk voor Amalia en voor de twee 
Baarles met Ulicoten en Zonderei· 
gen is. 
Bijzonder is ook, dat de Neder
landse Koningin in dit geval een 
onderscheiding gaf aan iemand die 
helemaal niet in haar koninkrijk 
woont. Dat gebeurt maar zelden! 
De ingewijden hebben alles tot op 
het laatste moment voor Herman 
geheim weten te houden. Terwijl 
zijn familieleden, pupillen en leid
sters van het Zwart Goor, TV, radio, 
pers en vrienden van Amalia al in 
de zaal aanwezlg waren, had hij 
nog niet het vermoeden dat deze 
'drukte' voor hem bestemd was. De 
organisatie had het zo geregeld dat 
het programma voor de school· 
kinderen gewoon door kon gaan. 
Zo kreeg Herman even tijd om te 
bekomen en met zijn naasten en 
de rest van het gezelschap na te 
genieten. 
Herman, namens het bestuur en 
alle leden wenst de redactie jou 
en Els ook natuurlijk - van harte 
proficiat. Wij vinden je onderschei
ding zeer verdiend. 



Het 'geheim' van de Beatrixstraat 
in Baarle 

ANDRÉ MOORS 

In het boek 'Straten met een 

verhaal', geschreven door mijn 

zoon Dennis en ondergetekende, 

komt de straatnaam Beatrixstraat 

niet voor. Wij baseerden ons 

namelijk op een door de gemeente 

Baarle-Nassau opgemaakte lijst 

met officiële straatnamen (straat

namen die door de gemeenteraad 

zijn vastgesteld). De Beatrixstraat 

kwam op die lijst niet voor. 

Ons lid Chris Schuurbiers was 

jarenlang als buitendienstopzich

ter werkzaam bij de gemeente 

Baarle-Nassau. Hij schreef ons 

een opmerkelijke mail over een 

straat in Dorp Noord die er wel 

was, maar al jaren niet meer is! 

Hieronder volgt zijn relaas. 

Reeds eerder (te laat) heb ik jou 

en Dennis attent gemaakt op het 

ontbreken van de Beatrixstraat in 

Baarle-Nassau. In het stratenboek 

wordt gesteld, dat het opmer
kelijk is geen Beatrixstraat in 

Baarle aan te treffen. Zoals ik al 

opgemerkt heb bestaat deze wel. 
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Chris Schuurbiers kan niet alleen 
goed straatnaambordjes verwijderen, 
hij kan ze kennelijk ook heel goed zelf 
maken! 

Vanaf de Generaal Maczeklaan de 

Willem Alexanderstraat inrijden 

en de éérste straat links is de 

BEATRIXSTRAAT. 

Destijds (begin jaren 70) zijn een 

aanlal straten door college en 

raad vastgesteld waaronder de 

Beatrixstraat. Ik was nog maar 

kort bij de gemeente Baarle werk

zaam (omstreeks 1973/1974) 
toen het aanwezige straatnaam

bord Beatrixstraat door omstan

digheden van de paal verdween. 

Ik kan mij herinneren, dat ik nog 

een straatnaambord Julianahof in 

voorraad had liggen. 

In de hoedanigheid van mijn 

functie heb ik gemeend -na zorg

vuldige afweging ha, ha, ha- het 

bord Ju/ianahof neer te hangen. 

Ik kan mij ook nog herinneren, 

dat Julianahofbewoners regel

matig vroegen om een betere 

aanduiding naar de woningen/flats 

vanaf de Willem Alexanderstraat 

Het moge duidelijk zijn, dat ik het 

moment van verdwijning van het 

straatnaambordje 'Beatrixstraat' 

aangreep om een bord 'Juliana

hof' neer te hangen. 

De wijziging had geen enkel 

gevolg voor de gewraakte straat 

aangezien er toch niemand 

woonde. Ook heb ik nooit iemand 

op de hoogte gebracht van mijn 

praktische oplossing terwijl ook 

nooit iemand bij de gemeente 

gereageerd heeft. Geen BEATRIX

straat in Baarle-Nassau is nooit 

iemand opgevallen. Zelfs de 
oranje Koningsgezinden niet! 

Chris Schuurbiers 

Reactie gemeente 

Op 28 april jl. reageerde de ge
meente Baarle-Nassau bij monde 
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Uit dit kaartje dat gemaakt is in 1971 en afkomstig is uit het gemeentelijk archief, blijkt duidelijk 
dat de bewuste straatnaam inderdaad aanvankelijk Beatrixstraat was. Op het kaartje staan ook de 
Emmastraat en de Bernhardstraat ingetekend (ze zijn latet' door de gemeenteraad verwisseld; zie boek 
'Straten met een verhaal' blz. 21 en 59). 

van de heer Maarten van Oren
gelen op de mail die Christ ook 
aan hem had gestuurd. Uit zijn 
reactie blijkt dat de gemeenteraad 
inderdaad in 1971 aan de bewuste 
straat de naam 'Beatrlxstraat' heeft 
toegekend. Na het verdwijnen 
van dat straatnaambordje en het 
3anbrengen van het nieuwe straat-
1aambordje 'Julianahof' is de offici
~le straatnaam 'Beatrixstraat' nooit 

meer gebruikt en komt ook niet 
meer voor in het officiële straatna
menregister van de gemeente. De 
heer van Orengelen geeft aan dat 
er vooralsnog geen aanleiding is 
om iets aan de huidige situatie te 
veranderen. "Het is niet zo dat we 
niets willen veranderen, zoals je al 
stelt ligt dit aan de politiek." 

Noot van de redactie 
van Van Wirskaante 

Of de opmerking van de heer van 
Orengelen ook het officiële stand
punt is van het gemeentebestuur, 
weten we op dit moment nog niet. 
Hoe dan ook, het is een merkwaar
dige gebeurtenis. iets wat kennelijk 
alleen maar in ons bijzondere dorp 
mogelijk lsl 
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Van puinhoop tot juweel (2) 

ANTOON VAN TUIJL 

De wederopbouw van het kerk

schip, de dwars- en de zijbeuken 

naderde in ons vorige overzicht 

zijn voltooiing. De herbouw van de 

toren was meer spectaculair. We 

hebben er een prachtige beelden-

reeks van. Laten we ons com-

mentaar maar beperkt houden. De 

foto's spreken voor zich. 
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De stenen torenromp is klaar. Nu 
kan de constructie van de houten 
spits beginnen. Die wordt in delen 
op de grond In elkaar gezet. Op 
deze foto wordt de centrale verticale 
centrumbalk gesteld. 

De achtkantige vorm van het onderste 
deel tekent zich hier goed af. 

De hoekbalken met kruisverbindingen 
worden op hun plaats gezet. 

Tegelijk wordt ook het bovendeel van 
de torenspits in elkaar gezet. 



Er komt vakmanschap aan te pas om de karakteristieke 
'knop' vorm te geven. 

De twee torendelen zijn bijna klaar om op de torenromp 
geplaatst te worden. 
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Het onderste deel van de houtconstructie staat al op de 
torenromp. 

Torenkranen zijn er nog niet. De 
constructies worden gedemonteerd en 
in delen naar boven getakeld. Er moet 
met een eenvoudige hijsinstallatie 
gewerkt worden. 
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Het tweede deel is daar bovenop 
gemonteerd. 

Ook het topgedeelte is geplaatst. 



De hele constructie krijgt een beschot van planken. Nu is 
het hoogste punt bereikt. De vlag mag wapperen. 

Dan is het moment gekomen om de top van de toren te 
bekronen met het kruis en de haan. 



Pastoor Pelckmans helpt ijverig mee 
bij het bevestigen van het hijstouw. 

Het takelen kan beginnen. 

Het hijstouw staat strak. 
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Het torenkruis zweeft meter voor meter naar boven. 



Gespannen wordt de 'tocht' van het 
kruis door velen gevolgd vanaf het 
Kerkplein. 

Hier is goed te zien hoe groot dat kruis is. Vergelijk het maar eens met de man 
op de steiger. 
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Het kruis zweeft nu ter hoogte van de torenspits. 

Volgende keer bekijken we de 
werkzaamheden die nodig waren 
om de herrezen kerk af te werken 
en het prachtige resultaat daarvan. 

De operatie is geslaagd. Het kruis bekroont de torenspits! 
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Activiteitenkalender juni t/m september 

Juni 
Zo.05 

Zo. 12 

Za. 18 

Juli Augustus 
Open huls in het Heem- Zo.03 Open huis in het Heem- Do. 04 I vr. 05 Leden van Amalia 
huis van 10.30 tot 12.30 huis van 10.30 tot 12.30 kunnen deelnemen aan 
uur. Thema: ambachten uur. de Brabantse Heemdagen 
Vroege vogeltocht o.l.v. Vr. 08 Lokale Heemdag. Aan- in Uden. 
Antoon van Tuijl. Vertrek vang 12.00 uur bij het Za. 06 Fietstocht naar Castelre 
om 05.00 uur aan het Heemhuis. i.v.m. 125 jarig bestaan 
Heem huis. Za. 09 Deelname aan de Midzo- van de Handboogvereni-
Heemreis naar Gemert. mernachtfair. ging 'Vrede en Eendracht'. 
Aldaar bezoek aan het Do. 14 Avondwandeling o.l.v. Met handboogschieten, 
Boerenbondmuseum, in Antoon van Tuijl. Vertrek bezoek tentoonstelling en 
samenwerking met de om 19.00 uur aan het Castelse maaltijd (eieren 
plaatselijke heemkunde- Heem huis. met hesp) bij café 'In 
kring Thema nader te bepalen Holland' van de familie 

Foto is gemaakt tijdens de Lokale Heemdag 2010. Antoon van Tuijlleidt leden rond in Landgoed de 
Kievit 
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Snoeijs. Vertrek per fiets uur. Nadere gegevens via met kort orgelconcert van 
om 13.30 uur bij het Nieuwsbrief en Ons Frank van Nimwegen. 
Heemhuis. Leden die met Weekblad 
de auto komen worden 13 Zie 6 augustus September 
in Castelre verwacht om 20 In sameîlwerking met 04 Open huis in het Heem-
14.30 uur. heemkringen Alphen en huis van 10.30 tot 12.30 
Er kunnen max. 50 Chaam, Bernardusvoetbe- uur en presentatie heem-
personen deelnemen en devaart naar Ulicoten kalender 2011. 
eten. Daarom herhalen 27 Heemreis naar Lier en 11 Open Monumentendag 
wij deze activiteit op za. Broechem. Met museum- met als thema 'conflict'. 
13 augustus. bezoek en stadswandeling Dit thema wordt uitge-

07 Open huis in het Heem- in Lier. Ook bezoek aan werkt in een wandeling in 
huis van 10.30 tot 12.30 de kerk van Broechem Castel re 

Even rusten tijdens de Lokale Heemdag in 2009 in Ulicoten 
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Ad Haneveer 
• Timmerwerken 

• Rolluiken 

• Zonwering 

Wiekenweg 15, 2387 Baarie-Hertog 

Telefoon 014 699 176 of 0032 14 699 176 

Bank & Verzekering 

KBC Baarie-Hertog 

Maatwerk 
I I 

elke cliënt 
~~ 

Mr. J.F.M. Bolscher rr-- ?C. 
Netwerk Notarissen ~~ ") 
Generaal Maczeklaan 40 ~ J 

5111 XC Baarle Nassau / 
T (013) 507 87 45 
E notaris@bolscher.knb.nl 

www.notarisbolscher.nl 



In het grensgebied van Nederland en België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong: 

specialist in drukwerk voor de retail. Het familiebedrijf werd opgericht in 1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke drukwerkspecialisten van Europa. Van digitaal drukken tot vellenoffset op 

klein en groot formaat, rotatie-offset: heat-set- èn krantenrotatie. Bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong vindt u 

alles onder één dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge 

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke pri js. 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 
Visweg 8 
Postbus 8 
www.emdejong.nl 

5111 HJ Baarle-Nassau : 088-6655555 
5110 AA Baarle-Nassau Fax 013-5079100 
drukkerij@emdejong.nl 1..1 014 - 690324 
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