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Voorwoord 

Nee, er niets aan de hand met 

Ad Jacobs, onze voorzitter! Het 

voorwoord wordt dit keer door mij 

geschreven, aangezien ik onlangs 

door het bestuur gekozen ben 

tot vice-voonitter. Het geeft de 

gelegenheid om me even voor te 

stellen. 

Eind oktober 2008 ben ik na een 
leuke loopbaan bij Philipsmet 

Heemreis Gemert 
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pensioen gegaan en dan doet 
zich de vraag voor: "wat gaan we 
toch met al die vrije tijd doen?" 
Verenigingswerk lag me altijd nauw 
aan het hart. In het verre verleden 
was ik bij het Jongerenkoor Baarle, 
het Jeugdwerk en Harmonie Sint 
Remi actief geweest. Vervolgens 
heb ik de boel onrustig gemaakt bij 
een aantal andere clubs in Baarle: 
het Cultureel Centrum Baarle en 
het Kamerkoor Terpander, maar dat 
deed ik naast mijn werk. Dus zou 
ik wel wat meer vrijwilligersactivi
teiten kunnen en willen oppakken. 



Lokale Heemdag 

Toen eind 2008 gevraagd werd 
of ik interesse had om bestuurslid 
te worden van heemkundekring 
Amalia van Solms, kon die vraag 
niet op een beter tijdstip gesteld 
worden. Zo ben ik in 2009 in 
het bestuur van Amalla terecht 
gekomen. 

Vanaf het begin bestonden mijn 
bezigheden uit het verzorgen van 
de publiciteit: het onderhouden 
van de website, artikeltjes in Ons 
Weekblad en de Nieuwsbrief. Alle
maal aangename en nuttige zaken. 
Toen Antoon van Tuijl in maart 
van dit jaar zich uit het bestuur 
terugtrok, was er ook meteen geen 
vice-voorzitter meer. 

Ach ja, iemand moet het doen, 
dus .. ... zo is het gekomen. Het is 
echt een plezier om een bijdrage 
te kunnen leveren aan zo'n actieve 

en goed geoliede machine als onze 
heemkundekring. 

Zo kijken we ook weer terug op 
zéér geslaagde activiteiten 'n de 
laatste maanden. In juni was er de 
vroege vogeltocht In de ochtend 
nevel hebben we de zon zien opko
men, terwijl de vroege vogels hun 
hoogste lied zongen. 

De heemreis naar Gemert op 25 
juni is weer goed verlopen. Het 
weer kon weliswaar beter, maar 
de talri jke deelnemers (bijna twee 
volle bussen) hebben genoten van 
de boeiende en interessante reis 
met bezoeken aan het kasteel, de 
Latijnse school en het Boerenbond
museum. 

Ook de 80 deelnemers aan de 
lokale heemdag in Ulicoten op 8 
juli hebben een nuttige en gezellige 

dag gehad . Als deze Van Wirs
kaante bij u in de bus valt, zijn we 
ondertussen ook twee keer naar 
Castel re geweest voor de jubileum
viering van de handboogvereniging 
Vrede en Eendracht. De heemreis 
naar Lier en Broechem, die snel 
volgeboekt was, heeft dan ook 
plaatsgevonden. 

Kortom: een bloeiende vereniging 
met niet alleen heel veel leden 
en een daverend activiteitenpro
gramma maar ook met een interes
sant en prachtig tijdschrift Van 
Wirskaante, waar u nu weer met 
volle aandacht in kunt gaan lezen. 
Geniet ervan! 

Jef van Tilburg, vice-voorzitter 
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uroen ik mijn besluit om uit te treden vertelde aan mijn vader en moeder, 

hadden ze er alle begrip voor. Ik denk dat ze een vorm van opluchting 

hadden, zo van, hè, hij is er gelukkig uit." 

Aon de praot mee .... (46) 
Antoon van Tuijl 

ANDRÉ MOORS 

Wie is Antoon van Tuijl is voor de plaatselijke heemkunde een bijzonder rijk leven geleid 

en voor de natuur in Baarle. En en hoopt dat nog jaren te blijven 

ledereen kent toch Antoon van vrijwel iedereen zal weten dat doen. Heel veel zaken uit zijn 

Tuijl, hoor ik u zeggen. Natuur- Antoon twee keer naar Santiago rijke leven komen in deze ~on de 

lijk, Antoon is in Baarle een de Compostela in Spanje wan· praot mee' aan de orde. Zo veel 

zeer bekend persoon. Dit vooral de/de. De tweede keer zelfs heen zelfs, dat in het decembernummer 

vanwege zijn jarenlange inzet voor en terug. van Van Wirskaante het interview 

het onderwijs in Baarle. Maar ook Maar weten we daarmee alles van wordt afgerond. 

omdat hij zo ontzettend belangrijk Antoon? Nou nee. Antoon heeft Ik wens u vee/leesplezier! 

1963: 23 jaar 1985: 45 jaar 2011: 71 jaar 
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Antoon wordt geboren op 8 no
vember 1939 in Heesch, gelegen 
aan de grote weg Den Bosch -
Nijmegen. Over een paar maanden 
wordt hij dus 72 jaar. Zijn vader 
Fredericus wordt geboren op 21 
oktober 1901 in Heesch (Vinkel). 
Hij overlijdt op 27 juni 1989 in 
Heesch. De moeder van Antoon, 
Adriana van de Wetering, wordt 
geboren op 24 september 1901 
en overlijdt op 21 maart 2002 in 
Heesch. Vader en moeder krijgen 
tien kinderen, drie meisjes en 
zeven jongens. Antoon wordt als 
achtste kind geboren. Zijn broertje 
Jan overlijdt op vierjarige leeftijd. 
Broertje Frans is nog maar drie 
weken oud als het overlijdt. Beiden 
bezwijken aan kinderziektes. Broer 
Pieter komt om het leven op 29-ja
rige leeftijd ten gevolge van een 

De ouders van Antoon in 1969 

tragisch ongeval. Van zijn broers en 
zussen leven er nu nog zes. Antoon 
groeit op in een warm nest, waar 
het lange tijd armoede troef is. 

De opa van Antoon aan vaders
kant, Martinus, ziet het levens-

Martinus van Tuljl, de opa van Antoon Johannes van de Wetering, de opa 
(foto 1920) van Antoon aan moeders kant 

(foto ca. 1914) 

licht op 31 mei 1867 in Heesch 
(Vinkel) en overlijdt op 6 oktober 
1933 in dezelfde plaats. Zijn oma 
is Theodora van de Berg, geboren 
in Heesch op 19 juli 1868 en daar 
overleden op 7 juli 1927. Opa en 
oma krijgen zes kinderen. Vijf daar-

Theodora Smulders, de oma 
van Antoon aan moeders kant 
(foto ca. 1939) 
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van overlijden op zeer jonge leef
tijd: een kind wordt dood geboren; 
de anderen overlijden als ze 55 
dagen, 5 maanden, 13 jaar en 17 
jaar jong zijn. De vader van Antoon 
blijft als enig kind over. Hij heeft 
beslist geen fijne jeugd gehad. 
Oma Theodora leed aan epilepsie. 
Bij een aanval viel zij eens in het 
open haardvuur. De ernstige brand
wonden genazen niet. 
De grootvader van Antoon aan 
moederskant heet Johannes van 
de Wetering, geboren op 1 januari 
1871 in Geffen en hij overlijdt te 
Heesch op 11 maart 1931. Oma 
heet Theodora Smulders, geboren 
op 1 juni 1872 in Berlicum en 
overleden op 1 november 1968 
in Heesch. In het gezin van deze 
grootouders sterven niet minder 
dan zes van de twaalf kinderen op 
zeer jeugdige leeftijd. 
Na de lagere school vertrekt An
toon in 1952 naar Baarle-Nassau 
(het klooster aan de Pastoor de 
Katerstraat van de Broeders De la 
Salie) met als uiteindelijke doel om 
er broeder/leraar te worden. Dat 
wordt hij ook en is zeer actief en 
betrokken bij het onderwijs (lagere 
school en de Mulo/Mavo in Baarle
Nassau). In 1985 treedt hij uit 
de orde. Dat is geen gemakkelijke 
keuze geweest. Het proces duurde 
uiteindelijk 12 jaar. In 1989 leert 
hij zijn vrouw Clara Vlasblom ken
nen. Ze trouwen op 20 februari 
1991. Tot 3 juni 1999 zijn ze heel 
gelukkig samen. Een slopende 
ziekte maakt op die dag een einde 
aan haar leven. De uitvaartplech
tigheid in Baarle is indrukwekkend. 

Het is bekend dat Antoon al sinds 
jaar en dag zeer begaan is met 
de prachtige natuur en het zeer 
fraaie landschap in Baarle. Hij is 
medeoprichter van de milieuclub. 
Daarnaast is hij jarenlang (en 
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gelukkig nog steeds!) van onschat
bare waarde voor Heemkundekring 
Amalia van Solms. Antoon was ook 
actief binnen de Baarlese poli-
tiek. Hij is zeer creatief: heeft een 
prachtig handschrift, is een verza
melaar van alles en nog wat en is 
een zeer verdienstelijk tekenaar, 
kunstschilder en beeldhouwer. Van 
zljn hand verschenen ook verschil
lende boeken. Twee keer wandelde 
hij naar Santiago de Compos-
tela (de laatste keer zelfs heen en 

terug; hij was toen bijna een half 
jaar onderweg!). 

Geboortedorp Heesch 

Zoals hiervoor vermeld, is Antoon 
geboren in Heesch. Terugden
kend aan zijn geboortedorp, zegt 
Antoon dat Heesch in zijn ogen 
geen bijzonder aardig dorp was. 
"Het had geen kern. Het was een 
soort straatdorp aan een oude 
Napoleonsweg. Eén langgerekte 

De indrukwekkend grote kerk van St. Petrus Banden in Heesch, gebouwd rond 
1865 (foto ca. 1920) 

Het toenmalige gemeentehuis van Heesch , heeft nu een andere functie 
(foto ca. 1930) 

J{eueh; qtlllnnlthu!~ 



straat met huizen erlangs die op 
een gegeven moment gekruist 
werd door een weg naar Oss en 
naar Veghel. De oude Napoleons
weg zelf liep van Den Bosch naar 
Grave. Toen ik nog een kind was, 
had het dorp toch al achtduizend 
inwoners. Later groeide het sterk. 
Dat had te maken met de keuze 
om er een woondorp van te maken 
als uitloop voor Oss met zijn vele 
fabrieken en bedrijven. Heesch had 
een erg uitgestrekt buitengebied. 
Verspreid door het gebied stonden 
keuterboerderijtjes langs zand
wegen die omzoomd waren door 
populieren. Hier en daar stonden 
een paar boerderijen gegroe-
peerd. Wij kenden veel minder de 
sterke buurtschappen zoals hier in 
Baarle. Wij woonden in de Groes. 
Een groot deel van onze omgeving 
was een typisch Meijerij's hoeven
landschap. De boeren werkten er 
volgens eeuwenoude gewoonten 
en patronen. 
Af en toe kom ik nog in Heesch 
om mijn familie te bezoeken. Ik ga 
er dan met gemengde gevoelens 
naar toe want bij ons oude buurtje, 
wij woonden één kilometer van 
de kerk af. is een industrieterrein 
gekomen. Er zijn al plannen om 
vlak bij de plek waar wij woonden 
nog meer bedrijventerreinen te 
realiseren en mijn oude speelplek
ken worden nu doorsneden door 
een autosnelweg." 

Het was thuis armoede troef 

Antoon komt uit een groot gezin. 
~M ijn vader en moeder zijn alle 
twee geboren in 1901 en hebben 
dus in de crisisjaren hun gezin 
opgebouwd. Eigenlijk met niks. 
Mijn vader erfde een verschrikkelijk 
klein boerderijtje met hele slechte 
grond. Het ging om vier bundartjes 
zeer droge grond, gewoon klap-

Op 11-jarige leeftijd maakt Antoon deze tekening van het 
oude huisje waar hij woonde 

' ~ 
~~ 
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In 1969 maakt Antoon deze tekening van hetzelfde oude 
huisje 

zand. Hij kon er de kost niet op 
verdienen. Uit armoede moesten ze 
toen de koe verkopen. Uiteindelijk 
kwam het zover dat ze een ander 
huisje huurden. Kort daarna is va
der op zoek gegaan naar een vaste 
woonstek. Dat werd het boerderijije 
waar ik geboren ben. Daar hoorden 
tachtig roeden grond bij. Voor de 
grond en het boerderijtje moest 
er twaalfhonderd gulden betaald 
worden. Vader heeft toen stad en 
land afgelopen om ergens dat geld 
geleend te krijgen. Uiteindelijk kon 
hij het bij een particulier lenen. 

Wij woonden er met ons gezin 
vanaf 1932/33. Ons oude huisje 
was uiterst eenvoudig en primitief, 
tochtig en koud. Waterleiding en 
elektriciteit hadden we niet. In de 
geut stond een grote pomp met 
een koperen kraan. Op het erf was 
de put. In den herd hing één olie
lamp boven de tafel. Dat was alle 
verlichting. Om elders in het huis 
licht te hebben, gebruikten we een 
draagbare olielamp. Alle slaapka
mers waren gelijkvloers. Midden 
in het huls was het aardappelhok. 
Dwars door het achterhuis lag de 
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Zo zag de keuken in het ouderlijke huisje er uit. Een zus van 
Antoon, Doortj e, maakte het schilderijtje in 1989 

deel. Daarachter de stal en het kip
penhok. Oe eindgevel van de stal 
bestond uit palen, takken en stro. 
In 1950 is dit oude huisje afgebro
ken. Op dezelfde plaats werd ons 
nieuwe huis gebouwd." 

Omdat zijn ouders jarenlang 
straatarm zijn geweest, waren ze 
zoveel mogelijk selfsupporting. "Wij 
hielden één koe voor eigen melk 
en boter, twee varkens voor eigen 
vlees, een stel kippen en konijnen, 
een hond, een kat en een schaap 
voor de eigen wol. Zodoende heb
ben we altijd te eten gehad. Je liep 
er als kind ook altijd wel netjes 
bij. Je moest dan wel de kleren 
afdragen van je oudere broers. 

Geld om groenten en dergelijke te 
kopen was er niet. Op de tachtig 
roeien grond die er lagen, werden 
alle groenten en aardappelen ver
bouwd. Een klein stukje wei bleef 
over om de koe te laten grazen en 
om wat hooi te winnen. 
Na schooltijd moest ook ik als kind 
met de koe langs de zandwegen 
om die te hoeden, want anders 
had ze niet genoeg te eten. Vaak 
ging mijn jongere broertje mee. Ik 
deed het niet graag, je was gebon
den. In de buurt woonde nog een 
andere jongen die ook met hun koe 
langs de zandwegen liep. Met die 
jongen speelden we dan wat. In de 
bermen stond genoeg te eten. Na 
een paar uur ging je dan weer met 

Zo herinnert Antoon zich uit zijn jeugd hoe de boeren bij 
hem in de buurt op het land werkten 

de koe naar huis. 
Moeder maakte zelf de boter. 
Onze twee varkens konden leven 
van alle groenteafval uit de tuin. 
In het najaar werden ze geslacht 
zodat we heel het jaar door vlees 
hadden. Door onze kippen gelegde 
eieren die overbleven, ruilde mijn 
moeder tegen kruidenierswaren 
bij de kruidenier als die thuis 
langskwam. Er werden bij ons 
nóóit groenten of vlees gekocht. 
Vader moest ook regelmatig een 
veldje rogge telen. Dat ging vooral 
voor het stro, want dan kon hij op 
het oude huiske een lapje van het 
dak vernieuwen. Ja, die mensen 
moesten alles, alles tot en met 
plannen. Dat is management van 
de bovenste plank! Op een gege
ven moment is vader grondwerker 
geworden. Eerst bij de werkver
schaffing, later bij wegenbouwbe
drijven." 

Gezinsuitbreiding en 
kindersterfte 

Als vader en moeder in 1929 
trouwen, krijgen ze in de dertiger 
jaren hun eerste kinderen. Zoals 
dat vroeger ging, elk jaar kwam er 
een kind . 
Antoon: "Daar hoefde de pastoor 
niet voor langs te komen! Alles 
bij elkaar heeft mijn moeder tien 
kinderen gekregen, waarvan er 
twee jong overleden zijn. Mijn 
broertje Jan is vier jaar geworden. 
Vlak boven mij kwam Fransje. Na 
drie weken stierf hij al. Oe mensen 
wisten namelijk vroeger geen raad 
met kinderziekten. Daarom hebben 
die twee het niet gered. Ik heb het 
ternauwernood gered, want ik heb 
zwaar kinkhoest gehad. Zó erg, dat 
het spannend was of ik er door zou 
komen. Ik was toen ongeveer vier. 
Ik kan me nog herinneren dat ze je 
dan voorover hielden en dat er fl ink 



De ouders van Antoon in ca 1934 met hun eerste twee 
kinderen, Marietje en Jantje 

op je rug werd geklopt zodat de 
hoest kon loskomen. De hulpmid
delen van de dokters waren In die 
tijd erg primitief. Later heeft men 
mij verteld dat ik toen een periode 
heb gehad dat ik van zwakte niet 
meer kon lopen. Je kunt je nauwe
lijks voorstellen hoe de omgeving 
kon reageren op een overlijden 
van een kindje. Mijn moeder heeft 
verteld dat ze op een dag Jantje 
naar het kerkhof bracht. Tijdens de 
eerste mis 's morgens werd er dan 
zo'n begrafenisje gedaan. Moeder 
was al weer in verwachting van 
een volgend kind. Op weg naar de 
kerk zag ze een vrouw langs de 
kant van de weg staan en hoorde 
die zeggen: Oh, maar die hee zo 
weer un nieuw! Moeder dacht dat 
ze door de grond ging. Ze heeft ook 

vaak verteld dat ze meer verdriet 
heeft gehad met het overlijden van 
haar kind van vier jaar dan met het 
overlijden van het kleine hum
meltje van drie weken. Waarom? 
Omdat dat manneke nog niet had 
gelachen. Met dat kleine hum
meltje had ze nog niet écht contact 
gehad, vertelde ze. 
Er ging bij ons thuis nooit een 
verjaardag voorbij zonder daar 
speciale aandacht aan te besteden. 
Wij zorgden er voor dat er van alle 
kinderen cadeautjes waren voor de 
jarige. We maakten dan zelf iets 
of gaven iets weg van onze eigen 
spullen. Dat cadeau werd ingepakt, 
er werd een versje bij gedaan en er 
werd gezongen. Er was chocolade
melk en peperkoek. Met Sinter
klaas, ik heb het nooit begrepen, 

dan wist ons moeder gewoon wat 
je graag zou willen krijgen. !ets wat 
je zelf niet durfde te vragen. 
Mijn vader was een verschrikkelijk 
harde werker. De hele dag was hij 
bezig geweest met de schop in de 
grond. In de avond ging hij thuis 
verder met spitten, wieden, zaaien, 
aardappelen rooien. In de winter 
zorgde hij voor kachelhout. Hij was 
altijd bezig. En moeder stond altijd 
klaar in het huishouden en hielp 
ook mee in de tuin. Terugdenkend 
aan vroeger, wij hadden bij ons 
thuis een heel warm nest. • 

Vader van Tuijl moet alle dagen vele 
kilometers fietsen naar zijn werk en 
weer terug. Zodra 'het lijden kan' 
koopt hij een brommer. De foto is uit 
1961 

De bevrijding van Heesch 

Van de bevrijding van Heesch, kan 
Antoon zich nog het een en ander 
herinneren. Er werd in die streken 
zwaar gevochten tussen de Duit
sers en de geallieerden. "Ik weet 
nog dat tijdens zo'n zwaar gevecht 
wij met ons gezin in het aardap
pelhok zaten. De muren waren 
er van leem. De grote deeldeuren 
hingen te rammelen van de kogels 
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die insloegen. Er zijn toen heel wat 
rozenhoedjes gebeden met de hele 
Iris gebeden er achter aan. Toen de 
strijd wat luwde kwam de buur
man en zijn we met hem meege
gaan. We hebben toen geslapen 
in zijn stal. Ik heb toen ook nog 
gezien dat de boerderijtjes die aan 
de weg naar Geffen stonden, al
lemaal in brand stonden. Duitsers 
die zich terugtrokken, staken ze 
een voor een in brand. Wij hebben 
trouwens ook nog met ons gezin 
in een door mijn vader gemaakte 
schuilkelder gezeten, zelf gegraven 
en afgedekt met balken, takken en 
stro. Later is ons verteld dat daar 
tijdens het mitrailleurgeknetter 
mijn broers en ik op een bankje 
'ouwe taaie' zaten te zingen I En 
ons moeder zat ondertussen het 
rozenhoedje te bidden. Ons huis is 
niet afgebrand. In de buurt wel een 
stuk of vier, vijf." 

Antoon naar de kleuterschool 
en de lagere school 

Antoon vond, zo vertelt hij, het 
heel erg dat hij op een gegeven 
moment naar de kleuterschool 

Van Antoon's kleuterschooltijd is 
alleen dit handvaardigheidproduct 
bewaard gebleven 

moest. Hij hield veel meer van de 
vrijheid buiten. Het liefste ging hij 
zwerven met zijn broer in de bos
sen en velden. Liefde voor de na
tuur werd hem toen al bijgebracht 
door zijn ouders. 
"Er waren drie kleuterklasjes. Ik 
zat bij zuster Vota. We moesten 
allerlei fröbelwerk maken. Ik was 
toen op dat gebied al handig. 
Sommige andere kinderen kregen 
dingen niet voor elkaar. Ik moest 
toen van de zuster vooraan komen 
zitten om die kinderen verder te 
helpen. Tekenen deed ik toen ook 
al graag. Moeder kon dat ook goed, 

In september 1945 gaat Antoon naar deze bewaarschool in Heesch 

alleen haar ogen waren daarvoor 
ontzettend slecht. Wat ik op school 
ook leuk vond was aardrijkskunde. 
Geschiedenis vond ik niks aan. 
We moesten vooral jaartallen van 
buiten leren. Schoolplaten aan de 
muren van de klas interesseerden 
mij heel erg. Een lastige leerling 
ben ik nooit geweest. Vechten op 
de speelplaats heb ik toch ook wel 
gedaan. 
Mijn oudere broer was al misdie
naar. Mede daarom ben ik het ook 
geworden. Met de kapelaan moch
ten we eens de kerktoren beklim
men. Dat vonden we geweldig. In 
een van de nissen vond ik een nest 
met jonge kerkuilen. Nou, ik nam 
er natuurlijk twee mee. Thuis heb 
ik een oude kinderwagen rechtop 
gehangen, gaas er voor, deurtje er 
in en een stok er in gemaakt. Ik gaf 
ze iedere dag te eten. Zo heb ik die 
kerkuilen grootgebracht en losgela
ten. In het voorjaar gingen we altijd 
salamanders vangen. Altijd lag ik 
op mijn buik bij de sloot om te 
kijken wat er allemaal rondzwom. 
Totdat er een zeemleerfabriekje in 
de buurt kwam. Dat vervuilde alle 
sloten." 



Als Antoon klaar is op de kleuter
school, vertrekt hij naar de vlakbij 
gelegen lagere school. Antoon: 
"Vrijwel alle kinderen gingen op 
hun klompkes naar school. Ze 
werden in de gang weggezet, 

Een deel van de kinderen van Tuljl in ca. 1957 op en rond de hondenkar. 

onder de jassen aan de kapstok
ken. Trouwens, als we naar de kerk 
gingen, hadden we ook onze klom
pen aan. Dat klepperde heerlijk op 
de stenen vloer. Wat ik me van de 
school herinner is dat die draaide 
als een tierelier. De broeders van 
De la Salie pakten het verschrikke
lijk goed aan en waren in Heesch 
ook heel actief op sociaal, cultureel 
en maatschappelijk gebied. Ik 

De hondenkar diende als transportmiddel en als speelwerktuig. Oe kinderen 
trokken de kar als er een mud kolen, een zak meel e.d. bij het pakhuis in het 
dorp opgehaald moest worden. Antoon staat hier niet bij 

heb altijd het idee gehad dat de 
broeders op school een hecht team 
vormden en er alles voor deden 

Op deze lagere school bij de Broeders van Oe la Salie in 
Heesch zat Antoon 

Antoon (helemaal rechts vooraan) zit in 1949 in de derde 
klas bij broeder Laurentlus (rechts achteraan) 

Het gezin van Antoon in het begin van zijn lagere school 
periode. In het midden vader en moeder met Pieter. 
Daarachter Doortje. Op schoot bij moeder zit Anneke. 
Daarachter staat Martien. Rechts Marietje en Ad. links van 
vader staat Jo, daarnaast Antoon 

Een schoolfoto uit het schooljaar 1949/1950. Antoon 
(I) en broer Pieter (r) 
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BroerPieteren Antoon speelden graag in de 'Masten', 
vooral in het stuifzandgebied van Peer-Toon-Geertjes
bergen 

om de kinderen op een hoger peil 
te brengen. Het schoolteam stond 
dan ook in heel hoog aanzien bij 
de inspectie. 
Echt zin om bij de beste leerlin
gen te horen had ik niet. Ik wilde 
gewoon timmerman worden. In 

de zesde klas kwam ik bij broeder 
Josephus, een geweldig goeie 
kerel. Hij was een echte volge
ling van De la Salie. Dat bleek 
uit zijn wijze van omgaan met de 
klas. Ik ging mij toen steeds meer 
identificeren met mensen zoals 

Antoon kan in de zesde klas een uitstekend rapport 
overleggen. Hij is twee keer 1• en een keer 2• van de klas 
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broeder Josephus die iets voor je 
betekenden. Deze broeder was een 
inspirerend figuur. Ik wilde worden 
zoals hij: broeder-onderwijzer. Hij 
heeft mij toen eens gevraagd of 
ik broeder wilde worden. Met zijn 
hulp besluit ik naar Baarle-Nassau 
te gaan. Priester worden is nooit 
bij mij opgekomen. De pastoor 
was er trouwens niet blij mee dat 
ik broeder wilde worden. Hij heeft 
er in een van zijn preken nog aan
dacht aan besteed. Dat er zonder 
hem een keuze was gemaakt om 
broeder en geen priester te worden, 
vond hij verwerpelijk. Later is mijn 
moeder zich daarover bij de pas
toor gaan beklagen. Ze heeft toen 
gezegd: dat is de keuze van mijne 
jongen en daar moete gij oe eigen 
nie mee bemoeien! 

Nee, wat die broeders deden, dat 
wilde ik ook gaan doen! Zeg maar, 
een soort roeping om broeder 
te worden, is toen bij mij gaan 
groeien. Steeds meer dacht ik, zo 
iets als wat die broeders doen, 
is ook iets voor mij. Daar hoorde 
automatisch bij dat je dan naar 
Baarle-Nassau ging. Toen ik het 
tegen moeder vertelde, had ze 
daar een dubbel gevoel bij. Langs 
de ene kant was ze heel gelukkig. 
Maar aan de andere kant schrok 
ze dat er een uitzet moest komen 
en kostgeld betaald moest gaan 
worden." 

Antoon vertrekt naar Baarle 

Met Pinksteren 1952 gaat Antoon 
kennismaken in Baarle. "Ik ging 
er naar toe met een neef en een 
schoolvriend en nog een klasge
noot. Toen ik in Baarle aankwam, 
deed mij het dorp denken aan een 
stadje. Ik was een langgerekte 
straat in Heesch gewend. Hier was 
er een compacte kern. Het beviel 



Een erg oude foto (uit 1910) van het toenmalige klooster in 
Baarle. Geeft een beeld hoe het pensionaatje van De Paeuw 
verbouwd werd (een verdieping er op) 

mij er prima. Het was een groot 
klooster, je keek je ogen uit. Er 
was ook een prachtige grote tuin 
en voetbalvelden. De broeders met 
wie we kennismaakten, waren 
vr~endelijk .• Oaarna.heb.ik.mijn 
grote vakantie gehouden en direct 

daarna ben ik, op 1 september 
1952, voor goed naar Baarle 
vertrokken. Op 27 december 1952 
ben ik voor het eerst met Kerstva
kantie naar huis gegaan. Natuurlijk 
heb ik ook wel eens heimwee ge
had en me afgevraagd, waar ben ik 

toch aan begonnen. Het wasgoed 
stuurde ik iedere week naar huis in 
zo'n grote boterdoos. Daar stopte ik 
dan voor ons thuis een brief in. Als 
de schone was. gestreken en wel 
door moeder weer naar mij werd 
teruggestuurd, zat er ook meestal 
een door haar geschreven brief in 
die doos." 

Het leven en studeren in het 
klooster in Baarle 

Antoon kan zich nog goed herin
neren dat zijn groep eerstejaars 
juvenisten (jongste groep broe
derkandidaten} uit vierentwintig 
jongens bestond. In totaal waren 
er in Baarle vijftig juvenisten, ver
deeld over de driejarige Mulo. De 
groep werd begeleid door oudere 
juvenisten. "Waar nu de biblio
theek is, was toen de kweekschool. 
Op de eerste verdieping, boven 
de huidige bibliotheek, kregen we 

De begintijd (1953/1954) op het juvenaat in Baarle-Nassau. Antoon staat op de tweede rij van onder, 4• van rechts. De 
Calvarieberg in de tuin van de broeders is helaas verdwenen 
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Langs de lange zijde van het klooster in Baarle-Nassau was 
een erg mooie veranda (open galerij van de speelplaats naar 
de klaslokalen). In het gebouw zelf was géén gang! 
{foto ca. 1952) 

De oude kapel uit ca. 1910 

onze les op de Mulo. Boven de 
leslokalen van de Mulo, sliepen de 
broeders. Wij sliepen waar nu de 
harmoniezaal is. 
Elke morgen stonden we om zes 
uur op. Dan had je zo'n twintig 
minuten de tijd om je te was-
sen. Dat ging toen allemaal met 
lampetkannen. Dan maakten we 
onze pispotten leeg en schoon. Als 
we daarmee klaar waren gingen 
we elke morgen, zomer en winter, 
naar de Lourdesgrot. Daar hadden 
we een moment van bezinning. 
Dan gingen we naar de studiezaal 
waar gezamenlijk een morgen
gebed werd gebeden. Daarna 
naar de kapel waar we een mis 
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bijwoonden. Pas daarna, om half 
acht, gingen we naar de eetzaal. 
Die was waar nu het secretariaat 
van het Cultureel Centrum zit. De 
zaal lag aan de kant van de straat. 
want de huidige gang was er niet. 
Alle klaslokalen en andere lokalen 
die we gebruikten, werden door 
ons zelf grondig schoongemaakt. 
Het was een soort corveedienst, 
ce taken werden verdeeld. Het 
eten wat we kregen was vrij karig. 
Maar we zijn nooit tekort gekomen. 
Tijdens de maaltijden werd er over 
het algemeen niet gepraat. Dan 
werd er voorgelezen uit boeken. 
Dat waren natuurlijk stichtelijke 
boeken." 

Broeder Dominicus, veel Baartena
ren hebben hem gekend. was in 
de tuin de verantwoordelijke voor 
het fruit. 
"Knap vond ik dat dieë mens het 
hele jaar door voor gemiddeld 
honderdtwintig mensen fruit had. 
In de oude schuilkelder bewaarde 
hij het. Geweckt werd er in vijfliter
potten. Dominicus was bovendien 
een halve maatschappelijk werker. 
Er kwamen ook Baartese mensen 
met hem praten. Hij was een man 
die heel goed kon luisteren. 
Verschillende broeders. onder an
dere broeder Jozef. zorgden voor de 
groentetuin. De totale tuin was erg 
groot. Daar heb ik vanaf mijn veer
tiende jaar naar vogeltjes gekeken 
om die te leren kennen. Broeder 
Norbertus, die was schoenmaker, 
had een grote vogelkooi. Ik zat ook 
regelmatig in vogelboeken te snuf
felen. Zo heb ik in drie jaar tijd alle 
vogeltjes leren kennen. Van Dré 
Keustermans van de meelhandel 
kreeg ik regelmatig vogeltjes. Van 
zanglijsters heb ik jongen gekweekt 
in de grote volière. In Baarle zelf 
kwamen wij eigenlijk nooit. We 

Het klooster in Baarle wordt in 
1954/1955 grondig verbouwd 



bleven altijd binnen de klooster
muren. Alleen als rector Koenraadt 
eens een week op vakantie was, 
dan gingen we in het dorp naar 
de kerk. Af en toe trokken we met 
de hele club van vijftig man naar 
de Molenheide en gingen daar 
dan vlagverevertje spelen. Op de 
plek van de Molenheide is nu 
camping de Hei molen. Sus van de 
Vloet vond het prima dat wij daar 
speelden. Bij het Vorsterschoor in 
zo'n wiel van het Merkske of in 
Bootjesven gingen we wel eens 
zwemmen. We gingen daar dan te 
voet naar toe." 

Antoon doorloopt zonder probleem 
de driejarige Mulo. Daarna doet 
hij de eerste twee jaar van de 
kweekschool (tegenwoordig zou je 
dat HAVO-top noemen). Een soort 
voorbereiding voor de kweek
school. Nog geen onderwijzersop
leid ing. De algemene vakken van 
de Mulo werden verder uitgediept. 
Dan werd je 'postulant'. Dat wil 
zeggen directe voorbereiding op je 
noviciaat. 

Kleedneming en studie in 
Groot Bijgaarden bij Brussel 

In september 1957, na vijf jaar 
studie in Baarle, vertrekt Antoon 
naar Groot Bijgaarden bij Brussel. 
Daar vindt op 7 oktober de 'kleed
neming· plaats. De groep uit Baarle 
bestaat uit zes personen (zie foto). 
"Een voor een werd je in de kapel 
het kloosterkleed overhandigd. Als 
je je toog aan had. werd je door 
een priester gezegend. Deze plech
tigheid gaf je een heel goed gevoel. 
je was er naar toe gegroeid. In dat 
grote klooster word je dan voor het 
eerst echt broeder. Bij de kleedne
ming zijn mijn vader en moeder en 
mijn oudste zus aanwezig geweest. 
In Groot Bijgaarden kregen we de 

Dag van de kleedneming op 7 oktober 1957. V.l.n.r. Stan 
loosen - Antoon van Tuijl - Piet van Dortmond - Aad van 
Bentem - Hans Erbrink - Bart van Boxtel 

veertien daarop volgende maanden 
godsdienstlessen en lessen over de 
kloosterregel van De la Salie. Je 
kreeg ook moraaltheologie. Dat 
allemaal gedoceerd door een nogal 
ouderwetse, conservatieve novi
cenmeester en dito leraren. Hun 
lessen stonden allemaal zóver van 
de gewone, hedendaagse wereld 
afl Ik vond het een ramp. Ik wilde 
opgeleid worden als kloosterling, 
maar dan wel vol in de maatschap
pij. Toen we een nieuwe novicen
meester kregen, veranderde het 
wel. We mochten toen bijvoorbeeld 

naar de Wereldtentoonstelling in 
Brussel. Hij ging ook een keer flink 
door de bibliotheek heen en gooide 
er een hele hoop van die 'middel
eeuwse' boeken uit." 

Op 8 oktober 1958 keert Antoon 
terug naar Baarleen begint hij 
aan de tweede leerkring van de 
kweekschool. Je behoort dan tot 
de groep Scholastieken (Broeders 
in opleiding). Na succesvolle 
afronding krijgt Antoon de onder
wijzersbevoegdheid voor de lagere 
school. In Mierlo Hout doet hij zijn 

Deze foto is gemaakt in de tuin van de broeders in Baarle· 
Nassau. Het is een groep 'Scholastieken' (broeders in 
opleiding) uit het opleidingsjaar 1958/1959. Antoon staat in 
de bovenste rij, 4• van rechts 



Schoolklas van de Mulo met groep internen schooljaar 1961/1962. Links staat leraar Duits. Antoon 
(uiterst rechts) was toen leraar en groepsleider 

eerste onderwijservaring op in de 
zesde klas van de lagere school. 
Kort daarna vraagt de provinciale 
overste aan hem om les te gaan 
geven aan leerlingen van de eerste 
klas van de Aloysiusschool in 
Baarle-Nassau (schooljaar 59/60). 
Daarna begint hij aan de studie 
voor zijn hoofdakte. Na het beha
len van de hoofdakte gaat Antoon 
na een omzwerving naar Ben
nebroek les geven aan vooral de 
eerste twee klassen van de Mulo in 
Baarle. Hij geeft er les in wel zes 
vakken. Hij wordt er ook groepslei
der over een groep van negentien 
juvenisten. 
Het aantal roepingen loopt zien
derogen terug. Daarom wordt in 
1961 besloten om van het gebouw 
een open internaat te maken. Een 
soort kostschool. Er meldden zich 
meteen bijna zeventig jongens 
aan. "Na enkele jaren ontstaat toch 
personeelstekort. Toen begeleidde 
ik drie jaar lang dag en nacht een 
groep van tweeëndertig jongens. 
Bovendien had ik tweeëntwin-
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tig lesuren per week. Zonder de 
nachten mee te rekenen, had ik 
honderdtwintig werkuren per week. 
Dat was heel erg zwaar. Het was 
gewoon niet vol te houden." 

Het doen van geloften 

Op 7 oktober 1958 doet Antoon 
in Groot Bijgaarden zijn eerste tij
delijke geloften. Die worden enige 

malen herhaald. In 1964 doet hij 
de eeuwige kloostergeloften. 
"Dat hield in dat je je zou houden 
aan drie kloostergeloften: die van 
armoede, van zuiverheid en van 
gehoorzaamheid. Dat zijn de oude 
termen. Het wil zeggen dat je geen 
eigen bezit had, dat je celibatair 
leefde en dat de oversten je werk 
konden bepalen. Daarnaast deden 
wij nog twee andere geloften, 

Antoon legt zijn kloostergeloften af in Heeze in 1964. Hij 
ontvangt het geloftekruis uit handen van broeder Provinciaal 
Vincentius 



Ter gelegenheid van het afleggen van 
de kloostergeloften in 1964 schrijft 
hij zijn naam in het register van de 
broeders 

namelijk dat we trouw zouden 
blijven aan de congregatie van 
de Broeders en dat je kosteloos 
onderwijs zou geven. Ik heb heel 
goed beseft wat ik toen uitsprak, 
ik heb het ook oprecht gemeend 
vanuit mijn geloofshouding van 
toen. Die is natuurlijk in de loop 
van de jaren wel veranderd, net als 
de kloostersituatie." 

De twijfels slaan toe 

Als Antoon in 1952 in Baarle 
arriveert, bestaat de kloosterge
meenschap uit 120 personen. Een 
aantal jaren blijft het goed gaan. 
Er komt voldoende nieuwe aanwas 
bij. Eind zestiger, begin zeventiger 
jaren komt er duidelijk de klad in. 
Het aantal broeders dat overlijdt, 
wordt niet meer gecompenseerd 
door nieuwe instroom. Erger, 
steeds meer broeders houden het 
voor gezien en treden uit. De kloos
tergemeenschap wordt kleiner en 
kleiner. De twijfels bij Antoon slaan 
toe. Hij wilde namelijk vanaf het 

begin broeder zijn in een broeder
gemeenschap. De verkoop van het 
klooster is een soort breekpunt 
Begin jaren tachtig spreekt Antoon 
met een volgens hem zeer wijze 
overste van de Broeders. "Als je 
het hebt over die eeuwige geloften 
gedurende heel je leven, moet je 
ook misschien gewoon maar eens 
durven zeggen: tot je geen leven 
meer hebt," aldus die overste. Een 
andere oude wijze medebroeder zei 
in die tijd tegen mij: "Je kunt het 
wel hebben over trouw zijn, maar 
volgens mij is het belangrijkst dat 
je trouw bent aan je zelf." 
Deze opmerkingen bevestigden 
het gevoel wat Antoon volgens zijn 
zeggen al langer had. "Het broeder
leven was voor mij niet meer het 
broederleven waarvoor ik gekozen 
had. Er kwam geen jonge aanwas 
van broeders meer. Ik besefte al 
heel lang, ik kom in een sterfhuis
constructie terecht. Als je dan ook 
nog denkt, die God waartegen jij je 
geloften hebt afgelegd, dat ligt toch 
wel enigszins anders in je nieuwe 
zienswijze, ja, dan is je keuze niet 
meer zo heel moeilijk. Alles bij 
mekaar ben ik hier twaalf jaar mee 
bezig geweest. Het begon vanaf 
het moment dat wij het klooster in 
Baarle in 197 4 verl ieten en aan 
de Oranjelaan gingen wonen. We 
waren toen in Baarle nog maar met 
vijf broeders. Wat een verschil met 
1952! De laatste drie weken voor 
mijn beslissing om uit te treden, 
sliep ik ontzettend slecht. Ik was 
kort bij een burn-out. Wanneer in 
1 985 de zorg voor de resterende 
vier oudere broeders goed werd 
geregeld, was mijn keuze gemaakt! 
Er viel een last van mijn schou
ders. Ik weet ook wel dat er heel 
veel broeders zijn uitgestapt van
wege de celibataire verplichtingen. 
Dat gold echter niet voor mij. Ik 
heb mijn geloften altijd heel netjes 

onderhouden. Toen ik mijn besluit 
om uit te treden vertelde aan mijn 
vader en moeder, hadden ze er 
alle begrip voor. Ik denk dat ze 
een vorm van opluchting hadden, 
zo van, hè, hij is er gelukkig uit," 
aldus Antoon. 
Na deze ingrijpende beslissing gaat 
Antoon in Ulvenhout wonen. Als 
hij op een keer in Ons Weekblad 
ziet dat zijn huidige woning aan de 
Oranjelaan te koop staat. keert hij 
in oktober 1987 terug naar Baarle. 

Geloof in God 

Ik vraag Antoon of hij in God 
gelooft. Hij zegt volmondig ja. 
Maar God bestaat alleen als je 
Hem zelf waarmaakt. Godsdienst is 
mensenwerk! Ik heb eens een heel 
goede uitspraak gelezen: Alles wat 
mensen over God kunnen zeggen, 
is door mensen bedacht. Dus een 
God die hierboven of waar dan 
ook rondzweeft, die is er niet. God 
moet 'gedaan' worden, door goed 
met elkaar om te gaan. Lees de 
Bijbel maar. De hemel moet je hier 
maken. Het doel, de zin van het 
leven is het leven zelf. Maak daar 
dan werk van! Mijn levensmotto 
is: leef met aandacht voor mensen, 
dieren en dingen! Ik weiger altijd 
om te zeggen dat ons vroeger iets 
is wijs gemaakt. Mensen hebben 
vanuit hun eerlijke geloof jou din
gen proberen te leren. Dat hebben 
mijn vader en moeder ook gedaan. 
Ik keur godsdienst niet af. Integen
deel. Maar beleef hem dan met 
goede zaken tussen mensen. Dan 
maak je God waar. Ik geloof niet in 
een hiernamaals. Als ik dood ben 
leef ik alleen verder in de herin
nering van mensen en in wat ik 
nalaat aan sporen van mijn leven. 
Ik geloof dus ook niet dat wij onze 
gellefden in een hiernamaals weer 
zullen ontmoeten." 
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Les geven aan de Mavo aan de 
Sportlaan 

In 1970 wordt besloten om het in
ternaat te sluiten, vooral ingegeven 
door het feit dat er geen nieuwe 
aanwas van broeders meer is. Bin
nen het jaar komt er toestemming 
om een nieuwe school te bouwen 
aan de huidige Sportlaan. Die is 
klaar in 1972. En het grote ge
bouw aan de Pastoor de Katerstraat 
kan verkocht worden. Dat gebeurt 
in de loop van 1974. Er komt een 
Cultureel Centrum in. Met Kerstmis 
1974 verhuizen de resterende vijf 
broeders naar een dubbel woon
huis aan de Oranjelaan. 
In de oude schoollokalen in het 
klooster geeft Antoon vooralles in 
tekenen en handvaardigheid. Hij 
gebruikt daarvoor een grote zolder. 
Antoon: "In het nieuwe schoolge
bouw aan de Oranjelaan werd naar 
mijn gevoel 'een schoenendoos' als 
handvaardigheidlokaal voorzien. 
Ik kon daar helemaal niet mee 
vooruit. Een groter lokaal krijgen 
was niet te realiseren. Toen demo
gelijkheid kwam om van lessen te 
switchen, heb ik daarvan gebruik 
gemaakt. Hein van de Boogaart, 
een nieuwe leraar, nam tekenen 
en handvaardigheid van mij over. 
Ik werd biologieleraar en begelei
der van alle brugklasleerlingen. 
Die begeleiding, ik vond dat heel 
leuk, heb ik twintig jaar gedaan. 
Biologie interesseerde mij, vanuit 
mijn achtergrond, heel erg. Ik heb 
er fantastische schooljaren gehad. 
Heel goed contact met de leerlin
gen. prima samenwerking met de 
schoolteamleden. Ik heb ook heel 
veel aandacht besteed aan buiten
schoolse activiteiten. Dat vonden 
de leerlingen geweldig. Tweede
klassers vroegen eens om op de 
dag dat ze vrij waren leuke dingen 
samen te gaan doen met een paar 
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Leerlingen van de 2• klas Mavo krijgen tekenles op de 
tekenzolder in december 1970 

Schoolteam Mavo 1983. Vooraan v.l.n.r. Ad Belleter-Jan 
Timmermans- Peter Galle -Ad Schaerlaeckens (geknield). 
Op de 2• rij zittend Hein van de Boogaart - Ria Laurijssen 
- lrma van de Poel - Arnold Backx-Frans Trommelen. Op 
de 3• rij staand Thomas Verheyen - Antoon van Tuijl - Jos 
Jansen - lngrid Scheifes - Ad Miehielsen - Cor van Rooij -
Ton van Oirschot 

Klas lB schooljaar 1988/1989 met kinderen uit Baarle- Ullcoten- Alphen 



Een grote brand op 4 januari 1999 verwoest de Mavo aan 
de Sportlaan. Ook van dit klaslokaal bleef niets over 

Voor de kerstviering van 1985 heeft Antoon met een groepje 
leerlingen een lied ingestudeerd 

Op 18 mei 1984 wordt de folie in de vijver in wording gelegd. Het is een lap 
van 26 x 16 meter! De vijver is onderdeel van een door Antoon ontworpen grote 
natuurtu in rond de school 

leraren. En ze kwamen allemaal! Ik 
heb er ook altijd voor gezorgd dat 
leerlingen met hun problemen en 
vragen bij mij terecht konden. De 
eerlijkheid gebiedt wel te zeggen 
dat de manier van lesgeven die 
mij goed beviel. steeds moeilijker 
te realiseren werd. Het concentra
tievermogen van kinderen werd 
kortstondig. 
Als ik vandaag de dag oud-leerlin
gen in het dorp tegen kom, zeggen 
ze nog altijd dat ze zo'n fijne tijd 
hebben gehad. Ja. ik heb nog veel 
contact met hen. Vandaag ben ik 
nog bij de kunstacademie in Breda 
geweest. Daar studeerde oud-leer
linge Doortje Cornslissen af." 

Niet vergeten mag worden te 
vermelden dat Antoon voor de 
nieuwe Mavo in 1983 een grote 
natuurtuin, inclusief grote vijver 
ontwierp. "Ik kreeg in de gaten 
dat het schoolbestuur steeds meer 
moeite kreeg met de kosten van 
het onderhoud van de tuin oude 
stijl. Het gras moest er zo vaak 
gemaaid worden. Het was een tuin 
waar je niets aan had voor je bio
logielessen. De door mij ontworpen 
tuin was heel onderhoudsarm. Ik 
was dan ook blij dat het schoolbe
stuur met mijn plannen instemde. 
Toen de tuin klaar was, werd die 
gebruikt voor biologielessen en 
soms ook tekenlessen. In de tuin 
was een vogelbosje, een stukje 
sparren-, dennen- en eikenbos, 
grasveldjes, een hoek met allerlei 
wilde planten. Wij hebben aan de 
rand van de vijver gezeten en we 
haalden spullen uit de tuin naar 
binnen toe. De kinderen geno-
ten ook van die lessen buiten. 
Die mooie schooltuin verdwijnt 
als de school op 4 januari 1999 
afbrandt. Door de bouw van de 
nieuwe school is er minder ruimte 
beschikbaar voor de tuin. Zoals de 
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nieuwe tuin er nu bij ligt, ik vind 
dat helemaal niks. Het onderwijs 
kan er niks mee." 

Antoon is aan de school aan de 
Oranjelaan verbonden gebleven tot 
het voorjaar van 2001. Op 12 april 
2001 neemt hij afscheid van de 
school. Hij gaat dan op 61-jarige 
leeftijd met de Vut. Antoon: "Ik heb 
een heel mooi afscheid gekregen. 
Alle leerlingen waren in de aula 
aanwezig en kreeg een mooi 
cadeau aangeboden. Het afscheid 
van de leerkrachten was ook 
warm. Ja, zonder enige beper-
king spreek ik uit dat ik met zeer 
veel voldoening terugkijk op mijn 
loopbaan." 

Het vervolg en de afronding van 
dit interview kunt u lezen in de 
Van Wirskaante van 1 december 

a.s. 

De leerlingen van de Mavo nemen op 
12 april 2001 afscheid van Antoon. 
Als cadeau krijgt hij zes kristallen 
wijnglazen 
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De leerlingen van de Mavo aan de Sportlaan hadden vóór de brand zicht op een 
door Antoon ontworpen 'wilde' tuin incl. een grote vijver. Op de foto is een klein 
stukje van de tuin te zien {zomer 1997) 

Gerard van de Lindeloof biedt een gedenkteken aan aan Br. Dominicus en 
Br. Rafai!l. Dit gedenkteken is gerealiseerd met geld dat de bevolking van 
Baarle bijeenbracht uit dankbaarheid voor het werk van de Broeders in Baarle. 
Het ontwerp was van Hein van de Boogaart en is uitgevoerd door Hein, Antoon 
en Ton van Oirschot 



In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van vier leden 

afscheid moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Jeanne Timmermans-
van den Heuvel, Zondereigen 13 
2387 Zondereigen 
overleden op 1 juni 2011, 

Fons Dufraing, Laaglandlei 100 
2900 Schoten 
overleden op 26 mei 2011. 

Jan Rijvers, Chaamseweg 28 
2387 Baarie-Hertog 
overleden op 28 juni 2011, 

Anneke Koks-Cornelissen, 
Stationsstraat 25c 
5111 CK Baarle· Nassau 
overleden op 1 augustus 2011. 

Namens bestuur 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 vergeten 
te vermelden, doen wij een vrien
delijk verzoek aan nabestaanden 
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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Met een knipoog en een glimlach (6) 

Kinderspelen (2) 

RIA WILLEKENS EN 

JOS WITHAGEN 

De vorige keer hebben we de 

kinderspelen bekeken vanuit de 

historie. Breughel had met zijn 

pennenstreken goed zijn best 

gedaan om talrijke spelletjes uit 

te beelden. We ontdekten dat 

niet alleen de kinderen speelden, 

maar ook hele volksstammen 

volwassenen ter verstrooiing en ter 

ontspanning. 

Deze keer hebben we met enkele 

mannen gebuurt over spelletjes 

in hun jeugd. Laten we over de 

vlegelstreken ook eens een boekje 

open doen. Overigens mét hun 

toestemming! Zij zijn er namelijk 

van overtuigd dat zij als stoere 

knapen niet de enige schavuiten 

waren in de jaren vijftig ... 

1. Spelen met 'niks' 

In menig pedagogiekboek staat 
beschreven dat natuurlijk ma
teriaal, zoals zand en water, de 
voornaamste ingrediënten zijn voor 
een goede spelontwikkeling bij het 
kind. 
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De Akkerwindedag is een jaarlijks terugkerende feestdag 
voor de hele basisschool. Dit werd op de oude locatie 
gevierd met een Vlaamse Kermis, waarbij ongeveer 
50 kinderspelen over de hele school verspreid stonden 
opgesteld. Hierboven probeert men met sjoelen zo veel 
mogelijk punten te vergaren. 

Een touwtje. Daarmee kon je met 2 personen eindeloos 
figuurtjes maken door het touwtje op een bepaalde 
manier van elkaar over te pakken. We hadden er allerlei 
benamingen voor. Na 50 jaar hebben we nog kop en schotel, 
parachuutJe en varken op een leer te voorschijn getoverd. 
Hierboven zie je varken op een leer. Met véél kinderfantasie 
natuurlijk. 



Dat hebben wij vroeger inderdaad 
volop gedaan. Wij hebben als kind 
heel wat afgespeeld in bomen. 
met zand, water, houtjes. touwtjes 
en steentjes. Noem maar op, we 
konden van alles gebruiken voor 
een spelletje. We hadden namelijk 
meestal niet veel anders tot onze 
beschikking. Onze fantasie is daar
door blijkbaar flink gestimuleerd 
en ons later vaak goed van pas 
gekomen. 

Crossen 
Lekker met je fiets crossen door 
het mulle zand, of eindeloos door 
plassen water, totdat je er zelf ook 
niet meer uitzag. Tijdens zo· n actie 
'water rijden' kwam er opeens tien 
gulden bovendrijven. Zo trots als 
een aap naar huis. Eerlijk afgege
ven. Maar ik heb nooit vindersloon 
ontvangen. Of zomaar eindeloos 
het fijne zand door je handen laten 
glijden, zandtekeningen maken 
met een stokje. Vervelen was er 
niet bij. Er gaan ook verhalen 
dat een knaapje bij een mooi 
meisje ooit tussen de benen heeft 
gereden met zijn fiets. Dat werd 
door zijn moeder en grote zussen 
niet getolereerd, is hem heel gauw 
afgeleerd! Het paste hem beter om 
als chauffeurtie stokpèrdje te blij
ven rijden, waarbij de stofwolken 
om hoog stoven ! 

Op woensdagmiddag hielden we 

wel eens crossdag. We togen met 

de hele buurt op onze grote oude 

fietsen naar Vloetebos, nu cam
ping De Heimolen. Wij hadden in 

die tijd nog geen aangepaste kin

derfietsen, zoals nu. In Vloetebos 

waren in onze ogen destijds échte 

bergen, in werkelijkheid een soort 

stuifduintjes. We weten niet of 

die duintjes nu nog bestaan. 

Wij monteerden vaak zogenaam

de kleppers in onze fietswielen. Al 

crossend en klepperend het hele 

bos door. Fijn man! 

Crossen in turp kon heel spannend 
zijn. Gevaar zagen wij nauwelijks. 
Kriskras door allerlei straatjes, ook 
tussen de middag. Je moest dan 
wel op tijd thuis zijn om weer naar 
school te gaan. Alleen die trein 
kon roet in het eten gooien. Maar 
geen nood dacht een jonge durfal 
destijds. Dan kruip je toch met 
fiets en al onder de trein door als 
die trein te lang bleef stilstaan. De 
spoorboombewaker is mij aan huis 
onmiddellijk een flink pak ram-
mel komen geven. Onze pa volgde 
daarna met zijn straf. Nóg ietsje 
harder! 

Zand, water, een emmertje en een 
schepje. Meer heeft een peuter in een 
zandbak niet nodig. Deze tekening 
was een cadeautje voor opa. 

Op de akker 

Passen op het kleine zusje tijdens 
het aardappelen rooien, wat 
al gebeurde met paard en een 
machientje, was voor mij zeker 
geen straf. Afwisselend een rij 
aardappelen rapen en in de pauzes 
zo rap mogelijk onze blote voeten 
verbergen in het zwarte zand en je 
voet er weer voorzichtig uithalen. 
Met vers zwart zand lukte dat! 
Jaren later ontdekte je aan zee, dat 

daar hetzelfde werd gedaan met 
strandzand. 
In het zand legden we elk 3 

steentjes in een 3 bij 3 vierkant. 

We speelden dan boter- kaas en 

eieren. 

Of we gingen op een akker tegen 
het bos aan met zijn allen echo
roepen: "Hoe heet de burgemeester 
van Wezel?" Als je de ee van Wezel 
lang aanhield, hoorde je als echo 
de w niet meer, alleen ezel. Wij al
len grote lol om zo iets simpels. 

Op het boerenerf 

Dagelijks werd er een balletje 
getrapt op het grote erf met de jon
gens uit de buurt. We hebben heel 
wat afgeshot. Menig stalraampje 
sneuvelde, maar de meeste boeren 
maalden daar nog niet zo om. Een 
aansprakelijkheidsverzekering? Dat 
bestond toen nog niet. De rijdende 
rechter werd eveneens niet geraad
pleegd. Gewoon niet moeilijk doen, 
dat kon gebeuren. De jongens 
speelden toch goed? 
Alles werd echter niet goed ge

vonden. In het hooi spelen in een 

schuur was van heel korte duur. 

De gemaakte gangen waren ach

teraf gezien levensgevaarlijk! Als 

je dan je schoen in een hooigang 

kwijtraakte en vervolgens niet 

meer kon vinden, had je een groot 

probleem. Je had namelijk maar 

één paar schoenen. Het hooispe

len was toen definitief afgelopen. 

Nog zo'n fijn spel op een boerenerf 
was buske stampen, spek in de 
pan. Het blikje werd weggeschopt 
en de tikker probeerde je te tikken, 
voordat het buske teruggebracht 
werd. Het was een variant op het 
tikspeL Het leek ons wel een voor
lopertje van het honkbal. 

In boom of sloot 

In bomen klimmen met tikkertje 
ofwel boompje verwisselen vroeg 
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ook een behoorlijke behendigheid. 
In Blommegoed of op Groot Bedaf 
stonden bomen genoeg. Een gelief
de bezigheid was hutten bouwen 
in het bos, van takken en blad. Op 
de een of andere manier vonden 
we het spannend om vanuit een 
kuil, bedekt met takken en blad, de 
buitenwereld te bespieden. Jij zag 
iedereen, maar jou zagen ze niet. 
Spannend toch voor een kind? 
Slootje springen konden de 
meeste kinderen heel goed. Met 
mijn korte beentjes was dit niet 
echt voor me weggelegd. Een lit
teken op mijn knie is nog steeds 
een bewijs, dat ik eens een keer 
tegen een stuk achtergebleven 
gresbuis aanknalde. 

Bloemen 
Madeliefjes, meizoentjes, die 
lieve kleine witte bloemetjes met 
hun gele hartjes.gaven_altijd weer 

aanleiding om een mooi bloemen
kransje of armbandje te vlechten. 
Je sierde daar je hoofd mee, totdat 
het van ellende totaal verwelkt 
uiteen viel. Morgen was er weer 
een nieuwe madelievendag. 
De gele paardenbloem gaf weer 
een andere uitdaging, want wie 
wilde nu niet honderd jaar worden 
als men alle pluizen in één keer 
van de steel kon blazen? Je was 
niet tevreden als het mislukt was. 
Je herhaalde dit totdat je zeker 
wist, dat alle pluizen eraf waren. 
Of we honderd worden? De tijd 
zal het uitwijzen. Maar nog steeds 
kunnen we het niet nalaten om 
een paardenbloem te plukken 
en pluizen te blazen ... Toch een 
sterke drang om honderd te 
worden? 
Voor ons gevoel waren er in onze 
tijd ook veel meer bloemen te 
vinden in de weilanden. Met hele 

Deze boy wil net als zijn moeder oud worden. Blazen maar. 
Alle pluisjes er in één keer af? Dan word je 100 jaar. 
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bossen margrieten en korenbloe
men togen we naar huis. Heerlijk 
toch om op die zinderende hete 
zomers door het hoge gras te lopen 
en een boeket bloemen te plukken? 
En je moeder was weer blij verrast 
met een mooi veldboeket. De geu
ren opsnuiven, zuring plukken en 
lekker uitbijten. Tijdens de bloeitijd 
kamperfoelie uitzuigen, want dat 
was weer lekker zoet. 
Als de boeren de haver tot scho
ven op de akker hadden gezet, 
gingen wij wat haverhalmen pak
ken. ledere haverkorrel werd voor
zien van een stukje zilverpapier. 
Zo ontstond er een mooi boeketje. 
Zeker als je gekleurd zilverpapier 
in je bezit had. 

Dierenleed 
Vlinders vangen met een netje, 
daarna in een potje. was een ware 
sport. Wie heeft niet eens een 
meikever met zijn pootje aan een 
touwtje vastgemaakt? Het behoor
de inderdaad niet direct tot een 
juiste houding ten opzichte van 
diervriendelijkheid. Nu denkt men 
daar anders overl Terecht. 
Zodra het mei was en de beu
kenhagen uitliepen, kwam 'het 
mulderke', de bijnaam van de 
meikever, weer tevoorschijn en wij 
waren er als de kippen bij. Terwijl 
we de meikever rondzwierden, 
want hij moest zo gaan vliegen 
aan ons touwtje, zongen we er 
zelfs een liedje bij: 

Meulenaerke tetd oew geld 
En gaat dan nog eens vliegen 
Aanders komen de dieven 
De dieven nemen oe mee naor 
't veld 
Meulenaerke tel oe geld 

Nog erger: kinkpuiten vangen in de 
brandkuil of in grote sloten in de 
buurt. Ik zal de details besparen. 
hoe wij met die kikkers omgingen. 
De meeste mannen uit die tijd 



weten wel wat ik bedoel. Saillant 
detail: als ik nu een verdwaalde 
kikker in mijn vijver heb, koester ik 
die als mijn meest geliefde diertje. 
Tja, het kan verkeren ... 
Soms zetten vaders voor de lol 
een dapper uitziend kind op een 
koe. De koe leek daar het minst 
van gediend te zijn. 

Sneeuw en ijs 
In de winter was het fijn om 
sneeuwmannetjes te leggen in de 
besneeuwde bermen met de hele 
buurt. Je liet je dan zacht ach
terover vallen in de sneeuw. Het 
ging er dan om wie het mooiste 
sneeuwmannetje gelegd had. We 
gingen graag naar school, want 
dan konden we met de hele klas 
een spiegelgladde glijbaan maken: 
een slibberbaan heen en een 
slibberbaan terug. In een lange 
rij achter elkaar. Soms kregen we 
ijsvrij. Hoera! 
Dit deed de mannen weer denken 
aan een broeder van de jongens
school. Op een morgen toen 
deze broeder op de speelplaats 
aan het sneeuwvegen was, is hij 
plotseling gestorven. Aanvankefijk 
was er consternatie, maar na de 
mededeling van de hoofdbroeder, 
dat alle kinderen die dag geen les 
meer kregen, klonk er uit vrijwel 
alle kindermonden een luid 
gejuich. Eén iemand weet nog dat 
de leerlingen langs de baar moes
ten lopen om afscheid te nemen. 
Een lefgozer waagde het toen 
zelfs om in de grote teen van de 
overleden broeder te knijpen. Dat 
vond hij toch té gortig! Nu besef 
je pas wat voor pijnlijke reacties 

dat voor de naaste broeders moet 
zijn geweest. 
De meeste jongens uit onze buurt 
konden goed ijshockeyen op het 
Zwartven, met een stevige tak, die 
op een hockeystick leek. Tegelijker-

tijd meisjes imponeren. "Kék is hoe 
goed wij kunnen schetsen." 

Allerlei kleine attribuutjes 
Ballen met 2-3-4 balletjes tegen 
de muur of naar elkaar in al
lerlei patroontjes: onderhands, 
bovenhands, in de lucht. Tollen 
met een touwtje aan een stokje 

voor meisjes. De jongens hadden 
haktollen, dat wil zeggen dat ze de 
tol van een ander probeerden te 
hakken. Het liefst dwars doormid
den. Schommelen in een aan een 
boomtak gehangen schommel ging 
veel hoger dan de schommel in de 
stal. 
Bliklopen: Hiervoor had je twee 

Het tolspelletje voor meisjes. De bovenkant van de tol 
versierden we met allerlei kleurtjes of punaises. Dat gaf een 
leuk effect bij de draaiende tol. 

Of een schommel aan een boomtak hangt of in een stevige 
constructie, schommelen blijft gewoon leuk. 



Elk kind deed aan bliklopen. Lege conservenblikken waren 
goed bruikbaar. Tot ze van ellende in elkaar zakten. Geen 
nood. Vader maakte dan wel weer een nieuw paar. 

blikken en twee strotouwen nodig. 
Zo kon men op de blikken gaan 
staan. Het touw goed aantrekken 
voor de stabiliteit en lopen maar. 
Tegenwoordig ook in plastic ver
krijgbaar, maar de filosofie erach· 
ter blijft hetzelfde. Wij moesten 
sparen om de blikken bij elkaar te 
krijgen. We aten altijd vers uit de 
moestuin, dus kwam er bar weinig 
blikvoer op tafel. Wel eens ge
zeurd om appelmoes uit blik. Een 
beetje dom natuurlijk als je thuis 
een boomgaard had. Waar je toch 
het idee vandaan haalde! 
Wat waren we handig in het ma
ken van allerlei schaduwfiguurtjes 
op een kamermuur met onze vin
gers. Dat doen ouders en kinderen 
in de huidige tijd nog steeds. Of 
met een touwtje figuurtjes maken 
en van elkaar overnemen. Beelden 
gooien, vervolgens als een raar 
figuur blijven staan, was eveneens 
een geslaagd spel. Hoe gekker hoe 
liever. 
Hoepelen is een rage geweest. 
Daarna ontstond er landelijk een 
rel. Het zou niet goed zijn voor 

houden. Helaas, die doelstel
ling hebben wij nooit gehaald, 
ondanks het vele hoepelen. 
0 ja, ik mocht naar een feestje 
van een mooi meisje. Een eer 
vond ik het als kleine brak te zijn 
uitgenodigd. Maar ik heb er toen 
gewoon niet bij stil gestaan om een 
cadeautje mee te nemen. Wist ik 
veel. Regelmatig kom ik dat meisje 
van toen nog tegen. Mijn gedach
ten dwalen dan soms nog af naar 
die lichtzinnigheid van mij vroeger. 

Misdienaar of priestertja spelen 
thuis was ook zo'n bezigheid uit 
die katholieke tijd. Maar ik was 
een échte misdienaar. Wat ge
beurde er op een vroege morgen? 
Het meest plechtige moment was 
tijdens de consecratie het belletje 
laten rinkelen en het kazuifel wat 
oplichten. En plots, niet vanuit de 
hemel, maar van onder het ka
zuifel ... een keiharde scheet van 
de knielende pastoor! Daar zaten 
mijn maatje en ik in de stank. 
Geloof het of niet: wij bleven 
serieus tot de mis uit was. 
Kaarten op zondagmiddag samen 
met een geestelijk gehandicapte 
man was een vaste gewoonte. Hij 
had altijd de grootste lol. Zowel wij 
als hij hebben dit jarenlang volge
houden! Het waren gewoon leuke 
middagen voor ons allen. 

Fruit 
Aardbeien en appels weghalen bij 
de buren was niemand vreemd. 
In onze buurt is er een verhaal 
bekend van een door de buurman 
gesnapt jongetje, die met zijn grote 
broer aardbeien aan het weghalen 

je gezondheid. De hoepel rond je 
nek was gevaarlijk. Hoepelen rond 
je taille, daar zou je wel eens een 
hele smalle taille van over kunnen 

Een stok kaarten. Voor miljoenen mensen een wekelijkse, zo niet dagelijkse, 
ontspanning. 
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was. Grote broer was aan buur
mans grote handen ontsnapt. Het 
in de kraag gegrepen ventje kreeg 
als beloning nog een handvol 
aardbeien mee voor zijn kleine 
zusje. Maar nee, hij at ze allemaal 
zelf op, zodat hij thuis niets hoefde 
op te biechten. Daarna is hij van 
het vele aardbeien eten erg ziek 
geweest. Ja, ja, God strafte toen al 
onmiddellijk! 
Het jaarlijks terugkerende kren
tenfestijn, waaraan we ons wél 

ongans mochten eten, liep vaak 
af in een 'diarreekater'. Eigen 
schuld, dikke bult. 
Kooltjes stampen, zoals boeren
koot, spruitjes en dergelijke, was 
gewoon groentevandalisme. Ai, 
wat hebben we af en toe hard 
moeten rennen. 

Techneuten in de dop 
Er werd regelmatig kattenkwaad 
uitgehaald. Grappig was wel het 
oeroude spelletje wat je ouders 
ook al deden. We legden een 
portemonnee aan een heel dun 
touwtje midden op de weg. Zelfs 
de meisjes uit de buurt mochten 

meedoen. In de buitenwijken 
werkte die truc fantastisch! Sloten 
en struiken genoeg om je goed te 
kunnen verstoppen. 
De volgende spelletjes waren al
leen maar voor stoere deugnieten 
weggelegd, echt erg achteraf. Niet 
ver achter ons huis was een wei 
met koeien. Een boer met een 
houten been kwam daar dagelijks 

zijn koeien melken. Op een dag 
zat hij daar rustig te melken. En 
toen kreeg ik ineens een geweldig 
idee! Ik wilde wel eens het effect 
zien wat er gebeurde, als ik dat 
krukje onder zijn gat uitschopte. 
Hoe die boer het gekund heeft 
weet ik nog niet, maar hij haalde 
mij in met zijn houten been! Dat 
heb ik geweten. Als ik er aan 
denk, voel ik dat pak slaag nog! 
Een pijnlijk resultaat. Met nog 
behoorlijk wat schaamrood op 
mijn wangen. 
Meestal waren we met zijn drieën. 
Nee, ik noem geen namen! Een 
variatie op het belletje trekken was 
bij ons Ruitje Tik. Dat gebeurde 
in het donker. Dat is niet zo maar 
gewoon op het raam tikken. Nee, 

Tijdens het gouden feest van opa en oma in 1982 waren deze twee neven in 
een hoekje geconcentreerd bezig om de kaarten goed in balans weg te zetten. 

we duwden een punaise in het 
raamkozijn van een huis. Vervol
gens bonden we een spijkertje 
aan het begin van een touwtje. 
Dat wonden we om de punaise en 
leidden het andere touweinde naar 
een goede verstopplaats. Als wij in 
een sloot of wat dan ook aan het 
touwtje trokken, begon dat spij
kertje te zwieren en raakte ook het 
raam: tik -tikt ik-ti k-ri kketi kketik ... 
Prompt kwam dan iemand buiten 
kijken, waar dat irritante geluid 
vandaan kwam. We hielden dan 
uiteraard even op. Zodra de buur
man weer binnen was: tik-tik-tik
tik. En zo gingen we de hele buurt 
af. Wat hebben we vaak moeten 
vluchten, dwars over de akkers 
en via een grote omweg naar huis 
om te kunnen ontsnappen. Het 
is ooit een hele rel geweest in de 
buurt. omdat er verkeerde daders 
aangewezen waren. 0, die man 
was hels, weet ik nog wel! 
In onze buurt waren in die tijd 
nog maar twee adressen met een 
telefonische aansluiting, waaron
der de overbuurman. Oe draden 
waren nog bovengronds aan 
'elletriekpaolen'. Mijn grote broer 
en ik hadden weer iets ontdekt. 
We sloegen een kram boven op 
een lange stok van een hooiruiter. 
Daar dwars overheen een ijzeren 
plaatje. Als we dat plaatje tegen 

de twee telefoondraden aanhiel
den, ging de telefoon b1j' die men
sen over. Dikke pret natuurlijk! 
Totdat wij vernamen dat bij onze 
overbuurman de telefoon kapot 
was. Wij hebben dagen in onze 
rats gezeten dat onze technische 
uitvinding zou uitkomen. Wat 
zou het er thuis rammelen. Later 
bleek dat de telefoon gewoon 
kapot was en dat het toestel snel 
gerepareerd was. Al die angst was 
voor niks geweest. Strafte God 
weer ... ? 
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Vrijwel iedereen herkent dit spelletje. Voor juf en kinderen was het ieder jaar weer genieten van deze komische vertelstrip 
uit een oud taalboekje. Vooral de twee laatste verrassende plaatjes. 

Met 'niks of van a/fes' 

Wat was het spelen met niks of 
van alles toch gezellig achteraf. 
Na al die keren: "Witte nog van 
toen ... ," zagen we bij de baby
boomers een dikke smile op de 
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gezichten verschijnen. 
Toch nog even het volgende: 
Kijkend op TV naar de rellen 
in Egypte herinneren we ons 
nog het volgende. Tijdens onze 
Egypte- reis in Cairo in 1995 

ontdekten we 's middags telkens 
een veranderende glinstering 
op de kamermuur van ons hotel 
tegenover het balkon. Na enig 
speuren ontdekten we achter ons 
hotel tegen een woonkrotje een 



heel klein meisje. Zij speelde met 
een stuk spiegeltje, wel een uur 
lang. Dat was voor ons vanaf ons 
luxe balkon zowel fascinerend als 
ontluisterend. 

2. Gezelschapsspelen 

Als de winteravonden aanbraken, 
kwamen vanzelfsprekend ook de 
gezelschapsspelen uit de kast. Zo
als dammen, stratego, monopolie 
en ganzenbord. Ongetwijfeld kunt 
u er zelf ook nog talloze opnoe
men. Ook hierin moeten we ons 
echter beperken. Enkele bij jong en oud bekende gezelschapsspelen. 

Mens erger je niet, het heet 
terecht zo! Het begin van het spel 
verliep altijd wel aardig, maar de 
klad kwam er snel in. Wat zeker 
het geval was als er een paar 
spelers waren die niet tegen hun 
verl ies konden. Meerdere keren 
werd door kwaadheid het spel 
omgegooid, of even onder de tafel 
gesjoemeld zodat de pionnen 
verschoven. Dit was echt een spel 
wat vaak ontaardde in ruzie. Maar 
tevens elke keer toch die uitdaging 
om het wéér te spelen. 
Ganzenbord, een spel wat al 
bekend was in de 15• eeuw. Dit 

speelbord was voorzien van allerlei 
valkuilen, putten en gevangenis
sen die de spe:er hinderde op zijn 
weg naar het einddoel. Ik durf te 
wedden dat vals spelen ook hier 
aan de orde was. Om het spelver
loop te beïnvloeden, zo de kans op 
winnen te verhogen. Ik schrijf uit 
ondervinding! 
Het monopolyspel gaf weer 
andere uitdagingen. Dit is het best 
verkochte bordspel aller tijden en 
is zelfs in 26 talen uitgebracht. 
Het spel kon soms lang duren 

Een oude spellendoos van rond 1950. Hierin zi tten 
6 spellen. Het damspel en mens erger je niet werd 
het meeste gespeeld. 

en moest blijven staan zoals je 
opgehouden was, zodat je na het 
eten weer meteen verder kon gaan. 
Want ieders streven was om die 
begeerde Kalverstraat in Amster
dam in bezit te krijgen. 
Mikado was ook een geliefd spel
letje. Dit spel vindt zijn oorsprong 
in Europa. De naam Mikado komt 
van het blauw gekleurde stokje, 
dat is Micadoen is Japans voor 
keizer. Een spannend spel en je 
werd er bloednerveus van. Als er 
maar iets bewoog was de volgende 
aan de beurt. Medespelers keken 
dan ook met argusogen om te zien 
of er maar iets verschoof. 
Bij stratego, het woord zegt het 
al, staat de strategie centraal. De 
bedoeling van het spel was om 
het vaandel van de tegenstander 
te veroveren. Het spel is afkom
stig van het traditionele bordspel 
Jung!e, een soort dierenschaak. Bij 
stratego staan er twee legers met 
diverse rangen tegenover elkaar. 
Je speelde het met z · n tweeën. 
Enig inzicht was wel nodig, maar 
het was zeker spannend om te 
doen. Het spel heeft ons avonden 
geboeid. 
Bikkelen hebben wij ook nog 
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gedaan. Dit is een oud spel, dat 
vrijwel in de hele wereld werd 
gespeeld in een of andere vorm. 
Thans is het bij de jeugd vrijwel 
onbekend. Oorspronkelijk werden 
bikkels gemaakt van kootjes van 
schapen botjes. Het spel eiste voor
na meiijk handvaardigheid. 
Het spel commando pinkelen, wil 
ik u als lezer toch niet onthouden. 
Dat is een spel, waarbij je met z'n 
allen rond de tafel op een bepaalde 
wijze met beide wijsvingers op tafel 
moet gaan tikken, het pinkelen. 
Een van de groep geeft de bevelen. 
Aan ieder bevel gaat het woordje 
commando vooraf. ledereen in 
de houding met de vingers klaar, 
totdat er wordt gezegd com-
mando pinkelen. Allen gaan met 
de vingers pinkelen op tafel. Je 
had commando hol of commando 
plat, waarbij de wijsvingerstand 
veranderd moest worden. Alleen 
bij vooráf het woord commando 
wordt er veranderd. Als het woord 
commando niet is vernoemd, gaan 
de spelers gewoon door waar ze 
mee bezig waren. Alertheid was 
hier geboden. Degene die het 
pinkelen het langste volhield, was 
de winnaar. 

3. Het speelgoed van nu 

Elektronisch speelgoed is momen
teel enorm geliefd. Computerspel
letjes op batterijen testen het reac
tievermogen. Het elektronisch brein 
is zo klein, dat het in je broekzak 
past. Met de vriendjes, vriendin
netjes, familie kan een kind hele 
netwerken opbouwen. Spannend! 
Het gemiddelde kind groeit er 
nu mee op. Zij zijn al zo alert en 
geoefend door zelftraining, dat de 
volwassene het meestaltegen het 
kind moet afleggen. Namen als 
Nintendo. i-pod. I-pad, 1-phone 
en wat dies meer zij, is hun even 
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vertrouwd als de woorden puzzel, 
pop, blokken of auto. 
Een uitspraak van ons 3-jarig 
kleinkind een paar maanden gele
den: "Opa, de I-pad moet met één 
vingertje! Zó Opa." Onze peuter 
doet vervolgens de bediening van 
de I-pad voor ... Het voelde voor 
ons als: oefenen opa, bijblijven 
oma I En wij maar denken dat we 
moderne grootouders zijn! 

4. Slot 

Jong en oud, groot en klein, rijk 
of arm, iedereen speelt van tijd 

Oe gezelschapsspelen zijn gelukkig 
nog niet uit het schap verdwenen, 
maar de huidige generatle vermaakt 
zich liever met de Wii, Nintendo of 
pokert via internet met medespelers 
over de hele wereld. Zoals vroeger 
met ganzenbord, raakt men bij verlies 
nu ook wel eens in de put ••• 

tot tijd. Het is onze ontspanning. 
Onze vrijetijdsbesteding. We leren 
elkaar door het spel beter kennen. 
Kunnen we tegen verliezen? Of 
moeten we persé winnen? Kun
nen we incasseren of hebben we 
relativeringsvermogen? Kunnen we 
onthaasten, ootstressen en datgene 
deleten wat je niet meer nodig 
hebt? 
Een spel eerlijk spelen vraagt wel 
om spelinzicht en strikte spelregels! 
Of het nu een oud gezelschapsspel 
of een elektronisch netwerkspelle
tje is. Hierin is niets veranderd. Als 
het maar leuk blijft. 

Het wordt al met de paplepel 
ingegoten. Kleuters en peuters 
worden door hun ouders geholpen 
om per computer iets moois te 
maken. Via de mail krijgen opa en 
oma dan de creaties van het Engelse 
programmaatje: Look at what I have 
created ... 



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

HERMAN JANSSEN, 
JACQUES HEMELAERS EN 
MON RÖMER 

Tot v66r de bezetting lieten de 

Belgische Posterijen in het Zegel· 

magazijn in Mechelen hun post

zegels drukken. Door de bezetting 

was di t onmogelij k geworden. Om 

de onbezette gebieden (de West· 

hoek en Baarfe·Hertog) te bevoor

raden, liet de regering in Londen 

postzegels bijmaken. Die werden 

op 15 oktober 1915 uitgegeven. 

Deze zegels waren door filatelisten 

zeer gewild. 

10. Postontvanger Clément Jé· 
rome Loos (vervolg) 

Handel in postzegels 
door C.J. Loos 

Eugène Waterschoot schreef 
over de handel in postzegels het 
volgende: "December 1915: De 
verzamelaars van postzegels schaf
fen zich de nieuwe Belgische post
zegets aan, die uit Baerle-Hertog in 
't bezette gebied gebracht worden. 
De kleinziel ige bezetter vindt in dit 
feit ongetwijfeld een gevaar voor 
zijn leger, want den 1 01«1 dezer 

wordt eene plakkaat aangeplakt 
met de volgende verordening: Het 
is verboden in te voeren, ten toon 
te stellen, te verkoepen of aan te 
prijzen oude en nieuwe postzegels 
van België of van zijne bondge
nooten, en dit op straf van ten 
hoogste 10.000 mark boet en 1 
jaar gevang!" 

Aan de betrokkenheid van post
ontvanger Loos bij de handel in 
postzegels in Baarie-Hertog kan 

niet worden getwijfeld. Dat blijkt 
bijvoorbeeld overduidelijk uit zijn 
briefkaart naar een verzamelaar in 
's-Gravenhage. Belgische post
zegels voor binnenlands gebruik 
(uitgifte "standbeeld de Mérode" en 
"kleine beeltenis Albert 1") waren 
kort tevoren ongestempeld door 
Loos naar Den Haag verzonden. 
De verzamelaar vroeg echter om 
de zegels retroactief af te stempe
len met het jaartal 1914. Indien 
dit niet mogelijk was, wou hij dat 

Briefkaart met betaald antwoord. Vertrekstempel 
"sGevanhage 31 1 1916". Aankomststempel Baarie-Hertog 
I Baerle-Duc /9-10 1 11 16". Het antwoord van Loos volgde 
binnen de twee uur. Wat een haast! 
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de datum op het papier kwam te 
staan en "Baarle-Hertog" op de 
postzegels zelf. Loos kende de on
derrichtingen zeer goed en wist dat 
die zegels alleen mochten gebruikt 
worden voor briefwisseling in het 
binnenland. Daarom vroeg Loos 
aan de verzamelaar om de zes 
zegels op een enveloppe te kleven 
en hierop als adres de naam van 
de verzamelaar te vermelden met 
als adres "Poste Restante Baarle
Duc". Vervolgens moest deze 
enveloppe in een gesloten omslag 
naar het postkantoor in Baarie
Hertog verstuurd worden. Loos 
kon de ingesloten enveloppe dan 
afstempelen in Baarie-Hertog om
dat de bestemmeling zogezegd in 
België woonde. Eens de enveloppe 
afgestempeld was. kon hij hem in 
een gesloten omslag opnieuw naar 
de verzamelaar opsturen. Loos 
toonde op deze manier aan dat hij 
een geslepen vos was! 

Het is trouwens verwonderlijk dat 
deze postzegels begin 1915 in 
voorraad waren in het kantoor van 
Baarle-Hertog. Ze werden pas op 
3 oktober 1914 uitgegeven en het 
is nog maar de vraag of ze tijdig 
in Baarie-Hertog konden geleverd 
worden, gezien de zeer moeilijke 
verbindingen in die periode. Toch 
vinden we talrijke brieven ge
frankeerd met deze twee reeksen 
postzegels en met afstempeling In 
Baarle-Hertog, meestal met een 
bestemming "Poste Restante te 
Baarle-Hertog", dit omdat deze 
zegels dus niet konden gebruikt 
worden voor zendingen naar het 
buitenland. Er zijn wel brieven 
gekend die gefrankeerd met deze 
reeksen vanuit Baarie-Hertog naar 
de rest van Vrij België werden 
verzonden. 
Nog een voorbeeld van de handel 
in Belgische postzegels vonden we 
in het dagblad "Het Centrum" van 

I • /, 
I , 

Dat deze praktijk wel meer werd toegepast mag blijken uit dit stuk, eveneens 
gefrankeerd met zes Belgische postzegels voor binnenlands gebruik en in 
Baarie-Hertog afgestempeld op 24 11 15. Ook hier is de bestemmeling "Baarle· 
Hertog, Poste restante". 
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Nog toepassingen van de "Poste 
restante"-truc. Zo werden in Baarie
Hertog op 23 aprill915 minstens 
drie enveloppen afgestempeld 
die gericht waren aan een zekere 
"Monsieur A. Levy, poste restante 
Baarle-Duc". Hij was zeker 
geen Baarlenaar. Vermoedelijk 
liet deze Levy, net zoals zovele 
anderen, via C.J. loos een massa 
enveloppen frankeren en afstempelen 
in Baarle-Hertog. filatelie op zijn 
smalst ... 

5 februari 1916: "Iedereen die mij 
het volgende bedrag in Holland
sche postzegels zendt, ontvangt 
prachtige postzegels franco. Postze
gels door den Belgischen Staat 
den 15 oct. 1915 uitgegeven: ... 
een postkaart gefrankeerd met 
vijf verschillende gewone zegels, 
verzonden, aangeleekend aan de 
Belgische post van Baarle, 37 



·!2 cent. Onder de 25 ct verkoop 
'k niet en het porto 5 ct wordt 
bijgevoegd. Mijn adres is: Anton 
Bouman, Hengeloschestraat 2, 
Enschede." 

Het is niet helemaal duidelijk of 
Loos de postregiementeringen 
overtreden heeft met dit handeltje. 
De algemene onderrichtingen uit 
de jaren '50 van de vorige eeuw, 
schrijven voor dat het volstrekt 
verboden is om zichtkaarten 
met afgestempelde postzegels 
te verkopen (artikel 99). En de 
uitreikende bedienden, van wie het 
bewezen is dat zij op hun dienst
ronde postzegels ingezameld of 
gevraagd hebben, kunnen, om dat 
feit alleen al, uit de uitreikingdienst 
verwijderd worden (artikel 323). 
Uit deze bepalingen blijkt dat de 
Belgische Posterijen een ernstig 
probleem hadden met werknemers 
die zich met filatelie inlieten. 

In deel 5 van "De post in Baarle
Hertog" vestigden wij de aandacht 
op het handeltje van Jacques 
Gevers. Zijn bedrijf fabriceerde 
filatelistische kaarten met Bel
gische postzegels. Deze kaarten 
werden massaal aangemaakt en 
nogal duur verkocht. Het verkopen 
van deze kaarten door de firma 
Gevers was waarschijnlijk geen 
overtreding van de wet, al wist 

het Ministerie van Posterijen in Le 
Havre dat Gevers in Baarie-Hertog 
met zaken bezig was die op het 
randje waren. Op 8 oktober 191 5 
bijvoorbeeld werd hem door burge
meester Henri van Gilse op vraag 
van het Ministerie van Posterijen 
uitdrukkelijk verboden om nog 
langer ongestempelde postzegels te 
verkopen. 

In hoeverre was de betrokkenheid 
van ontvanger Clément Jérome 
Loos bij deze handel een overtre
ding van de wet? We weten dat hij 
met Gevers heeft samengewerkt. 
Was hij medeorganisator van dit 
lucratieve handeltje? Loos liet voor 
Gevers bijvoorbeeld aanteken
strookjes van Turnhout- die hij 
mogelijk op zijn vlucht had mee
genomen overstempelen met het 
kleine lijnstempeltje van Baarte
Hertog/Baarle-Duc. Door het grote 
aantal aangetekende stukken die 
in deze periode verzonden werden, 
zat het kantoor in Baarie-Hertog 
vlug door zijn voorraad aanteken
strookjes. 

Kantoor 

Bij het begin van de oorlog was 
het postkantoor van Baarie-Hertog 
gevestigd in het woonhuis van 
postbode Hembrechts. vooraan 
in de Kerkstraat Korte tijd later 

werd het kantoor gesloten en eind 
januari 1915 op dezelfde locatie 
heropend. De vroegere postbode 
was inmiddels overleden en zijn 
weduwe werd op 10 februari naar 
Culemborg uitgeschreven. Door de 
grote toevloed van brieven, pakjes 
en geld was het kantoor al vlug 
te klein geworden, zeker wanneer 
we vermoeden dat postontvanger 
Loos in diezelfde woning onderdak 
vond. Mogelijk had op diezelfde 
plaats ook "den dikken Eyckens" 
zijn verblijf. De heer Eyckens uit 
Herentais was de nieuwe post
bode, tevens tussenpersoon voor 
de brievensmokkeL 

De nodige ruimte voor het post
kantoor werd gevonden in de 
nabijgelegen feestzaal St. -Remigius 
(nu "Baarte's Museum"). Deze was 
eigendom van burgemeester Van 
Gilse. Tijdens de eerste oortags
maanden werden er vluchtelingen 
(vrouwen en kinderen) opgevan
gen. Zij waren inmiddels echter 
naar het vluchtelingenoord van 
Baarle-Grens overgebracht, zodat 
de feestzaalleeg stond. 
De Tilburgsche Courant van 14 
augustus 1915 bevestigt de 
nieuwe locatie van het postkan
toor: "Op 't Belgisch gebied van 
Baarle-Nassau, dat Baarie-Hertog 
heet, was 't vandaag bijzonder stil. 
Op 't gemeentehuis wappert vrij en 
fier het zwartgeelrood en ook op de 
feestzaal St.-Remigius, waar thans 
het post-, telegraaf- en belasting
kantoor is ingericht. 
- "En als de Duitsehers hier nu 

eens een bom op gooiden?" 
vraagt één onzer. 

- "Dat kunnen ze niet of ze moeten 
over Hollandsch grondgebied 
vliegen en dat mag niet." 

-"Goed, maar als ze die bom nu 
eens afschieten uit een kanon 
aan gene zijde van de grens?" 
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"Inrichting Postkantoor. 27 december 1918. Het Gemeentebestuur van Baerle·Hertog verklaart 
bij deze, onder opzicht van openbaar nut, dat de thans voor Postkantoor gebruikte huizing in deze 
gemeente, Kerkplein 4c, voor bewuste doel wel is geschikt. Bij bevel, de secretaris (H. 1. Schurmans) 
en de Burgemeester (H. van Gilse}." 

-"Ja, ... dan ... Waar staat het ge
schreven dat geen bommen over 
een neutraal grondgebied mogen 
vliegen, als ze op dat grondge
bied maar niet vallen? ... " 

Wat een rare toestand is me dat 

Situatie na de verbouwing van 1918 

toch op dat Belgische eilandje mid
den in Nederland! ... " 
In 1918 werd het oude postkan
toor in de Kerkstraat verbouwd. 
Het vernieuwde kantoor, met een 
toegangsdeur aan het Kerkplein 

(huisnummer 4c), was op 27 de
cember 1918 in gebruik. Dat leren 
we uit een antwoord gericht aan 
de Administratie der Posterijen en 
genoteerd in het gemeenteregister 
van uitgaande brieven. 



Na de oorlog 

Na de wapenstilstand heerste er 
in de enclaves grote vreugde, net 
zoals in bevrijd België. Toch waren 
de zorgen nog niet van de baan. 
Het zou nog vele maanden duren 
eer de toestand aan de rijksgrens 
zich normaliseerde. De vluchtelin
gen keerden naar huis terug en het 
strategische belang van Baarie
Hertog verdween. De betrekkingen 
met Baarle-Nassau waren tijdens 
de oorlog verzuurd en de Belgi-

sche aanspraken op Nederlands
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen 
tijdens de onderhandelingen met 
de geallieerden vielen niet in goede 
aarde. 

Clément Jérome Loos keerde naar 
Turnhout terug, waar hij zijn oude 
functie weer opnam. Dat Loos 
bekend was met het filatelistische 
wereldje, blijkt uit het laatste 
Turnhoutse poststuk dat van hem 
bekend is. Het is een briefkaart die 
Loos op 29 juli 1919 naar lxelles 

_.,.~-----. 
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Censuur in 1919. Zichtkaart, op 7 VIII 1919 (7 augustus 1919) 
aangetekend verzonden uit Baarie-Hertog naar Huis ter Heide in Nederland. 
Aankomststempel: 9 .8 .19 (1 9 augustus 1919). Onderworpen aan de Belgische 
militaire censuur, ondanks de onschuldige vermelding "Groeten uit België". Dit 
bewijst dat de betrekk ingen met Nederland nog nfet genormaliseerd waren. 

/d dLA • J/ · I~ · 191 I. 

zond. Deze briefkaarten waren 
door de Belgische regering in Le 
Havre op 15 oktober 1915 buiten 
gebruik gesteld. Na de oorlog 
werden, door gebrek aan nieuwe 
briefkaarten, de nog voorradige 
niet meer geldige kaarten door 
het bestuur der Posterijen geper
foreerd doorheen het zegelbeeld. 
Ze werden gratis aan het publiek 
bezorgd, maar dan moest er wel 
een postzegel van het type Albert 
I op geplakt worden wanneer die 
kaarten verzonden werden. Post
ontvangers echter mochten hun 
post ongefrankeerd verzenden op 
voorwaarde dat het duidelijk was 
dat de kaart vanuit het postkantoor 
verstuurd was. 

Jan Valgaeren werd de nieuwe 
postontvanger in Baarle-Hertog. In 
de loop van 1920 werd zijn kan
toor (Kerkplein nr. 4c) vernummerd 
tot Kerkplein nr. 6. Op 8 december 
1920 werd het postkantoor opge
waardeerd tot "Sous-Perception" 
("onderontvangerij"). In 1932 werd 
de ééntaligheid doorgevoerd. Bij 
algemeen bevel 248 van 13 juli 
1932 verdween de Franse bena
ming Baarle-Duc. 

~J,:lj' ~fh ~~~~. 
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Op 18 december 1918 werd door burgemeester H. van Gilse aan de dienstbestuurder van het 
Postwezen In Brussel gemeld dat het gedrag van de postbeambten in Baarte-Hertog tijdens de 
oorlogsjaren "gunstig" was. 
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Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 1 mei 2011 tot 

l augustus 2011 konden wij weer 

een aantal nieuwe leden verwel-

komen. In totaal 24. Het aantaf 

leden bedraagt nu 1376. 

De hierna vermelde nieuwe leden 
heten wij van harte welkom: 

fam. A. Kusters-Leuris, 
fam J. v.d Heijning, 
fam. T. de Bont, 
fam. J. Pelkmans, 
fam. J. Pemen, 
dhr. A. Hendriks, 
mevr. B. Haagen, 

mevr. E. Noyens-Jacobs, 
dhr. R. Olivieira, 
dhr. T. Josten, 
mevr. L. de Bruijn, 
mevr. R. Kusters, 
fam. H. Haagen- van Beek, 
fam. J. Smulders, 
dhr. W. Martens, 
dhr. P. Martens, 
dhr. P. Remeijsen, 

In november 2009 brachten leden van Amalia een Indrukwekkend bezoek aan de stad leper in de Westhoek. Advies voor 
onze nieuwe leden: meld je {tijdig} aan voor een of meerdere activiteiten. Het zal je zeker bevallen! 



Petrus Christus, 
beroemd schilder uit Baarle 

HILD SEGERS 

De samenstellers van de heem-

kalender 2011 kozen als thema 

"Kunstenaars in Baarle". Een 

goudsmid in zijn winkel of Sint

Elooi van Petrus Christus siert 

de voorbladzijde. Ongetwijfeld is 

deze Petrus Christus de grootste 

onder de kunstenaars van Baarle 

omdat hij behoort tot de school 

van de "Vlaamse primitieven". 

Sint-Elooi 
1449 (98 x 85 cm) New Vork 
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Geboren in Baarle 

Petrus Christus werd rond 1420 in 
Baarle in het hertogdom Brabant 
geboren, hoewel er toen ook een 
gehucht bestond dat Baarle heette 
in Drongen bij Gent. Lange tijd 
is er discussie geweest over zijn 
geboorteplaats. Is het nu Baarle in 
de Baronie van Breda of Baarle in 
Drongen bij Gent? Diverse studies 
tonen duidelijk aan dat de naam 
Christus. wat overigens een zeld
zame en ongewone familienaam 
is, uitsluitend in de Baronie van 
Breda en het Land van Turnhout 
voorkwam. Een daarop gelijkende 
naam als Dielus komt ook nu nog 
in de streek hier voor. Daarom 
wordt aangenomen dat Petrus 
Christus uit ons Baarle afkomstig 
is. Of was zijn verrassende naam 
Christus een bijnaam die met zijn 
talent om Christusfiguren te schil· 
deren verbonden was? 

Naar Brugge "Omme scildere 

te zine" 

Een citaat uit de Brugse poor
terboeken zegt: 'Pieter Christus 
filius Pieters gheboren van Baerle 
cochte zijn poorterscip upten v i 
sten dach van hoymaend bi Joos 
vander Donc omme scildere te 
zine". "Petrus Christus, zoon van 
Petrus, geboren te Baarle, kocht 

Hoofd van Christus 
Ca. 1445 (14,6 x 10,4 cm) New Vork 

Christus als de Man van Smarten 
Ca. 1450 {11,2x 8,5 cm} 
Birmingham 



Bewening Ca. 1455 (101 x 192 cm) Brussel 

Madonna van den Droghen Boom 
Ca. 1465 (14,7 x 12,4 cm) Madrid 

zijn poorterschap op de zesde 
(v= 5, i== l) dag van de hooimaand 
(juli) bij Joos vander Donc om 
schilder te zijn". Om zijn beroep in 
de stad te mogen uitoefenen moest 
Petrus Christus lid worden van het 
schildersambacht. Maar om dat 
te kunnen moest hij eerst poorter 
worden. Er waren drie manieren 
om dat te doen: door met een 
poorter te trouwen, door een jaar 

en een dag in de stad te wonen of 
door het poorterschap te kopen. 
Petrus Christus koos voor het laat
ste. In september 1444 betaalde 
hij drie pond parisis, een bedrag 
dat ongeveer overeenkwam met 

Madonna in een arcade 
Ca. 1450 - 1455 (55,5 x 31,5 cm) 
Boedapest 

Portret van een man met een valk 
Ca. 1445 - 1450 (18,9 x 14,3 cm) 
Frankfurt 

het weekgeld van een bekwaam 
meester-ambachtsman en emi
gre.ert hij naar Brugge. De eerdere 
opvatting dat Petrus Christus al 
actief was in het atelier van Jan 
van Eyck voor zijn poorterschap 
klopt niet. Christus kocht het poor
terschap pas vier jaar nadat Jan 
van Eyck daar was overleden. Als 
hij in het atelier van van Eyck had 
gewerkt had hij het poorterschap 

van wirskaante 2011/3 41 



Heilige Drievuldigheid {miniatuur) 
Ca. 1470 - 1475 
(bladspiegel 8,8 x 5,8 cm) Brussel 

Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge 

bijdrage betaald aan de broeder· 
schap van Onze-Lieve-Vrouw 
ter Sneeuw. Voor een artistieke 
loopbaan van 30 jaar is Christus' 
bekende oeuvre vrij beperkt in 
omvang. Dertig schilderijen, vijf te· 
keningen en één miniatuur werden 
aan hem toegeschreven. Daarvan 
zijn negen schilderijen gesigneerd 
en gedateerd. Tot aan zijn dood in 
1475 of 1476 bleef hij lid van de 
Brugse schildersgilde. Hij werd in 
de Onze-lieve-Vrouwekerk begra
ven. Zijn bastaardzoon Bastiaen 
nam vermoedelijk het atelier over. 
In 14 76 werd hij vrijmeester in het 
ambacht van de beeldenmakers. 
Het atelier van Bastiaen werd na 
zijn dood in 1500 overgenomen 
door zijn zoon Petrus 11 Christus 
die naar zijn grootvader vernoemd 
was. 

Waarom naar Brugge? 

Toen Petrus Christus in Brugge 
aankwam was de stad aan het 
herstellen van dramatische gebeur
tenissen tussen 1436 en 1440. 
Om de economie nieuw leven in te 
blazen verlaagde de hertog de prijs 
van het poorterschap. Net zoals 
vele bekwame ambachtslieden 
moet Petrus Christus zich aange· 
trokken hebben gevoeld door de 
professionele mogelijkheden van 
dit nieuwe immigratiestatuut Hij 
gaf gehoor aan een oproep door 
de stad Brugge verspreid. Petrus 
Christus was geen uitzondering. 
Zo'n 31% van de kunstenaars die 
in de vijftiende eeuw in Brugge 
werkten waren inwijkelingen. De 
havenstad was een draaischijf van 
internationale handel. Kooplieden 
kochten en verkochten er hun wa· 
ren. De regelmatige aanwezigheid 
van het Bourgondisch hof, rijke 
lokale zakenlieden, buitenlandse 
kooplieden en bankiers waren een 

potentieel cliënteel dat kunstenaars 
aantrok. 

Brugge 
in de tijd van Petrus Christus 

De wereld waarin Petrus Christus 
leefde kun je in middeleeuwse 
miniaturen bekijken, vandaar de 
toevoeging van miniaturen uit zijn 
tijd. 

De Bourgondiërs 

In de jaren die voorafgingen aan 
de komst van Petrus Christus naar 
Brugge had de stad conflicten met 

Filips de Goede 
(Atelier van Rogier van der Weyden) 

Karel de Stoute 
(Atelier van Rogier van der Weyden) 



Jacht en visvangst op een heerlijk 
domein 

Leden van de schuttersgilde aan het 
oefenen 

Landbouwactiviteiten op en rond 
een neerhof 

Eerst baden, dan stoelen in bed 
Badstoven waren geschikte plekken 
voor overspelige partners 

Een rouwende Karel de Stoute 
omringd door hovelingen en ridders 
van het Gulden Vlies 

Graanoogst op een adelijke boerderij. 

Kapittel van de Orde van het Gulden 
Vlies 

Oe stadsmagistraat leest een verordening voor. In de tijd 
van Karel de Stoute was er veel stof tot discussie want het 
regende nieuwe belastingen. 

• 



Omvangrijke en zware koopwaren 
worden gelost met de houten 
stadskraan. 

Slagers en visverkopers op een 
Vlaamse markt. 

Drukte in een handelscentrum. 
Een juwelier, een visverkoper en 
een pottenverkoper bieden hun 
koopwaar aan bij de stadspoort met 
Bourgondisch wapenschild. 

Blijde inkomst van een Bourgondische prinses te paard en 
haar gevolg 

Talrijke nieuwsgierigen kijken toe wanneer de bruidegom zijn 
bruid verwelkomt. Daarop volgen het feest en het steekspel. 
De scènes doen denken aan de Gouden Boomspelen ter 
gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute met 
Margareta van Vork. 

Handelaars in hun zaak. 



hertog Filips de Goede, kende 
hongersnood en brak de pest uit. 
Totaal verzwakt gaf de stad zich in 
1438 over. De hertog verleende 
haar in 1440 openbaar gratie 
en met passende luister beleed 
Brugge zijn aanhankelijkheid aan 
hem. Karel de Stoute volgde zijn 
vader op. Hij stortte zich in oorlo
gen waarbij hij veel financiële mid
delen nodig had. Hij was daarom 
gedwongen om veel toegevingen te 
doen aan de stad in ruil voor belas
tingsgeld. Hij sneuvelde in Nancy 
in 14 77. Petrus Christus woonde 
in Brugge van 1444 tot 1475-
1476 onder de Bourgondische her
togen Filips de Goede die regeerde 
van 1419 tot 1467 en Karel de 
Stoute die regeerde van 1464 tot 
1477. Brugge was een geliefde 
pleisterplaats van de hertogen. Ze 
verbleven dan in hun kasteel, het 
Prinsenhof. Ze hielden vaak blijde 
inkomsten in het gezelschap van 
hoge gasten en kozen Brugge uit 
voor belangrijke bruiloften en kapit
tels van de Orde van het Gulden 
Vlies. Deze beroemde orde werd in 
1430 in Brugge gesticht toen Filips 
de Goede in het huwelijk trad met 
lsabella van Portugal. Ter gelegen
heid van de blijde intrede van 
Filips de Goede en zijn zus Agnes 
(1463) ontwierp Petrus Christus 
de feestdecoratie, een indicatie van 
zijn hoge status. Samen met de 
Bruggelingen was Christus op 3 
juli 1468 getuige van het huwelijk 
van Karel de Stoute met Margareta 
van York. De feestelijkheden, die 
tien dagen duurden. overtroffen in 
luister alle andere die in de 15oe 
eeuw in Brugge werden georgani
seerd. Antoon, Grootbastaard van 
Bourgondië regelde het tornooi van 
de Gouden Boom, een mengeling 
van steekspelen en allegorische 
opvoeringen, die met veel vertoon 
elke middag van de feesten op de 

markt werden gehouden. Meer 
dan honderdvijftig kunstenaars 
van overal in het Bourgondische 
rijk werden uitgenodigd om mee te 
werken aan de versieringen. Onder 
hen waren de meest begaafde en 
gerespecteerde kunstenaars van 
die tijd. Ook Petrus Christus werkte 
eraan mee. 

Het economische klimaat 

De stad beleefde tijdens het verblijf 
van Petrus Christus een periode 
van economische hoogconjunc
tuur. De algemene levensstandaard 

lag hoger dan ooit voordien. Grote 
delen van de bevolking konden 
zich regelmatig vlees en graan ver
oorloven. Het gunstig economische 
klimaat, ondersteund door een 
sterke munt en een milde belas
tingsdruk, zorgde voor de productie 
en consumptie van luxegoederen in 
Vlaanderen. 

De Brugse zakenlieden en 

buitenlandse kooplieden 

De prachtlievende lokale zaken
lieden zorgden voor artistieke 
opdrachten. Ze beheersten de 

Geknielde lsabella van Portugal geschilderd door Petrus 
Christus. 
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Overeenkomst onder handslag en met 
oorkonde bezegeld. 

laden van een schip in een stadshaven. 

Filips de Goede op bezoek bij een miniatuurkunstenaar. 

In de troonzaal van een ommuurd paleis met binnenhof 
krijgt Filips de Goede een verlucht handschrift. 

Een ridder wordt dodelijk getroffen 
tijdens een tornooi. 

Adriaen Dulaert en Katharina Bogaert, 
leden van de Brugse elite, laten zich 
met hun naamheiligen, in aanbidding 
voor Maria voorstellen. 



politieke instellingen, bestuurden 
'de hospitalen en waren lid van de 
voornaamste broederschappen en 
gilden. In de periode 1457-1463 
verwerft Petrus Christus een be
langrijke maatschappelijke positie. 

Hij wordt lid van de broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van den 
Dreghen Boom. Het lidmaat-
schap was een prestigezaak. 
Onder de hooggeplaatste leden 
bevonden zich: Filips de Goede, 
lsabelle van Portugal, lsabella van 
Bourbon, Antoon Grootbastaard 
van Bourgondië, Adolf van Kleef, 
Engetbrecht van Nassau, Ladewijk 
van Gruuthuse, de familie Adornes, 
de broeders Arnolfini, .... Petrus 
Christus trok er ongetwijfeld voor
deel uit i.v.m. mogelijke opdrach
ten. Vanaf 1467 duikt zijn naam 
herhaaldelijk op in documenten. 

Als lid van de broederschap van 
Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw 
betaalde hij een jaarlijkse bijdrage 
en was hij medeondertekenaar van 
een contract i.v.m. de broeder
schap. Ook Karel de Stoute. lsa
bella van Portugal, Hans Memling, 
Willem Vrelant ... traden tot de 
broederschap toe. Verder trad hij 
op als vertegenwoordiger van het 
ambacht van de beeldenmakers in 
juridische aangelegenheden. 

De aanwezigheid van een groot 
aantal buitenlandse kooplieden 
was typisch voor een internationaal 
commercieel centrum als Brugge. 
Deze "naties" waren gegroepeerd 
in standswijken volgens hun land 
of stad van oorsprong en hadden 
in Brugge elk hun "kantoor". De 
Italianen verwierven een vooraan
staande positie als opdrachtgevers 
van Vlaamse schilderijen om naar 
Italië te verschepen. 

De artistieke productie 

De 15* eeuwse Brugse kunstpro
ductie was zeker niet beperkt tot 
de geroemde werken van schilders 
als van Eyck, Christus, Mem-
ling .... De Brugse kunstenaars 
schilderden grote altaarstukken, 
voorwerpen voor individuele 
devotie en portretten. Ze maakten 
ontwerpen voor wandtapijten en 
edelsmeedwerk. Er werden retabels 
en vrijstaande beelden gesneden 
en tapijten geweven. De productie 
van geelkoperen grafplaten was 
een andere traditionele activiteit 
van de lokale kunstenaars. De 
Vlaamse productie van handschrif
ten werd in grote mate bevorderd 
door het beschermheerschap van 
Filips de Goede. De bijdrage van 
de Brugse miniaturisten tot het 
maken van verluchte handschrif
ten was groot. Overal in de stad 
versierden kunstenaars openbare 
gebouwen, polychromeerden en 
verguldden ze beelden en fontei
nen en brachten er de wapens 
van de stad of andere heraldische 
motieven op aan. Banieren, vlag
gen en vaandels en in oorlogstijd 
tenten en geschut, droegen alle de 
Brugse leeuw. Zowel het hof als de 
stad spendeerden handenvol geld 
aan versieringen voor feestelijk
heden en officiële ceremoniën: 
blijde inkomsten van de hertog, 
begrafenissen van hovelingen 
en hoogwaardigheidsbekleders, 
kapittels van het Gulden Vlies, 
processies. steekspelen, tornooien 
en banketten. Vlaanderen had de 
reputatie een land van overvloed te 
zijn tijdens de late middeleeuwen. 
De meeste opdrachtgevers van 
kunstwerken in Brugge behoorden 
tot de hogere standen. Na zijn 
aankomst in Brugge kreeg Petrus 
Christus al snel verschillende 
opdrachten zowel van particulieren 

als van overheidswege en kerke
lijke instanties. Bovendien had hij 
de markt in zekere zin voor zich 
alleen. Jan van Eyck was in 1441 
overleden en Hans Memling ar
riveerde rond 1465. 

De kunst van Petrus Christus 

Negen schilderijen zijn gesigneerde 
en gedateerde werken. Hieronder 
worden er vijf afgebeeld. De ove
rige staan elders in de tekst: 
- Hoofd van Christus 
- Portret van een kartuizer 
- Portret van Edward Grymeston 
- St. Elooi 

Madonna ten halven lijve 
Berlijnse luiken Annonciatie en 
Geboorte 

- Laatste oordeel 
- Annonciatie 
- Geboorte 
- Tronende Madonna met de heili-

gen Hiëronymus en Franciscus 

Portret van een kartuizer 
1446 (29,2 x 20,3 cm} New York 
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Madonna ten halven lijve 
1449 (57 x 39 cm} Luxemburg 

Berlijnse luiken: 
Annonciatie - Geboorte 1452 
(134 x 56 cm) Berlijn 
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Signaturen op schilderijen uit deze 
periode zijn niet geschreven in 
het handschrift van de kunstenaar 
maar in Latijns of Grieks schrift. 
Ze maken deel uit van de decoratie 
van het schilderij, hetzij op de lijst, 
hetzij binnen het beeldvlak. Petrus 
Christus signeerde met PETRVS 
XPI ME FECIT (Petrus Christus 
heeft mij gemaakt). De positie en 
de stijl van het opschrift variëren 
van schilderij tot schilderij en doen 
ons de vraag stellen naar de bete
kenis van deze diversiteit. Telkens 
is de wijze waarop Petrus Christus 
een werk signeert een allusie op 
het model waarvan het is afgeleid, 
in sommige gevallen een onbedek
te toespeling op een werk van Jan 
van Eyck. Ze waren misschien een 

Laatste oordeel1452 (134 x 56 cm) 
Berlijn 

Annunciatie 
1452 (85,5 x 54,8 cm) Brugge 

bewuste hommage aan de grootste 
Brugse schilder of misschien wilde 
Christus zo de plaats die op de 
markt was vrijgekomen door de 
dood van van Eyck voor zichzelf 
veilig stellen. Petrus Christus wordt 

Geboorte 
1452 (85,5 x 54,8 cm) Brugge 



als navolger van Jan van Eyck 
gezien. Dat is niet te verwonderen 
want hij laat zich inspireren door 
zijn werk. Hij neemt composities 
gedeeltelijk over, plukt er motieven 
uit, integreert ze in een nieuw 
geheel en verschuift de inhoud. In 
de ogen van zijn opdrachtgevers 
moet hij zijn opvolger zijn geweest. 
Maar Petrus Christus inspireerde 
zich niet alleen op Jan van Eyck. 
Ook Rogier van der Weyden en 
Dirk Boutsdienden hem vooral in 
zijn latere periode (na 1463) tot 
voorbeeld. De eclectische aard van 
Christus' oeuvre is het resultaat 
van zijn opmerkelijke gave om 
niet alleen motieven van andere 
kunstenaars over te nemen maar 
ook aspecten van hun techniek 
en werkwijze. Het lijkt er in ieder 
geval op dat hij zich in Brugge 
heeft geschikt naar de wensen van 
zijn opdrachtgevers en zijn stijl 
aanpaste aan hun smaak. 

Veeleer dan aandacht te schenken 
aan de be·lnvloeding door andere 
meesters moeten we ons concen
treren op de artistieke persoonlijk
heid van Christus. Wat heeft hij 
bijgebracht aan de kunstontwikke
ling in Brugge tussen van Eyck en 
Memling? 

Het eclecticisme tastte zijn per
soonlijkheid niet aan. Hij bracht 
een eigen wereld tot stand waarin 
het licht koud en de atmosfeer ijl, 
waarin de ruimte en het volume 
sterk vereenvoudigd zijn. Hij zocht 
naar de juiste perspectief. Hij 
beperkte zich tot weinig details 
waardoor hij een nuchterheid in 
de uitbeelding bereikte. Hij maakte 
schilderijen die een soms wat 
simpele maar aantrekkelijke dege
lijkheid uitstralen. Zijn stijl wordt 
gekenmerkt door een gestileerde 
weergave van de menselijke figuur. 

Desondanks bezitten zijn religieuze 
voorstellingen en portretten een 
grote emotionele intensiteit. 

Een karakteristieke trek in het 
oeuvre van de kunstenaar is de 
afwijkende behandeling in uitvoe
ring van grote en kleine formaten. 
Terwijl de kleine werken uitgevoerd 
zijn met verfijnde penseelvoering 
van een miniaturist zijn die op 
groot formaat zeer breed geschil
derd. Het fluweelachtige en leven
dige effect in de kleine schilderijen 
is minder aanwezig in de grote 
werken. 

Petrus Christus' vormentaal is 
duidelijk herkenbaar in de steeds 
terugkomende ovalen popachtige 
gezichten, de amandelvormige 
bijna gesloten ogen en de ver naar 
achter ingeplante oren. Vaak zijn 
de vingers klein en mollig, de figu
ren gedrongen, de houdingen stijf 
en de bewegingen houterig. 

Detail uit "Portret van een jong 
meisje" 

Hij wil bewust de afstand tus-
sen toeschouwer en beeldvlak 
opheffen. Hoe doet hij dat? Bij het 
"Hoofd van Christus" legt Petrus 
Christus de nadruk op de confron
tatie van de mens met de lijdende 
Christus "van aangezicht tot aan
gezicht". De levensechtheid van 
het portret is het resultaat van het 
ruimteliJk illusionisme van de lijst 

Detail uit "St.-Eiooi" 

en van de belichting van het hoofd, 
de nimbus en de lijst waardoor er 
een band ontstaat tussen Jezus en 
de toeschouwer. Op het schilderij 
"St.-Eiooi" ligt een bruine gordel 
die in verlovingsceremonieën werd 
gebruikt en hier hoort bij de kleren 
van de vrouw decoratief over de 
rand van de werktafel en dringt als 
het ware "onze" ruimte binnen. 
De bolle spiegel reflecteert niet de 
kamer waar de personages zich be
vinden, maar het marktplein. Ook 
dat is een truc om de kloof tussen 
de geschilderde ruimte en die van 
de toeschouwers te dichten. In 
"Christus als de man van smarten" 
kijkt het gekwelde gezicht van de 
bebaarde Christus naar buiten en 
zijn naakte en gewonde lichaam 
lijkt naar ons toe te zweven. 

Omstreeks het midden van de 
15d• eeuw werd de neutrale 
zwarte achtergrond van het portret 
verlaten ten voordele van de 
situering in een herkenbare ruimte. 
Deze nieuwe ontwikkeling werd 
geëxploreerd door Petrus Christus. 
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Detail uit "Portret van een kartuizer" 

Portret van Edward Grymeston 
1446 (36 x 27 cm) Londen 
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In het "Portret van een kartuizer" is 
het ruimtelijk illusionisme uitdruk
kelijk aanwezig. De geportretteerde 
heeft schijnbaar plaatsgenomen 
in een warme rode cel achter de 
stenen omlijsting met inscriptie. 
Het lijkt een venster waardoor de 
geportretteerde en de toeschou
wer met elkaar kunnen praten. 
Op de dorpel zit bovendien een 
geschilderde vtieg die de barrière 
tussen de monnik en de toeschou
wer verbreekt. In het "Portret van 
Edward Grymeston" heeft Petrus 
Christus het interieur zeer duide
lijk gedefinieerd, ondermeer met 
behulp van balken in de zoldering, 
het ronde venster in de muur dat 
de lichtinval bepaalt en de houten 
lambrisering van de achterwand 
die het wapenschild draagt van de 
edelman. 

Petrus Christus was de eerste 
Vlaamse schilder die het principe 
van een enkel vluchtpunt voor 
dezelfde ruimte toepaste. In zijn 
"Tronende madonna met heiligen" 
komen alle vluchtlijnen (behalve 
één) in één punt samen onder 
de kin van Maria . Het is duide
lijk dat hij de voorschriften van 
Filippo Brunelleschi, de Italiaanse 
kunstenaar die aan de oorsprong 
ligt van de lijnenperspectief heeft 
toegepast. Misschien was hij in 
contact gekomen met Italiaanse 
voorbeelden of was hij mondeling 
geïnformeerd. In zijn latere werk 
ontwikkelt Christus dit principe 
verder. 

Een meesterwerk! 

Het "Portret van een jong meisje" 
is een juweeltje. Dit raadselachtige 
portret is vervuld van een spook
achtige stilte. Het straalt zuiverheid 
uit en lijkt te glanzen als parel
moer. De onbekende vrouw, mis-



schien Anne of Margaret Talbot of 
lsabella van Bourbon. in prachtige 
kleding straalt een aura van discre
tie en adel uit. De achtergrond is 
een concrete ruimte begrensd door 
wandpanelen. Geen ingewikkelde 

ruimte maar elegante eenvoud. De 
kleurenvariaties zijn met de tijd 
afgenomen, maar het oorspronke
lijke koele palet van blauwe, witte, 
grijze en zwarte schakeringen za l 
ongetwijfeld de ijzingwekkende 

Tronende Madonna met de heiligen Hiëronymus 

Franciscos (VIuchtlijnen komen samen in één punt}. 
1457 (46,7 x 44,6 cm) Frankfurt 

psychologische afstandelijkheid 
van de figuur met de afwezige blik 
nog extra hebben onderstreept. 
Ze wendt haar blik af alsof ze 
opgeschrikt werd. Wij komen haar 
wereld binnen. De scherpe aflijning 
van de vorm wordt veroorzaakt 
door het licht dat van links invalt 
en de figuur in een gelijkmatig 
licht hult. Het licht weerspiegelt in 
de juwelen en de versiering van 
haar kleren. Petrus Christus heeft 
de voorstelling uitgepuurd tot de 
essentiële trekken en zo een con
frontatie zonder omwegen tussen 
model en toeschouwer teweeg
gebracht. Hij schilderde het portret 
op het einde van zijn loopbaan. 

Portret van een jong meisje 
Ca. 1470 128 x 21 cm) Berlijn 
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Reacties van leden 
ANDRÉ MOORS 

Deze keer kregen we een reac· 

tie van ons lid Jan de Rooij uit 

Drunen. Hij woonde in zijn jonge 

jaren als zoon van fietsenma

ker 'Leke' de Rooij in de Desiré 

Geeraertsstraat. Jan had, zo zei 

hij ons, met veel plezier gekeken 

naar oude klassenfoto's zoals die 

in enkele recente Van Wirskaan-

tes stonden afgebeeld. Daarom 

stuurde hij ons nog twee heel 

interessante klassenfoto's. Het 

gaat om dezelfde jongens van de 

Aloysiusschoof aan de Stations· 

straat in Baarfe-Nassau: de derde 

klas in 1943 en de zesde/zevende 

klas in 1948. Jan zelf staat ook 

op de foto's. Met veel genoegen 

publiceren wij de foto uit 1948. 

Weet u nog ontbrekende of onjuiste 
vermelde namen van afgebeelde 
jongens? 
Valt u anderszins iets op in deze 
van Wirskaante7 Hebt u een tip, 
opmerking of suggestie? Schroom 
niet en neem contact op met ons 
redactielid André Moors Hertogen
straat 14, 5111 AR Baarle-Nassau 
(e-mail amoors@planet.nl of 
telefoon 013 5079556). 

Bovenste rij v.l.n.r.: Willem Vermeer- Stan Gijsbregts- Fons van Beek- Jos Olieslagers- Leo Zoontjes- Jan Olieslagers 
- Jan de Rooij (kapper) - René Versehueren - Ad van de Berk - Cor Versmissen 
Rij 2: Frans Broos- Oré Staes- Joaneke Jacobs- Plet Miehielsen-Plet Schoenmakers- Karel Jespers • .•. Segers • ••. 
van Sas - Piet van Gestel - Toon van Beek 
Rij 3: Frans Siemons- Jos Timmermans-Jaak Peeters - Kees de Groot- Broeder Aloysius - Louis Haagen • .......... -
Christ Hendriks • ••.•.•. van Gils 
Onderste rij: Dré van der Put - Toon Spitters • .•••. (Martens Roosendaal?) - Jan de Rooij (fietsenmaker) - Jan de Rooij 
(straatje) - •.•.. (Martens Wagenberg?) - Jaak Versehoeren - Wim van der Werf 
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Lavendel (18) 

'KRUIDENVROUWT JE' 
JEANNE MEEUWESEN 

ledereen kent we/lavendel. Een 

blauw gekleed wonderkruid uit het 

zuiden. Er is geen zoeter parfum 

dan van dit geschenk uit de hemel 

in de Provence in Zuid Frank· 

rijk. Er bestaan in deze streken 

drie soorten lavendel die veel op 

elkaar lijken en ook ongeveer over 

dezelfde gaven beschikken. 

Een soort met fluweelachtige, bijna 
witte blaadjes en mooie diep
paarse bloemen, zal u alleen langs 
de Middellandse Zee aantreffen. 
Een andere soort, ook wel echte 
lavendel genoemd, groeit tot boven 
de stad Lyon in het wild. De in de 
bergen groeiende variëteit wordt 
zeer gewaardeerd. De derde soort 
heeft een breed blad en kan wel 

één meter hoog worden. Zij groeit 
niet noordelijker dan de Alpen. 
Lavendel kun je op alle mogelijke 
manieren gebruiken. Zij parfumeert 
heel uw linnenkast en houdt er 
de mot uit. Als u er boeketjes van 
in de vier hoeken van uw woning 
hangt, houdt lavendel vliegen en 
muggen buiten. 

Geneeskrachtige werking 

Wat zegt Maurice Mességué. de 
beroemde kruidendokter? Lavendel 
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is volgens hem uitstekend voor de 
maag, is vochtuitscheidend. Het is 
tevens een opwekkend middel en 
een wormmiddel. 
Een van zijn patiënten klaagde over 
duizeligheid, hoofdpijn, misselijk
heid en aanhoudende opstijgingen. 
Hij vond dank zij lavendel snel zijn 
evenwicht. Een andere patiënt had 
gebrek aan eetlust en last van een 
opgezette maag en ingewanden 
en had vage buikpijnklachten. Ook 
hij werd dank zij deze plant in 
korte tijd weer de oude. Een derde 
patiënt was erg nerveus, leed aan 
hartkloppingen en ook beefde hij 
vaak onophoudelijk. Na een flinke 
kuur met deze blauwe bloempjes 
voelde hij zich als herboren. Op de
zelfde doeltreffende wijze bestrijdt 
lavendel astma, algehele zwakte, 
griep, lever- en miltaandoeningen, 
geelzucht, stuwingen, witte vloed 
bij vrouwen en slechte ogen. U 
kunt het net zo vaak toepassen als 
u maar wil. 
Om te masseren als lotion, in 
het bad doen en aanbrengen op 
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blauwe plekken, kneuzingen, 
gezwollen lichaamsdelen, verstui
kingen. verzwikkingen, en voor 
atleten voor een gescheurde spier. 
Zij verricht wonderen voor jicht en 
reumatiek! i jders. 
Kinderen moeten eigenlijk regel
matig een lavendelbad krijgen om 
goed gezond te blijven. 
Lavendel kan er zich op beroe
men daadwerkelijk alle mogelijke 
huidaandoeningen te bestrijden 
(eczeem. puistjes e.d.). Zij heeft 
een verzachtende werking op 
brandwonden en geneest ge
slachtsziekten (daar is zij natuurlijk 
niet afdoende voor, maar zij helpt 
wel die te genezen). En tenslotte 
zweren. oppervlakkige ontstekin
gen en geïnfecteerde wonden. 
Een inhalatie met lavendel reinigt 
kleine mondzweertjes en verhelpt 
zelfs een verlamde tong en stot
teren, want deze plant ontspant 
verkrampte zenuwen en spieren. 
In omslagen op de lever gebruikt, 
helpt zij dit belangrijke orgaan 
in zijn moeilijke taak van chemi-

sche grondstoffenfabriek voor het 
lichaam. In massages op de borst 
versterkt zij de longen en bespoe
digt de genezing van longontstekin
gen, pleuritis en longstuwingen. 

Een aftreksel van bloemen en top
pen geeft een mondspoeling, die 
bij regelmatig gebruik een verster
kend effect heeft op het tandvlees, 
houdt dit gezond en geeft een 
frisse adem. 
Met lavendelspiritus kan men bij 
hoofdpijn het hoofd inwrijven. 
Aanbeveling verdient het slapen op 
een hoofdkussen waarin lavendel, 
tijm, melisse en St. Janskruid zijn 
gedaan. Bij darminfectie stopt u 
twee snufjes marjolein en twee 
snufjes lavendel in een liter water. 
Deze thee heet drinken, een kopje 
's morgens een kopje 's avonds. 

Hand en voetbaden 

Voor een heel bad doet u een bosje 
lavendel in het badwater. Voor een 
hand- en voetbad een handvol 
plant op één liter water. Dit water 
koken en dan vijf minuten laten 
staan en de lavendel er in doen. 
Dan vier à vijf uur laten trekken, 
weer twee liter water koken en 
vijf minuten laten staan. Bij het 
andere voegen, de kruiden er uit 
halen en uw bad is klaar. Je neemt 
's morgens een voetbad van acht 
minuten en 's avonds een handbad 
van acht minuten. Als je spataders 
aan je benen hebt. kun je het beste 
alleen handbaden nemen. Gebruik 
géén metalen kom. Het best is een 
aardekom. Geprepareerde voet- en 
handbaden kunnen gedurende 
acht dagen gebruikt worden. 

Ik wens u veel badplezier! 
Groetjes, 

Jeanne 



Merkwaardigheden (66) 
Een toepasselijke ex libris 

ANTOON VAN TUIJL 

Nu wij de lezer van dit blad in 

de rubriek ~on de Praot mee •• .' 

een blik gunnen in de leefwereld 

binnen de kloostermuren bij de 

broeders van De la Salie in de ja· 

ren vijftig en zestig van de vorige 

eeuw, heb ik een merkwaardige 

kleine aanvulling op dat verhaal. 

Herman Janssen vond enige tijd 

geleden in een van de boeken uit 

Bidoc (Bibliotheek en Documen-

tatiecentrum) een ex libris vol 

symboliek. Voor hem een vreemd 

documentje, voor mij een bekend 

plaatje. 

Laten we eerst maar eens nagaan 

wat een ex libris eigenlijk is om 

daarna ons specifieke exemplaar 

nader onder de loep te nemen. 

Uit de boekerij •.• 

De eeuwen door zijn boeken een 
kostbaar bezit geweest. Dat gold 
zeker voor de tijd dat ze stuk voor 
stuk met de hand geschreven 
moesten worden. Voor veel boe
kenbezitters hebben ze niet alleen 
geldwaarde, maar vaak meer nog 
een hoge gevoelswaarde. Eigena
ren kwamen dan ook al in de tijd 

vóór de boekdrukkunst op het idee 
om een eigendomsmerk in hun 
boeken te schrijven. Dat deden ze 
naar de gewoonten van die tijd in 
het Iatijn. Ze schreven: 'Ex libris .. .'. 
dat wil zeggen: uit de boekerij (het 
boekenbezit) van ... en zetten hun 
naam daarbij. Natuurlijk kwamen 
er al gauw lieden op de gedachte 
daarvoor een speciaal stempel te 
(laten) maken. 

Uitbeelding 

De stap naar een klein etiket, 
geschikt om vooraan in het boek 
te plakken, is na de uitvinding 
van de drukkunst gauw gezet. Dat 
biedt mogelijkheden om het 'ex 
libris' een eigen vorm en een eigen 
uitbeelding te geven. Zo ontstaan 
etiketten die ware kunststukjes 
zijn. Vaak is de naam van de eige
naar in beeld gebracht of worden 
symbolen weergegeven die staan 
voor het beroep en de ambities van 
de boekeigenaar. Pentekeningen, 
lino- en houtsneden worden vaak 
toegepast. Wie meer te besteden 

--:E)< Ll~i:<IS 
W.G.KAQ'R E.MANS 
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heeft, laat door een 'vakman' een 
hout- of kopergravure of een ets 
maken. Een serie afbeeldingen laat 
mooie voorbeelden zien waarop 
vooral familienamen uitgebeeld 
zijn. 

Onze ex libris 

Wanneer we de ex libris welke 
Herman ontdekte nader bezien. 
dan blijkt het om een pentekening 
te gaan. Waarschijnlijk stamt het 
ontwerp uit 1951. Toen herdach
ten de broeders de driehonderdste 
geboortedag van Jean Baptist De la 
Salie. De tekenaar is ongetwijfeld 
broeder Stanislas De Greef. Hij 
maakte deze ex libris speciaal voor 
het 'Scholasticaat F.S.C.'. Zoals u 
in 'Aon de praot mee .. .' kunt lezen, 

is het scholasticaat, de studiepe
riode waarin de jonge broeders 
hun onderwijzersopleiding volgen 
op de toenmalige kweekschool. 
F.S.C. staat voor Fratres Scalarum 
Christianorum. Dit is Broeders van 
de Christelijke Scholen, wat de 
officiële naam is van de broeder
congregatie. 

Wie het plaatje goed bekijkt, ziet 
een aantal symbolen. We nemen 
ze een voor een onder de loep. 
In het midden staat een schild 
met het wapen van de broeder
congregatie van De la Salie. Het 
draagt een vijfpuntige ster <N.B, 
zo'n zelfde ster treffen we o.a. ook 
aan in de podiummuur van de 
aula in het Cultureel Centrum. het 
vroegere broederklooster>. 



De Godslamp met de tekst 'Signum 
Fidei' (Teken van Geloof) herinnert 
aan de sterke wens van De la Sal
Ie, dat zijn broeders mannen van 
geloof zouden zijn en dat geloof 
ook zouden uitdragen. Het eeuwige 
vlammetje moest herinneren aan 
de altijddurende aanwezigheid van 
God. Twee uiltjes op twee boeken 
geven aan dat onderwijs het grote 
doel is van de broedercongregatie. 
Verder zijn ook de kloosterge-
loften uitgebeeld. De twee lelies 
verwijzen naar de gelofte van de 
celibataire levensstaat De twee 
zonnebloemen, die zich steeds 
braaf naar de zon keren, duiden 
op de gelofte van gehoorzaamheid. 
Het evangelieboek - de broeders 
droegen dat altijd bij zich - verwijst 
naar de sobere evangelische leef-

wijze zonder eigen bezit. volgens 
de gelofte van armoede. 
Op het boek ligt de 'knip', een 
houten apparaatje, bedacht door 
Meneer De la Salie. Hij voerde 
namelijk het klassikale onderwijs 
in. Om de rust in de klas zoveel 
mogelijk te bewaren. moest de 
onderwijzer in zijn visie zo weinig 
mogelijk praten. Met de knip kon 
hij de leerlingen tekens geven. 
De broeder-onderwijzer van mijn 
zesde klas op de lagere school 
hanteerde de knip nog. Trouwens; 
BaarJenaren die bij broeder Wil
lebrord in de klas gezeten hebben, 
kennen mogelijk zo'n knip. Hij 
gebruikte die namelijk ook. De af
gebeelde knip is dus een duidelijk 
symbool voor het onderwijs dat de 
broeders verzorgden. 

In veelvoud 

Mogelijk heeft Herman gedacht iets 
zeer bijzonders te ontdekken bij de 
vondst van deze ex libris. In zekere 
zin is dat ook zo, gezien de ruime 
symboliek. Dit 'etiket' is natuurlijk 
in behoorlijke aantallen gedrukt. 
Vanzelfsprekend ken ik het vanuit 
mijn studietijd als scholastiek. Ik 
heb het nog gauw even nagekeken 
en jawel, o.a. in mijn studieboek 
voor biologie uit die tijd zit er een. 
Ook in Bidoc van Amalia bezit-
ten we enkele boeken waarin ze 
voorkomen. We weten nu dus dat 
Amalia die boeken verkreeg ex 
libris het scholasticaat F.S.C. 
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Roggerentjes en 
het Jaar van de Vleermuizen 

ANTOON VAN TUIJL 

In heel Europa is 2011 uitgeroe

pen tot het 'Jaar van de Vleer

muizen'. Doel van zo'n jaar is 

aandacht te vragen voor het wel 

en wee van deze groep diersoor

ten. Zo kenden we 2009 als het 

'Jaar van de Egel' en 2010 als het 

'Jaar van het Wilde zwijn'. 

Organisaties die zo'n aandachts

jaar op poten zetten, proberen 

bewustwording te bewerken, waar

door kennis en waardering voor 

bepaalde dieren toenemen. Betere 

bescherming is daarvan dan weer 

een logisch gevolg. 

Nu er ook nog steeds veel zorg 

is over de biodiversiteit en de 

aandacht daarvoor beter niet kan 

verslappen, dachten wij bij Amalia 

de twee elementen vleermuizen 

en biodiversiteit samen te brengen 

in één actie. Het resultaat daar· 

van kan mooi dienen om aan onze 

jaarlijkse 'Roggerentjes '-verplich

ting te voldoen. 
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Het logo van het 'Jaar van de 
Vleermuilen' 

onvoorstelbare verscheidenheid 
voor op onze aarde. De bakermat 
van de vleermuis moet gezocht 
worden in de tropen. Van daaruit 
hebben ze zich In hun ontwikke
ling verspreid over de gematigde 
klimaatzones. Hier hebben de 
soorten zich aangepast aan het 
koele klimaat dank zij hun vermo
gen tot het houden van een win
terslaap. Dit alleen al maakt hen 
tot bijzondere dieren. Een andere 
bijzonderheid is, dat we van doen 
hebben met zoogdieren die kunnen 
vliegen. Daartoe zijn hun vingers 

Kennismaking 

Al miljoenen jaren komen vleer
muizen in ongekende aantallen en 

A .. lomlovu de vleel'llluls 

1. Oppenumbeen. 2. Spoakbutl en ellepijp, l . Duim. 4 lim 7. Vi.ogcrJ, 8. 
Aeb:erpoo!, 9. SIIWI. I 0, Vli.glnlid. Die il nioc bedekt mei Vlldtt to 

daardoor gevoelig voor vom. Om die reden houden vloermuiun ..., 
wiDim;lup. 

De bouw van een vleermuis 



Zo werkt de echopeiling bij de vleermuis 

uitgegroeid tot lange 'baleinen', 
waartussen een zeer dunne vlieg
huid gespannen zit. Daarom heten 
ze Chiroptera of handvleugeligen. 
Een derde bijzonderheid is hun 
vermogen om in het stikdonker 
te vliegen en prooi te zoeken. Ze 
ontwikkelden een feilloos sonar- of 
echopeilingsysteem. Hun uitgesto
ten geluiden voor ons niet hoor
baar weerkaatsen op vaste en 
bewegende voorwerpen en worden 
weer opgevangen. De minuscule 
hersentjes berekenen daarmee de 
afstand tot het voorwerp. Dit maakt 

Twee kopergravuren uit 'Brehm's 
Tierleben' uit 1920 

hun nachtelijke leefwijze mogelijk. 
Overdag rusten ze op verborgen 
plekjes, hangend aan hun achter
poten, met de vlieghuid om zich 
heen gevouwen. Ze kiezen daar
voor scheuren en holten in bomen, 
spouwmuren, kieren in gebouwen, 
zolders, ruimten achter vensterlui
ken en dergelijke. 
In de winter zoeken ze vochtige, 
koele maar vorstvrije ruimten voor 
hun winterslaap. Hun lichaams
temperatuur is dan laag (10 

graden) en ze ademen nauwelijks. 
Voedsel zoeken is niet nodig door 
het zeer lage verbruik. Ze teren op 
hun vetreserves. 

Kwaad daglicht 

Hun geheimzinnige leefwijze en 
hun uiterlijk hebben ertoe geleid 
dat vleermuizen niet geliefd zijn. 
Lange tijd heeft men ze gezien als 
min of meer gevaarlijke wezens, 
soms zelfs als vertegenwoordigers 
van duivelse machten of als boze 
geesten. Ze werden waar dat kon 
bestreden en als symbool van het 
kwade aan deuren gespijkerd. Hor
rorfilms en sprookjes versterkten 
dit ongunstige beeld. Een bijna 
onuitroeibaar vooroordeel is ook, 
dat zij allerlei besmettingen bij 
zich zouden dragen en dat ze ons 
steeds in de haardos willen vliegen 
om niet meer los te laten. Vleer-

Duivelse koppen met vleermuisvlerken 

muizen liepen door bovenstaande 
onkunde en bijgeloof voortdurend 
gevaar. Het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen in land- en 
tuinbouw en bij de conservering 
van hout vormden daarna een 
ernstige bedreiging. Zij kregen het 
gif binnen via hun prooidieren. 
In 1973 worden de vleermuizen 
in Nederland tot beschermde dier
soorten verklaard. Men mag ze dus 
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Woonruimte 

Zoals eerder gezegd, behoeven 
vleermuizen zowel zomer- als win
terwoonruimte. Een aantal soorten 
weet feilloos winterschuilplaats te 
vinden. Zij trekken ervoor naar de 
grotten van Limburg, naar de Ar
dennen en Duitsland. Om hen ook 
dichterbij te helpen, werden in de 
voorbije jaren hier en daar bunkers 
en oude forten vleermuistoegan
kelijk gemaakt. In de bossen van 
Dorst ontwierp een kunstenaar 
enkele fraaie vleermuisverblijven. 
Op het voormalige MOB-complex 
bij Baarle-Grens verscheen een 
speciale vleermuistoren als 
compensatie voor woonruimte die 
verloren ging bij de sloop van de 
gebouwen. Oude holle bomen zijn 
ook geschikt als winterverblijf. 
Vaak worden die echter uit veilig
heidsoverwegingen gerooid. 

Sprookjessfeer met vleetmuisachtige figuren van Anton Pieck 

Nu een toename van de aantallen 
vleermuizen tot de mogelijkheden 
behoort, kan het nodig zijn deze 
dieren van voldoende zomerver-

doet het 
goed in 
Nederland . 

Krantenbericht uit juli 2011 

niet vangen of doden, in bezit heb
ben, te koop aanbieden of kopen. 
Ook mag men ze niet verstoren. 

Wij kennen in onze streken 
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waarschijnlijk zo'n tien soorten . 
In België en Nederland komen 
wel eenentwintig soorten voor. In 
Europa drieëndertig. 
Door opwarming van het klimaat 
kunnen er in de nabije toekomst 
soorten bijkomen. Vleermuizen 
zijn erg gevoelig voor klimaats
invloeden. De vrouwtjes krijgen 
maar één jong per jaar. Een koud 
en nat uitgevallen voorjaar kan 
een populatie dan ook direct sterk 
aantasten door voedselgebrek. On
derzoek wijst uit dat enkele soorten 
vleermuizen het tegenwoordig goed 
doen. De aandacht tijdens het 'Jaar 
van de Vleermuizen' en in de jaren 
daarna zal echter zeker nodig zijn Veel vleermuizen overwinteren In 
en blijven. grotten 



blijfplaatsen te voorzien. Laten we 
het daar eens over hebben. 

Vocht- en tochtvrij 

Vleermuizen hebben in de zomer
maanden behoefte aan veilige en 
rustige slaapplaatsen. Lange tijd 
vonden ze die gemakkelijk in de 
bebouwde mensenwereld. Onze 
wijze van bouwen is echter sterk 
veranderd. Er zijn steeds minder 
kieren en spleten te vinden in 
de huidige bouwwerken. Voor 
vleermuizen is er sprake van 'wo
ningnood' in de bebouwde kom. 
Bovendien hebben vleermuizen in 
het buitengebied ook zomerslaap
plaatsen nodig. 
Gelukkig zijn die gemakkelijk te 

maken. De als bijlage meegele
verde bouwtekeningen laten zien 
dat iemand met enige handigheid 
een slaapkast in elkaar kan zetten. 
Wij hebben twee typen voor u 
uitgetekend. 

Als materiaal gebruiken we 
geschaafde planken of watervaste 
multiplex van 12 mm dikte. De 
zaagvlakken dienen glad te zijn 
zodat ze goed op elkaar aanslui
ten. Het verdient aanbeveling wat 
waterbestendige houtlijm op de 
aansluitende vlakken te strijken en 
schroeven te gebruiken in plaats 
van spijkers. (Eerst even voorbo· 
ren met een dun boortje). Het is 
namelijk van belang dat vocht en 
tocht geen toegang hebben tot de 

Foeragerende vleermuis. Ze ruimt grote aantallen {ook 
schadelijke) insecten op 

kast. De aanvliegplank dient over 
de volle lengte een ruw oppervlak 
te hebben (bijvoorbeeld bekleden 
met een strook dakleer), zodat 
vleermuizen bij het aanvliegen en 
naar boven kruipen goed houvast 
hebben. 

Biodiversiteit 

Er is al geruime tijd veel aan
dacht voor de terugloop van de 
biodiversiteit (verscheidenheid 
in de planten- en dierenwereld). 
Europa stelde zich tot taak de 
achteruitgang van die verscheiden
heid tot staan te brengen. Er werd 
'afgeteld' in de richting van 2010 
onder de titel 'Count-down 2010'. 
Tot dat jaar zouden er zodanige 
maatregelen moeten komen, dat 
de afname van de soortenrijkdom 
gestopt zou zijn. Dat doel is niet 
gehaald omdat overheidsmolens 
langzaam malen. Wel zijn tal-
loze initiatieven opgeborreld uit 
allerhande groeperingen met het 
doel de biodiversiteit te bevor
deren. Veel gemeenten tekenden 
de 'Count-down-verklaring' en 
beloofden daarmee hun bijdrage 
te leveren. In Baarlegebeurde 
dat ook. (Als symbooldier koos 
de gemeente Baarfe-Nassau de 
boomkikker). Amalia grijpt de 
mooie kans om in te spelen op 
biodiversiteit en Roggerentjes met 
een actie. 

Middeleeuwse belasting 

De gemeente Baarfe-Nassau kende 
tot voor enkele jaren een middel
eeuws overblijfsel van het vroegere 
belastingssysteem ten behoeve van 
de armenzorg. Toen voorzag men 
de allerarmsten van voedsel door 
een deel van de oogst- meestal 
rogge - voor dat doel op te eisen 
van de boeren. Later kwam de 
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Een jagende vleermuis gebruikt de vlieghuid tussen de 
achterpoten las 'vangnet' 

mogelijkheid om deze in natura
belasting af te kopen of jaarlijks 
in geld te voldoen. Op wonderlijke 
wijze bleef dit systeem in Baarle 
door de jaren heen bestaan voor 
vier akkers. Vier families betaalden 
elk jaar hun 'roggerentjes'. 
Om puur praktische redenen schaf
te de gemeente deze af. Amalia 
wilde in enigerlei vorm de merk
waardige traditie voortzetten en 
verplichtte zich elk 'belastingjaar' 
een idee uit te werken, waarmee 
de gemeenschap gediend is. (N.B, 
zie voor meer achtergronden www. 
amaliavansolms.org). 
Amaiia's Roggerentjesidee 2011 
wordt de aanbieding van als het 
even kan! - een flink aantal vleer
muis-slaapkasten. We kunnen ze 
in samenspraak met de gemeente 

Vleermuizen in rust 

en met deskundigen ophangen 
langs enkele zandbanen met laan
beplanting en langs bosranden. 

Aan het werk 

Het moet mogelijk zijn om in onze 
heemkundekring van bijna 1400 
leden, een flink aantal mensen 
bereid te vinden om zo'n kastje 
te maken. Het zou toch mooi zijn 
wanneer we verspreid over de ge
meente de vleermuizen aan woon
ruimte konden helpen. Dat vindt 
u vast ook een goede gedachte. 
Nou, aan het werk dan. Ik stel u 
voor dat u anderhalve maand de 
tijd neemt om uw karwei te klaren. 
Dan wordt woensdag 19 oktober 
2011 de uiterste inleverdatum. Ja 
ja, we leveren ze wel in, omdat we 
graag willen zien hoeveel 'hotel 
kamers' wij samen realiseren. We 
maken er natuurlijk een tentoon
stelling van. Bij de aanbieding van 
onze 'Roggerentjes' hebben wlj ze 
ook graag tastbaar bij de hand. 
Wie zijn zelfgemaakte slaapkastje 
graag een plaats geeft op het eigen 
erf, krijgt zijn product natuurlijk 
terug. 
Voor wie het lastig is om aan mate· 
riaal te komen voor het maken van 
een slaapkast, hebben we ook een 
oplossing. Vanaf begin september 
liggen er kant en klare bouwpak-

ketjes voor u klaar in het Heem
huis. Alle delen zijn door ons lid 
Jan Seegers nauwkeurig op maat 
gezaagd. U hoeft de delen alleen 
maar in elkaar te zetten volgens 
een van de bouwtekeningen. 
Hoe moet dat nu met leden die 
heel graag hun bijdrage aan deze 
actie willen leveren, maar echt 
geen mogelijkheid hebben om 
zelf aan de slag te gaan. Daarvoor 
hebben we ook een oplossing. U 
kunt een kant en klare, professi
oneel gemaakte kast kopen. Alles 
wat u moet doen is € 17,50 over
maken op rekening 1038.94.969 
(Rabobank) voor Nederlandse 
leden of rekening 733-3023880-
32 (KBC-bank) voor België, onder 
vermelding van vleermuiskast Wlj 
bestellen die dan bij het Vogel
revalidatiecentrum in Zundert. 
U steunt daarmee dus nog een 
tweede goed doel! 

Ik hoop op een mooi resultaat, 
waarmee Amalia zich eind no
vember, bij de aanbieding van het 
'Roggerentjes-idee 2011' goed kan 
presenteren. Veel succes! 

Zo kan uw vleermuiskast er uit gaan 
zien 



Amalia's 
heemkalender 
in het zilver 

Voor de vijfentwintigste keer 

presenteert onze vereniging haar 

Heemkalender. Een gedenkwaar· 

dige mijlpaal. 

In 1986 borrelde bij een groepje 

leden het idee op om een do· 

nateursactie op poten te zetten. 

Het eigen Heemhuis zat er aan 

te komen en er werden meer 

activiteiten georganiseerd voor 

het groeiende aantal/eden. Naast 

subsidies en contributie, wilde 

men ook zelf iets doen om inkom· 

sten te verwerven. Zo maar langs 

de deuren gaan om een bijdrage 

te vragen, vond men geen optie. 

Tegenprestatie 

Laten we een kalender maken. Het 
plan werd snel ingevuld. Er zou 
een handzaam kalendertje moeten 
komen met foto's en teksten over 
heemkundige onderwerpen. En 
volgens deze opzet ligt nu de 
vijfentwintigste editie klaar voor 
verspreiding. 
De gekozen opzet bleek een goede 
formule te zijn. Veel BaarJenaren 
verzamelen onze kalenders. Ze 
hebben intussen een indrukwek
kende stapel bijeen en daarmee 

Op de voorkant van de allereerste heemkalender staat een 
oud kaartje van Baarle. Vijfentwintig jaar later kiezen we 
weer voor een kaartje, maar nu een hedendaags. 
Een vergelijkbaar beeld en toch een ander thema. 



even zovele interessante boekjes 
met elke keer een ander thema 
in woord en beeld. Amalia houdt 
velen daarmee al vijfentwintig jaar 
bij de tijd en voorziet hen -geheel 
volgens haar doestellingen-van 
heemkundige informatie. 

Betrokken 

Enkele kalendermedewerkers van 
het eerste uur haakten door om
standigheden al snel af. De vaste 
kern, gevormd door Femie Lück
man, lneke van Strijp en Antoon 
van Tuijl is de jaarlijkse klus blijven 
verzorgen. In januari wordt in 
een eerste bijeenkomst het thema 
voor het volgende jaar bepaald. 
De taken worden verdeeld. Er 
moeten foto's gezocht worden en 
informatie verzameld. Foto's geven 
vaak problemen. Het model van de 
kalender staat alleen staande plaat
jes toe. De meeste activiteiten en 
situaties worden echter horizontaal 
gefotografeerd. Meestal weet Femie 
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daar met uitsneden en montages 
wel raad mee. lneke verzamelt 
informatie en maakt afspraken 
met mensen die foto's beschikbaar 
stellen en met de drukkerij. Antoon 
schrijft de teksten waarbij het 
grootste probleem is om in weinig 
woorden toch een ·volledig' verhaal 
te vertellen. Dan kunnen de 
medewerkers van de drukkerij aan 
de slag. Zij doen dat al jaren met 
grote zorg. Bij de totstandkoming 
van de kalender zijn dus heel wat 
mensen betrokken. 

Kleurig 

Koninklijke drukkerij Em. de Jong 
vergroot het rendement van de 
kalenderverkoop aanmerkelijk door 
goede faciliteiten te verlenen. Dit 
gebeurt ook al vijfentwintig jaar. 
Amalia wil de directie daarvoor 
heel hartelijk danken. Bij dit zil
veren jubileum ziet onze kalender 
er kleurig uit. Dat werd mogelijk 
gemaakt door een gul gebaar van 

de directie van C-1 000 De Bresser. 
Veel dank voor deze sympathieke 
geste! 
Elk jaar in september staat er een 
stapel dozen in het Heemhuis, vol 
met nieuwe kalenders. Dank zij de 
medewerking van een aantalleden 
worden de kalenders huis aan huis 
te koop aangeboden. De bereidwil
ligheid van deze mensen is onont
beerlijk. Amalia rekent weer graag 
op hen. Hulp bij de verkoop is zeer 
welkom. Wanneer zij de opbrengst 
komen afdragen, dan zien we onze 
penningmeester glunderen. De 
kosten voor een aantal activiteiten 
zijn weer gewaarborgd. Dat geeft 
hem en heel het bestuur een goed 
gevoel. 

Rest ons natuurlijk ook onze dank 
uit te spreken naar alle Baartena
ren die in de voorbije kwarteeuw 
onze heemkalender kochten en 
daarmee onze vereniging daadwer
kelijk steunden. 
Blijft u dat vooral doen! 



Van puinhoop tot juweel (3) 
ANTOON VAN TUIJL 

In de vorige aflevering over de 

wederopbouw van de Remigius

kerk - nu zo'n zestig jaar geleden 

- zagen we hoe het torenkruis en 

de glanzende windhaan geplaatst 

Na de voltooiing van de 
houtconstructies werden alle daken 
en ook de torenspits het werkveld van 
de leiendekkers. Eén voor één werden 
de leistenen schijven strak in het gelid 
aan het dakbeschot vastgemaakt. 

Dagenlang 'hingen' de leiendekkers, 
gezeten op kale planken, tegen de 
toren. 

werden. Daarmee kreeg Baarle kerk en kijken we ook even naar 

het oude vertrouwde torensilhouet de Singel, waar ook wederop

terug. De kerk was echter nog niet bouwwerken uitgevoerd werden. 

af. In deze aflevering plaatsen we 

weer een reeks beelden van de 

-. 
\ 
--...c ·: ~-

Ook het vieringtorentje kreeg een leien dakbedekking. 
Deze werklui hadden beslist geen last van 
hoogtevrees. Wetten op arbeidsomstandigheden en 
veiligheidsvoorschriften? Nog nooit van gehoord! 
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Na het werk van deze vaklieden staat de kerk weer in volle 
glorie in ons dorpscentrum. 

Er deed zich een verrassing voor. Door de brand werd de 
houten lambrisering in het priesterkoor verwoest. Daardoor 
kwamen et Romaanse bogen tevoorschijn. Drie aan elke 
kant. Ze stammen uit zeer oude tijden. 

In het interieur komen de kenmerken 
van de Kempense gotiek ten volle tot 
hun recht. Eenvoud en helderheld 
vallen het meest op. 

Kenmerkend voor de Kempense gotiek 
zijn onder andere de eenvoudige 
ronde pilaren. 



Bij de verwoesting van de kerk ging een kostbaar, vrij 
zeldzaam orgel verloren. Het werd gebouwd door Jean 
Baptist Forceville. 

Er werd een nieuw orgel geplaatst. Kenners roemen het om 
de hoge kwaliteit. 

Nog een zicht op het nieuwe orgel. 
Let ook op het houten gewelf; een 
zogenaamd tongewelf. 

Met een feestelijke viering werd de 
herrezen kerk in gebruik genomen. 
Aan het altaar zien we pastoor 
Pelckmans (r.} en pater Gulickx. 
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Een overzicht van de goedbevolkte kerk vanaf het oksaal. 

Het oorlogsgeweld had niet allen de kerk verwoest. Er werd in het centrum 
meer schade aangericht. Zo lagen ook het Nassause gemeentehuis en de Engel 
in puin. 

In de jaren 1952-1953 herrees 
het nieuwe gemeentehuis In Oud
Hollandse stijl. 

Hier poseert burgemeester Oe Grauw 
vol trots bij de hoofdingang van zijn 
nieuwe raadhuis. 



Zicht op delen van het nieuwe gemeentehuis I rechts) vanaf 
het binnenplein. Links zien we een deel van het badhuis met 
brandweergarage. In de doorkijk staan de herbouwde Engel 
met in de achtergrond de Remigiuskerk. 

Een beeld van de herstelwerken van de Engel. 

Volgende keer gunnen we ons een 
blik in de Remigiuskerk. Er werd 
namelijk met grote zorg gewerkt 
aan de inrichting. 

Oproep. 

Wie kan ons helpen aan foto's van 

het interieur van de Remigiuskerk 

uit de periode vóór de verwoes

ting? Hebt u een of meer foto 's, 

dan zouden wij die heel graag 

scannen, waarna u uw eigendom 

gegarandeerd snel terugkrijgt. 

U kunt contact opnemen met 

Antoon van Tuijf, 

Tel. 013-5078631 
E-mail: antoonvantuij/@planet.nl 



Arme Amalia (73) 

ANTOON VAN TUIJL 

We zetten de 'schenkingenoogst' 

van drie maanden weer op een 

rij. Daarbij zien we dat er steeds 

weer mensen zijn die aan Amalia 

denken wanneer zij voorwerpen, 

boeken of andere interessante 

zaken weg willen doen. Amalia 

bewaart met zorg alles wat in de 

doelstellingen van onze vereniging 

past. Vaak komen we ook overeen 

met de gevers om voor goederen 

die ons niet passen, een andere 

bestemming te zoeken. Het is 

prettig te ervaren, dat schenkers 

hier altijd mee instemmen. 

Hierna laten we de lijst van goede 

gaven volgen welke wij in onze 

verzameling opnamen. 

Het boek 'Skon Pertrette' van Nol 
van Roessel, een echte Brabantse 
verteller. We namen dit boek op 
in Bidoc. U kunt het dus inzien. 
Kostelijk! - twee diaseries. bedoeld 
voor lessen over goed gedrag en 
moraal in de samenleving - en
kele krantenknipsels en een oude 
huwelijksfoto - een serie kran-
ten- en tijdschriftartikelen - een 
boek over broeder Mutien-Marie 
van De la Salie - een prentje van 
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Sierstenen uit de fabriek van August 
Klaasen 

de in Baarlegesneuvelde Poolse 
bevrijders - een treinkaartje van 
de Stichting Stoomtrein - een klein 
houweel (Herman Boeren voorzag 
dit gereedschap van een nieuwe 
steel) - een grote verzameling 
hedendaagse en oude bidprent
jes- enkele houten garenklosjes 
- een set wisselknopen voor een 
verpleegstersuniform - een wit 

geëmailleerde bedpan uit de zie
kenzorg - een krammentrommeltje 
(Dat leiden we af aan het gegeven 
dat er nog een krammetje in zit) 
- nog een aantal nieuwe stelen 
aan onze verzameling steelloze 
gereedschappen (Ze staan allemaal 
uitgestald in het Heemhuis. Kom 
maar eens kijken naar dat vakman
schap) - een kruin (Dat is het klei
ne aambeeld van een haargetuig) 
- een uiernet (Dit is een soort beha 
voor koeien die last hebben van 
een te ver uitgezakte uier) - een 
poststuk van de herdenking van de 

Een koeienbeha 

N.v. SIERSTEENF AeRIEK ,. M E G E N" 

Briefhoofd van de Megense siersteenfabriek 



Oude gereedschappen en 
jachtattributen 

eerste ballonpost in 1870 - enkele 
boeken en brochures twee voor
gevormde bakstenen, afkomstig 
van het voormalige zusterklooster 
in Ulicoten of van de vooroorlogse 
Ulicotense kerk (Wie het weet mag 
het zeggen, graag zelfs) - twee 
jubileumboeken van de honderd
jarige boerenorganisaties NCB! 
ZLTO twee sets archeologische 
verwachtings- en advieskaarten -
een volle doos bidprentjes - twee 
foto's die passen in onze verzame
ling- een meststik - een fotoserie 
over de oeverzwaluwnesten in de 
zandhopen op Klein-Bedat- een 

Profielstenen van ... ? 

Meststik, kookketeltje en blikken 
trommeltje 

boek over alle gereedschappen en 
werktuigen uit het bouwvak- een 
zicht- een kleine boomzaag - een 
spanzaag -een ovenkrabber- een 
serie aardewerken sierstenen, 
afkomstig van de 'Siersteenfabriek 
Megen' waarvan de Baartenaar 
August Klaasen eigenaar was. (Een 
van de foto's toont de opdruk van 
een envelop van dit bedrijf}- een 
kookketeltje. 

Er was deze keer wel een heel 
merkwaardige schenking bij. Naast 

een dood exemplaar, kregen we 
ook een paar levende exemplaren 
van het vreemde insect, de veen
mol. Die levende beesten bewaren 
we natuurlijk niet. Die hebben we 
losgelaten in de tuin van ... , ja dat 
zou u wel willen weten! Het dode 
is bij Amalia te bewonderen. Veen
mollen zijn ondergronds levende 
insecten, die zich voeden met de 
wortels van planten. Zij scheren 
als het ware je gazon vanuit de 
onderkant. Hoe meer er zijn, hoe 
korter (en bruiner) je gazon. Ook in 
de groentetuin kunnen ze 'verras
sende' effecten teweeg brengen. 
Zo'n beest is ongeveer drie centi
meter groot. 

Als goede gevers vermelden we 
met grote dank: 

Gust Haagen, Louis Verschueren, 
familie Van de Ra kt, familie Van 
Lieshout, Bestuur ZLTO, Mevr. De 
Jong- van Hees, 
familie Van der Sluis, familie Her
rijgers, Gemeente Baarle-Nassau, 
Mieke van der Vloet. Nel Wens, 
familie Kusters-Goos, Herman 
Boeren, Marcel Kusters. Mevr. Van 
de Ven, Janus Olislaegers, Ad van 
Tilborg, Jos van Roezendaal en 
Frans Muësen. 
Nogmaals dank en tot een vol
gende keer. 
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Huwelijk in het Heemhuis 

ANDRÉ MOORS 

Op 27 mei jl. traden Niels Geuens 

en Evelien Geerts in het huwe· 

fijksbootje. Het officiële burgerlijk 

huwelijk werd voltrokken in het 

nieuwe gemeentehuis van Baarle· 

Hertog aan de Parallelweg. Op 

speciaal verzoek werd deze plech· 

tigheid daarna nog eens overge

daan in de oude, monumentale 

raadszaal in het heemhuis. 

In het voormalig statige gemeen· 
tehuis werden tot 1986 alle 
huwelijken voltrokken. In dat jaar 
betrok het gemeentebestuur iets 
verderop in de Kerkstraat een 
nieuw gemeentehuis en gaven 
de bruidsparen daar elkaar het 
jawoord. En sinds kort is de trouw
locatie het nieuwe gemeentehuis 
aan de Parallelweg. Zo ook voor 

Niels en Evelien. Zij namen echter 
contact op met burgemeester Jan 
Van Leuven met de vraag of het 
mogelijk was om de plechtigheid 
óók te laten plaatsvinden in het 
heemhuis. Niels en Evelien en hun 
familie zijn namelijk helemaal weg 
van het monumentale karakter van 
het heemhuis en de daarin gelegen 
trouwzaal. 

De burgemeester stemde in met 
hun verzoek. En zo geschiedde. 
Ook voor de burgemeester was het 
een bijzondere gelegenheid. Het 
was namelijk het laatste huwelijk 
dat door hem is voltrokken vóór 
zijn afscheid als burgemeester op 1 
oktober a.s. 

Niels en Evelien, alle aanwe-
zige familieleden, vrienden en de 
burgemeester genoten met volle 
teugen van de plechtigheid in het 
heemhuis. ''Het deed ons wat, de 
sfeer was geweldig," aldus John 
Geerts, de vader van de bruid. 

Natuurlijk, wetten moeten worden 
nageleefd. Maar in Baol moet toch 
soms veel kunnen, niet dan? Is het 
daarom een idee dat het bestuur 
van Amalia eens met het gemeen
tebestuur van Baarie-Hertog gaat 
praten over een permanente trouw
locatie in het heemhuis? 



Van ene stèèrke rug 
en ene lastigen Duitser 

FONS WILLEMSEN 

Ik weet nog goed dè wij in den 

oorlog een fiets hadden meej 

anti-klapbaanden. Dè wil zeg

gen dè de baanden niks aanders 

waoren als repen die van ouw 

autobaanden gesnejen waoren. Dè 

gaaf een gerammel van jewelste. 

't Veurwiel van de fiets moest wel 

ene luchtbaand hebben, aanders 

werkte de'n dynamo nie en dan 

had'de geen licht. Dè moest'e 

toch wel wè hebben. Nie veul, 

maor toch een bietje. 

In Chaom reej ik op enen aovond, 

omdè'k 't meej zo'n bietje Jicht 

nie zaag natuurlijk, een van de 

luchtbeschermers de zolder uit 

z'n broek. Hij moest er zelf meej 

lachen. Veur hetzelfde geld rijd'e 

iemand 't ziekenhuis in! 

Helsdonker 

Ik noemde daor sjuust de luchtbe
schermers. Dè waoren mannen, 
deur de gemeente aangesteld, om 
's aovonds te gaon controleren 
of de mensen hun raomen goed 
verduisterd hadden. Ge mocht in 
de bezettingstijd geen licht zien 

schijnen. Het was 's nachts dan 
ook helsdonker. Ge zaagt geen 
haand veur oew gat, zeggen ze wel 
'ns. Meej al die donkerte was 't wel 
goed om te gaon smokkelen, want 
als de maon nie in de lucht was, 
zaagde gewoon niks. Een veur
beeld. Ik ging 'ns meej enen juten 
zak meej vijftig kilo rogge dwars 
over de Chaamseweg, een stukske 
buiten het dorp. Toen ik overstak, 
hoorde ik op afstaand iets aanko
men. Zien deej ik niks, want het 
was pik- en pikdonker. Alles wè ik 
kon doen, was plat over mijne zak 
rogge in de berm gaan liggen. Ik 
laag meej m'nne kop aamper ene 
meter van de weg. Wie 't waoren 
dè weet ik nou nog nie, maor ze 
reejen vlak langs men heen en 
zaogen me nie. Dan knèèpt'm toch 

wel, gelooft dè maor gerust. Zo 
was ik de douane toch weer ene 
keer te glad af geweest. 

Ge durft alles ... 

Het was meej dè smokkelen toch 
ook wel een soort sport. Bovendien 
deej'de't ook nie veur niks. Er was 
goed meej te verdienen. 
Maor nou eerst eens een en aander 
over die douane. Die mensen 
moesten van de Duitsers regel
maotig wat smokkelwaar binnen
brengen, aanders geraakten ze hun 
baon misschien wel kwèèt. Nor
maal waoren ze niet zo beroerd. 
Ze wisten goed dè de smokkelèèrs 
veel goederen uit handen van de 
bezetter wisten te houden. De goei 
douanemannen waoren veur ons 
Vaoderlaand, net als wij, smok
kelèèrs, 
Buiten de verdienste, bleef het 
veur men toch vooral de sport. 
De eerste jaoren van den oorlog 
nie zo, maor laoter, de leste twee 
jacren van den oorlog, was ik nog 
onderduiker ook. Langen tèèd 
heb ik een Ausweis gehad, via 
Cees van Oosterhout, die vanuit 
de melkfabriek voor het kostbare 
document zorgde. Ik was inzame
laar van graonen voor de regering, 
zogezeej. Zo was ik verbonden aan 
de NCB in Ulicoten. Veel baolen 
met graon heb ik in het pakhuis 
opgestaopeld. In diejen tèèd woog 
ik zelf maor tweeënzestig kilo en 
was maor twintig jaor oud, maor 

van wirskaante 2011/3 73 



Meej meer dan 200 kilo op m'ne nek van de waogen het pakhuis in 

wel zo stèèrk als een pèèrd. Ik 
weet nog dè directeur Van Ooster
hout zeej: "Die Fons kent z'n eigen 
krachten niet. Ik durf te wedden 
dat hij honderdvijftig kilo van de 
wagen tot in het pakhuis draagt!" 
Als ge jong bent en gezond, dan 
durfde alles aon en jawel, die 
honderdvijftig kilo bracht ik op z'n 
plaats. Dè gaaf zelfvertouwen en 
dè zeej dè'k meer kos hebben. "Als 
je tweehonderd kilo binnendraagt, 
krijg je van Frans Sommen een liter 
verse room uit de melkfabriek", 
zeej de'n directeur. Ik deej 't. Er 
gingen drie baolen van zeuventig 
kilo op m'neneken daor gingen ze 
van de waogen het pakhuis in. D'r 
waoren wel twee mannen nodig 
om mèn in balans te houwen. Het 
was me gelukt. 't Is waor, als ge 

74 van wirskaante 2011!3 

jong bent en gezond, dan durfde 
alles. Eigenlijk was zoiets toch wel 
gevaarlijk. Om veur oew lèèven 
ene kapotte rug te krèègen. 

Losse grond 

Toch kwam dè draogen van zwaar 
zakken nog wel 'ns van pas. Zo 
gingen we naor de grens op aon 
meej een partij rogge. Ik naam 
vijfenzeuventig kilo op m'ne nek 
en m'ne maot zou'r vijftig meej 
nemen. Onderweg moest wel 
eens worden gerust, want 't was 
toch al gaauw een half uur gaon. 
Dus halfweg bliezen we efkes uit. 
M'ne maot had overdag al een 
zakske weggebracht en dè laag 
hier verborgen op ons te wachten. 
Hij tastte dè bij mèn erbij en zo 

trokken we verder. Wè wil nou het 
geval. Onze route ging over enen 
akker en laot die nou sjuust diejen 
dag geploegd zèèn! Ik moest meej 
m'ne zwaore laast wel honderd 
meter door de losse grond. Toen 
ik bij het afleveradres aonkwaam, 
was ik meer dood als lèèvend. Het 
duurde wel efkes veur ik weer een 
bietje toe m'n èègen kwaam. Zo 
stom doe'de als ge jong bent. Toch 
zou 't nie de leste stomme streek 
zèèn. 

Enkele daogen laoter ging ik meej 
enen baol witte tarwe - die bracht 
meer op als den bruine - de grens 
op aon deur de bossen en de wei
landen. In ene ruk was ik van de 
Maaikaant langs de Meerleseweg, 
via de Bollekeos naor Meerle ge
gaan meej vijftig kilo op m'ne rug. 
Dè was gene kattenpis. Dan mot'te 
alles geven wè ge he't. Alleen was 
dè 't ergste nog nie. Ik moest nog 
terug naor huis en 't was heel 
mistig gewörren. Wè doei dè lelijk 
als ge midden deur de weilanden 
in dichte naachtelijke mist de weg 
mot zuuken. Die zèèn dan ammaol 
hetzelfste. Ik vertrok om elf uren 's 
aovonds in Meerleen was om half 
vier 's mèèrgens bij Jules Martens, 
waorik werkte. Al diejen tèèd was 
ik aon 'I dolen geweest op plaatsen 
waorik normaal de weg heel goed 
wist. Toen ik op ongeveer vijftig 
meter van de Duitse grenspost 
was, bekende ik m'n èègen. Daor 
ben ik toen mèr uit de buurt 
gebleven I 

Midden in die weilanden stond in 
onzen jongen tèèd en ook laoter 
nog een stalleke. Heel dikkels ben 
ik daor in geweest. Ik ben er eens 
ene naacht in weggekropen toen ze 
in Gilze op de vliegers schoten. We 
waoren toen meej z'n tweeën; Toon 
Leijten en ik. En wè was't geval? 



D'r zaat al iemand in dè stalleke, 
zo bang als ene wezel. Wij dochten 
al gaauw dè't enen Engelse piloot 
was want we verstonden 'm nie. 
Meej gebaoren maakte wij hem 
duidelijk dè wij smokkelwaar over 
de grens gingen brengen. Daarom 
vertrokken we ook maar weer. We 
lieten wel een stuk kèès aachter 
zodat hij toch iets te eten had. Dè 
maakte ons nie echt èèrmer, maar 
wel wè gelukkiger, omdè we doch
ten ene vriend van ons geholpen te 
hebben. Zo maakte af en toe toch 
wel gekke dingenmeejin dieje 
gekken tèèd. 

Strooimijtcommandant 

Toen we 's zondags op café gingen, 
hebben ook wel eens iets aparts 
meegemaakt, Lowie van Vugt en 
ik. Wij gingen in België op zwier. 

Diejen ene keer was dè meej 
Wortel-kermis. 't Was gezellig 
geweest en 's naachts om twee uur 
kwamen we terug. Op de kruising 
van Castelre- wè toen ammaol 
nog zandweg was - daor bij Aarts 
stond een grote strooimijt Daar 
vlakbij klonk het ineens: "Halt, ab
steigen!" Wij hadden met Duitsers 
van doen, maar mijne maat kende 
er ene van. Hij noemde hem Fritz. 
En die begon te roepen: "Kamera
den!" Maar uit de strooimijt klonk 
een barse stem: "Eisperren, ein
sperren". Frilz riep nog maar eens 
iets van kameraden, maar diejen 
strooimijtcommandant wilde daor 
niks van weten. M'ne maat had 
intussen wel een pakske sigaretten 
gegeven aan een van die Duitsers. 
De commandant moest weten 
waar wij vandaan kwamen en wij 
zeejen eerlijk: "Van Wortel-kermis". 
En weer riep hij: "Einsperren und 
mitnehmen!" Terwijl wij daar zo 

fietsers van Wortel at en die wieren 
ook aongehouwen. Op de vraog 
waor zij vandaan kwamen, zeejen 
die: "Van Snoeijs". Dè was op 
Hollaands. Tot onze verwondering 
zeej diejen lastigen Duitser ineens 
tegen ons dè we gaauw weg moes
ten zien te komen. Die vier aander 

mannen wieren vastgehouwen. Wè 
waoren wij blij. Veur 't zelfde geld 
zit'te in Duitslaand om daar te wer
ken en God weet wanneer ge dan 
weer eens thuiskomt. Ik heb toen 
wel gemerkt dè ge die Duitsres 
niks wijs moest maoke, want als 
ze dè merkten, dan zaat 't fout. 

stonden, kwamen er nog vier In de naachtelijke mist bekend'oew èègen nergens 
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'Het Voster Schoor is niet meer' 

HARRY BENSCHOP 

Voor velen ongetwijfeld een on

bekend stukje Baarle·Nassau. En 

stil, heel stil, zeiden de leden van 

de werkgroep zandwegen en pa

den tegen elkaar op hun maande

lijkse veldexcursie. Dit keer in de 

omgeving van het Voster Schoor. 

Op verzoek van het ruilverkave
lingscomité Zondereigen was de 
werkgroep zandwegen en paden 
van Amalia eind juni op zoek naar 
een geschikte verbinding over het 
Voster Schoor om te voet van Ne
derland in België te geraken. 
Je moet het Voster Schoor, een 
bruggetje over het Merkske, dus 
bij de grens zoeken. Meer bepaald 
waar de buurtschappen Ginhoven 
en Heikant aan de Vlaamse kant 
liggen. Loop - want met de auto 

Zandweg naar het Voster Schoor 

mag het niet meer, met de fiets is 
de kans groot dat je je vastrijdt in 
het zand of de modder- halver
wege de Hoogstratensebaan (net 
vóór het Castelsch Baantje naar 
de Strumpt) links de zandweg op 
richting Zondereigen. Waar het 
laarzenpad op de weg uitkomt, sla 
je rechtsaf een andere zandweg in. 
Die komt na anderhalve kilometer 
uit nabij Baarle-Brug. 
Je kunt dus ook via die kant naar 
het Voster Schoor. Wie deze zand
weg van vroeger kent - in het rap
port 'Geen nummers maar namen' 
heeft Amalia voor deze zandweg de 
naam Siemonsebaan voorgesteld, 
naar de familie Siemens die vele 
jaren de enige menselijke aanwe
zigheid vormde aan de Baarlese 
zijde van het Merkske - zal het nu 
opvallen dat het westelijk deel van 
deze zandbaan aan het evolueren 
is naar een met gras begroeid kar-

renspoor. Heeft er ongetwijfeld mee 
te maken dat de weg na de ruilver
kaveling veel minder door agrariërs 
hoeft te worden gebruikt. 
Vanaf de Siemonsebaan sla je 
de enige zandweg in naar het 
Merkske. Na twee haakse bochten 
kom je bij het Voster Schoor. 

Oud schoor 

Voor we er erg in hadden, waren 
we al over het Merkske. Wat was 
het geval? Afgelopen winter bleek 
het bruggetje in de ruilverkaveling 
Baarle-Nassau vervangen door een 
vierkante betonnen duiker, met een 
flinke laag grond eroverheen. Nu is 
het Merkske bij het Voster Schoor 
niet breed, en in juni voor een deel 
door riet aan het oog onttrokken. 
Dat verklaart ons -tevergeefs -
zoeken naar het schoor. 
Jammer dat in de verkaveling voor 
deze oplossing is gekozen, want 
je hebt niet meer het gevoel dat je 
de beek oversteekt. En een schoor 
dat al op de kaart van 1850 is 
ingetekend, is verdwenen. En 
daarmee een stukje cultuurhistorie. 
Heel jammer dat het Voster Schoor 
- als schoor er niet meer is. De 
naam blijft nog wel voortleven als 
veldnaam voor de beemden aan 
de overkant. Maar heel typisch, die 
staan als Vorsterschoor op de kaart 
vermeld, dus met een 'r' extra. 

Eind jaren zeventig van de vorige 
eeuw heeft Nico Jacobs het brug
getje nog hersteld. De gemeente 
had in die tijd de zorg voor het 



Onderhoud was wel nodig 

onderhoud. "Toen hebben we een 
aantal slechte bielzen vervangen. 
Eiken balken van zo'n 2,5 meter 
lang, 15 cm dik en 25 cm breed 
hebben we erop gelegd." Hij herin
nert het zich nog als de dag van 
gisteren. "Een heel mooi plekje 
om aan het werk te zijn." Veel 
gebruik werd er niet van het schoor 
gemaakt, weet Nico Jacobs nog. 
Een paar keer per jaar ging er een 
boer over heen. 
Ook voorzitter Ad Jacobs va Amalia 
kent het Voster Schoor "Wij hadden 
beemden aan de overkant. Het 
was zó nat dat je er niet met een 
wagen in kon. Het hooi moesten 
we te voet naar de brug brengen. 
De wagen hoefde het schoor niet 
over." Na het werk in de beemd 
gingen ze wel In het Merkske 
zwemmen: "In een wiel, op een 
plaats waar het water door een 
draaikolk wat dieper was." 
De beemden zijn nu in handen van 
Staatsbosbeheer. Mogelijk moest 
voor het beheer de overgang over 
het Merkske worden versterkt. 
want de beemden zijn lastig vanuit 
de Vlaamse kant te bereiken. Die 
mogelijkheid is er wel, deels over 
zandpaden die nu als 'servitude
weg' te boek staan, paden dus om 

de percelen tegen het Merkske 
aan Vlaamse kant van de grens Ie 
ontsluiten. En dus niet als voor een 
ieder openbare 'buurtweg' op de 
kaart staan. 

Het Merkske 

Servitudeweg 

In het kader van ruilverkaveling 
Zondereigen is nog geen uitspraak 
gedaan over het al dan niet be
houden van deze servitudewegen. 
Dal hangt af van de vraag of die 
wegen na de verkaveling nog wel 
nodig zijn voor de ontsluiting van 
percelen. 
Van verschillende kanten ligt er wel 
een vraag om ter hoogte van het 
Voster Schoor een doorgaande ver
binding voor wandelaars te maken. 
Dat biedt bijvoorbeeld de kans om 
in het wandelknooppuntennetwerk 
van De Kempen een aantrekkelijke 
en veilige(r) verbinding te maken 
richting Wortel-Kolonie, waarin 
de drukke Hoogstratensebaan ter 
hoogte van Baarle-Brug kan wor
den vermeden. In haar reactie op 
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de wegenlegger van Baarle-Nassau 
heeft Amalia al ruim een jaar 
geleden een lans gebroken om alle 
zandpaden aan Nederlandse kant 
om bij Voster Schoor te komen een 
openbare status te geven. zodat 
de toegankelijkheid aan die zijde 
is verzekerd. Nog niet duidelijk 
is wat dat heeft opgeleverd: de 
wegenlegger is nog niet definitief 
vastgesteld. 

Veldbezoek door werkgroep 
zandwegen en paden 

Directe aanleiding voor de werk
groep zandwegen en paden om ter 
plekke van het Voster Schoor een 
kijkje te nemen, was de vraag wel
ke van de twee servitudewegen die 
op de Heikant uitkomen, het best 
benut zou kunnen worden om een 
doorgaande grensoverschrijdende 
wandelverbinding te creëren. Zodat 
daar mogelijk in de ruilverkaveling 
Zondereigen rekening mee kan 
worden gehouden. Die vraag heb
ben we na ons veldbezoek inmid
dels beantwoord: de oostelijke vari
ant, want die is voor de wandelaar 
het meest aantrekkelijk. 

Voster Schoor aprll2010 .•. 
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Binnenkort willen we zowel met 
Staatsbosbeheer (SBB) als het 
Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) bekijken of op die plek een 
voetpad door de beemden tot de 
mogelijkheden behoort. Voor een 
stukje ligt het er al. 
In een volgende Van Wirskante 
komen we daar zeker op terug. 
Dan gaan we ook in op de (deels 
positieve) reactie van het ruilver
kavelingscomité Zondereigen op 
het verzoek van Amalia om in die 
verkaveling enkele oude zandwe
gen te behouden. 
In de tussentijd gaan we ons best 
doen medewerking te verkrijgen 
van terreinbeheerders SBB en 
ANB, het ruilverkavelingsco-
mité Zondereigen en de gemeente 
Baarle-Nassau voor een grensover
schrijdende voetverbinding bij hel 
Voster Schoor. Ook al is het schoor 
verdwenen, het is en blijft nog 
altijd een bijzonder mooi gebied 
om doorheen te gaan. 

Tikkenhaenweg 
weer te belopen 

Op de Dag van de Trage Weg (zon
dag 23 oktober 2011) wordt te
genover café In Holland een oude 
grensoverschrijdende verbinding in 
ere hersteld. Samen met Erfgoed 
Hoogstraten heeft Amalia zich er 
het afgelopen jaar voor ingezet dat 
dit pad weer kan worden belopen. 
Op oude kaarten wordt het aange
duid als Tikkenhaenweg. 
Beide heemkundekringen danken 
alvast de gemeentebesturen van 
Baarfe-Nassau en Hoogstraten 
voor hun medewerking aan het 
openstellen van dit enkele decen
nia geleden verdwenen pad. 
Houd de website van Amalia en 
Ons Weekblad in de gaten voor 
het programma op zondagmiddag 
23 oktober. De Dag van de Trage 
Weg wordt jaarlijks in Vlaanderen 
georganiseerd door de vzw Trage 
Wegen. Amafia is lid van deze 
organisatie. Trage Wegen beijvert 
zich voor behoud en herstel van 
verbindingen voor 'trage weg
gebruikers' als wandelaars en 
fietsers. 

... en juni 2011 



In memoriam pater Ladislas (2) 

HERMAN JANSSEN 

Naar aanleiding van het overlijden 

van pater Ladislas Segers, nu 

vijftig jaar geleden, publiceren we 

nieuwe gegevens die de afgelopen 

jaren werden verzameld. Ze zijn 

een aanvulling op de biografie, 

terug te vinden op onze website 

www.amaliavansolms.org. 

Vlamingen naar Canada 

Pater Ladislas was in 1927 de 
pionier van de Vlaamse kapucijnen 
in Canada. Maar hij was niet de 
eerste Vlaming die naar Canada 
vertrok. Bij zijn aankomst woon
den er in Zuidwest-Ontario naar 
schatting vijf- à zevenduizend 
Nederlandstalige katholieken. 
Vandaag leven er 30.000 mensen 
van Vlaamse oorsprong. Het betreft 
meestal de tweede, derde of vierde 
generatie afstammelingen van 
economische immigranten uit de 
periode van 1902 tot 1961. 

In het begin van de 20·•· eeuw 
werd Vlaanderen geconfronteerd 
met een bevolkingsexplosie en een 

Suikerbietenteelt in Ontario 

tekort aan landbouwgrond. Dit 
veroorzaakte een eerste belangrijke 
emigratiegolf naar Canada, mede 
door de geliberaliseerde migratie
criteria van dat land. Tussen 1906 
en 1914 arriveerden 13.000 
Belgen in Canada. Een tweede golf 
volgde in het decennium na WOl 
omwille van de slechte economi
sche situatie in België en telde 
14.000 Belgische migranten. De 
spoorwegcompagnies, suikerbiet
fabrikanten en tabaksmaatschap
pijen waren de grootste wervers 
van arbeiders onder de migranten. 
Na WOl gaven de Dominion 
suikerfabrieken in Wallaceburg 
en Chatham zelfs subsidies aan 
de gevestigde migranten voor het 
huisvesten van nieuwe migranten 
in hun kleine boerderijen. 

Na WOl waren de meeste 
Vlaamse immigranten "frontisten": 

Vlaamse soldaten die aan het front 
door Waalse officieren gepest en 
vernederd waren. Zij voelden zich 
na de oorlog niet langer thuis in 
het door Walen gedomineerde 
België. In Canada waren zij wel
kom. Er was voldoende ruimte en 
voor de Canadese staatsfinanciën 
was een toename van de bevol
king wenselijk. En naarmate het 
door quota's moeilijker werd om 
de Verenigde Staten binnen te 
komen, richtten de emigranten 
zich met des te meer overtui-
ging tot Canada. Al gebeurde dat 
soms met de bedoeling om nabij 
Detroit (USA} illegaal de grens 
over te steken. De as Leamington 
- Chatham - Wallaceburg is de 
oudste Vlaamse vestigingsplaats en 
dateert van vóór WO 1. Leamington 
vormde de brug met de Vlaamse 
gemeenschap in Detroit (USA}. 
In 1927 kwam pater Ladislas 

van wirskaante 201113 79 



naar deze regio. Hij woonde er te 
midden van de Vlaamse arbeiders, 
vooral metsers en groentekwekers. 
Ladislas ontpopte zich tot een 
gedreven, sociaal bewogen en fel 
Vlaamsgezinde geestelijke. 

Sinds 1925 verbleef er ook een 
Vlaamse gemeenschap in Sarnia, 
een industriestad iets ten noorden 
van Wallaceburg. Hier woonden 
ex-landbouwers die aangetrokken 
werden door de tewerkstelling in 
de industrie. Zij werden omge
schoold tot bekwame vakmensen. 
meestal arbeiders en technici. De 
grote tabaksregio in de driehoek 
Londen, Kitchener en Dunnville 
is sinds eind jaren '20 een derde 
belangrijk vestigingscentrum. Tot 
slot is er nog een kleine kolonie 
Vlaamse tabakstelers in Port Hope, 
bij het Ontariomeer. 

Vlaamse families die plannen 
maakten om naar Canada te emi
greren, stuurden één of twee jonge
mannen om het land te verkennen, 
een startkapitaal te verdienen en 
om het pad te effenen voor de 
komst van familieleden of buren. 
Het gevolg was een "kettingmigra
tle". Typisch voor de Vlaamse (en 
ook Nederlandse) migranten was 

Suikerbletenoogst 
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de sterke traditie van een patriar
chale familiestructuur. Het gezin 
functioneerde als een economische 
eenheid . Zo was het de gewoonte 
dat ongehuwde kinderen tot zij 
getrouwd waren hun loon aan 
het gezinshoofd afstonden. In 
ruil zorgden de gezinnen van de 
bruid en de bruidegom voor de 
uitzet van het nieuwe gezin. Het 
samenvoegen van alle inkomsten 
in een gezin was een voordeel in 
de pioniersdagen en ook tijdens de 
economische recessie. 

Het aantal Vlaamse immigranten 
in de buurt van Wallaceburg en 
Chatham steeg voortdurend en 
naarmate zij besloten om zich de
finitief in Canada te vestigen, nam 
ook het ongenoegen over hun lot 
toe. Nieuwkomers die geen Engels 
spraken, waren benadeeld. Zij kon
den nauwelijks hun hart luchten, 
wat tot ontmoediging en depres
sies leidde. Vlamingen kregen de 
zwaarste banen in de slechtste 
werkomstandigheden. Vaak waren 
zij naar Canada gereisd op kosten 
van hun werkgever, the Dominion 
Sugar Company. Zij geloofden dat 
zij hun lot moesten aanvaarden tot 
zij voldoende geld verdiend hadden 
om weer "vrij" te zijn. 

Ontstaan van een Belgisch
Nederlandse gemeenschap 

In de lente van 1922 werd de 
"Belgian-Dutch Mutual Society" 
opgericht. Er werd geld omgehaald 
voor een door het noodlot getroffen 
immigrantengezin. Korte tijd later 
werd een kaartwedstrijd en een 
volksdansavond georganiseerd. 
Overal in Ontario werden dergelijke 
Vlaamse clubs opgericht. Zij brach· 
ten vertroosting voor de leden, die 
regelmatig bijeenkwamen voor 
onderlinge steun en ontspanning. 
Met de opbrengsten zorgden de 
clubs voor een financieel vangnet 
voor wie in de problemen kwam. 
De locale krant. de "Wallaceburg 
News", roemde de gastvrijheid 
van de Vlaamse gemeenschap en 
haar vriendschap tegenover de 
Canadese bevolking. Contacten 
werden ook gelegd met de Vlaamse 
gemeenschap in Detroit (USA), die 
Nederlandstalige theaterfestivals 
organiseerde. Daarmee werd een 
oude traditie van amateurgezel
schappen verder gezet. Meestal 
werd een gevarieerd programma 
aangeboden, bestaande uit mu
ziek, een komedie of een drama 
(vaak met WOl als onderwerp) . 
In het publiek bevonden zich veel 
jonge Belgische oorlogsveteranen. 
De avond werd afgesloten met 
een samenzang van de Vlaamse 
Leeuw. 

Nood aan Nederlandstalige 
priesters 

De aankomst van duizenden Ne
derlandstalige katholieken in een 
bisdom waar geen priester hun taal 
machtig was, verontrustte de kerk
gemeenschap. Pater Theophilus 
van den Heuvel, een missionaris 
van de Nederlandse kapucijnen
orde, was zich het meest van de 



Kerk van pater Dignan in Chatham 

benarde situatie ter plaatse bewust. 
Deze Brabander begeleidde in het 
begin van de jaren twintig onder 
leiding van het regionale kolonisa
tiebestuur een groep Nederlandse 
migranten naar Kent County. Pater 
Dignan, de pastoor van Chatham, 
was secretaris van die commissie. 
Daarnaast zetelden er afgevaar
digden van alle religies, verant· 
waardelijken voor de huisvesting, 
leden van de spoorwegen die de 
migranten ter plaatse brachten en 
van de suikerfabriek die hen in de 
beginperiode aan werk hielp. 

Begin 1927 hield pater Theophi· 
lus missiepreken in verscheidene 
Vlaamse gemeenschappen in 
zuidwest Ontario. Omdat er zoveel 
mensen kwamen luisteren, ging 
hij dagelijks huis aan huis de 
migranten bezoeken. Hij sprak 
zijn bezorgdheid uit tegen de 
bisschop van Londen (Canada), 
Monseigneur M.F. Fallon. De bis
schop schreef daarop naar pater 
Fredegand, generaaloverste van de 
kapucijnenorde in Rome en bracht 
hem op de hoogte van de bestaan
de noden, die elke lente met de 

Centrum van Blenheim, met de torens van het gemeentehuis 

komst van nieuwe immigranten uit 
Vlaanderen en Nederland alsmaar 
groter werden. Op 21 maart 1927 
formuleerde de generaaloverste 
een voorstel in zijn brief aan de 
Belgische kapucijnenprovincie. Hij 
vroeg om vier priesters te sturen 
naar Ontario, één van de meest 
welvarende provincies in Canada. 
Hun werkterrein beperkte zich 
tot de regio's Kent en Essex. De 
bisschop van Londen stelde een 
kerkje ter beschikking. Er was 
nog geen pastorij, maar daaraan 
werd gewerkt. Twee paters konden 
meteen vertrekken, twee andere 
zouden korte tijd later afreizen. 

Vlaamse kapucijnen naar 
Blenhefm 

De vraag van pater Fredegand van 
Rome werd positief beoordeeld en 
op 29 augustus 192 7 vertrokken 
pater Ladislas van Zondereigen en 
pater Willibrord van Mortsel vanuit 
Antwerpen met de stoomboot 
Montroyal , een vrachtschip. Na 
een lange treinrit vanuit Québec 

Talbot St, Blenhelm, Ont 



arriveerden zij op 14 september 
in het station van Chatham. Daar 
werden zij verwelkomd door pater 
RH. Dignan, pastoor van de Hei
lige Sacramentskerk in Chatham. 
Dezelfde dag reed pater Dignan 
met de twee nieuwkomers naar 
Blenheim, waar ze hun kerkje en 
de half afgewerkte pastorij zagen. 
Zij verbleven nog drie dagen bij 
pater Dignan, waarna zij in de 
pastorij van Blenheim hun intrek 
namen. Pater Dignan werd hun 
vaste vriend en weldoener. 

Bisschop Fallon verzekerde de 
overste in België dat de werkzaam
heden in de pastorij binnen korte 
tijd klaar zouden zijn. Hlj ver
meldde ook dat pater Theophilus 
nog altijd in zijn bisdom verbleef. 
Al vijf maanden lang bezocht hij 
Belgische migranten. Hij kon waar
devolle informatie verstrekken over 
het werkveld. Naar schatting vijf
tot zevenduizend Nederlandstalige 
migranten verbleven eveneens 
in de regio. Nog datzelfde jaar 
arriveerden pater Polycarp van 
Teralfene en pater Mansuetus van 
Stuivekenskerke. Zij vertrokken 
vanuit Antwerpen op 2 november 
1927 en arriveerden in Blenheim 
op 14 november. Het volgende jaar 
kreeg de missiepost in Blenheim 
versterking van de paters Damas 
van Brugge en Marius van Esen. 

De volgende vijftig jaar zouden de 
paters-kapucijnen een belangrijke 
invloed uitoefenen op de Neder
landstalige katholieke gemeen
schap in de regio's Essex en Kent. 
Dat gebeurde door middel van 
missieprediking en huisbezoeken. 
net zoals pater Theophilus hen 
dat had voorgedaan. De kleine ge
meenschap van kapucijnen leidde 
een leven van gebed, eenvoud, 
broederschap en boetedoening. Er 
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kon een volwaardig fraterniteitsle
ven geleid worden en het apos
tolaat werd goed gepland. Vanuit 
Blenheim werden er parochies in 
de omtrek opgericht. En telkens er 
nieuwe immigranten aankwamen, 
waren de kapucijnen druk In de 
weer om voor hun landgenoten 
werk en huisvesting te zoeken. Ook 
werden allerlei sociale initiatieven 
genomen. De paters vonden dat de 
meeste families te weinig de mis 
bijwoonden en dat zij te weinig 
financiële hulp aan de parochie 
gaven. Dat kwam wellicht omdat 
zij niet vertrouwd waren met het 
systeem van de vrijwillige bijdra
gen. Door de volharding van de pa
ters werden veel gezinnen opnieuw 
bij het actieve kerkleven betrokken 
en katholieke scholen kregen meer 
financiële steun. Missen, catechis
muslessen, biechten, sermoenen 
en retraites werden tot 1935 in het 
Vlaams aangeboden. Vanaf dan 
werd de catechismus uitsluitend 
in het Engels onderwezen. Vanaf 
1955 werd er altijd in het Engels 
gepreekt. 

Pater Ladislas en 
Adolf Spillemaeckers 

In Detroit werd in 1919 "Fiandria
America" opgericht, een Vlaams
patriottische vereniging. Veel van 
haar leden waren oorlogsveteranen 
die een actieve rol in de Vlaamse 
Beweging gespeeld hadden. Zij 
stuurden fondsen naar België 
om de Vlaamse zaak te steunen. 
Daarnaast interesseerde hen het 
behoud van het Vlaamse erfgoed. 
De secretaris van Flandria-America 
heetteAdolf Spillemaeckers. Hij 
bezocht regelmatig de as Leaming
ton - Wallaceburg- Chatham en 
verleende assistentie bij Vlaams
culturele activiteiten. Spillemaec
kers publiceerde in de jaren twintig 

onder het pseudoniem P. Fleming 
op regelmatige basis een column 
in de Gazette van Detroit. Hij was 
voorstander van de hereniging van 
Vlaanderen met Nederland. 

Adolf Spillemaeckers in 1921 

In Wallaceburg organiseerde pater 
Ladislas in 1928 een herdenkings
viering voor de Guldensporenslag 
(11 juli 1302). Bij die gelegenheid 
ontmoette hij Adolf Spillemaeckers. 
In zijn vaste column in de Gazette 
van Detroit schreef laatstgenoem
de: "Om 22u kwam ik doodmoe 
thuis en keek ik nog even in de 
Gazette. Tot mijn grote vreugde 
zag ik dat ook de Vlamingen van 
Wallaceburg de herdenking van de 
Guldensporenslag gingen vieren. 
Ik reed meteen naar Chatham en 
nam de bus naar Wallaceburg. 
Ik vroeg om inlichtingen bij de 
plaatselijke kruidenier en werd 
verwezen naar de reporter van de 
Gazette van Detroit. Hij wist veel 
te vertellen over de gemeenschap. 
Wallaceburg is een landelijke, 
geïndustrialiseerde gemeenschap. 
De zevenduizend Vlamingen en 
Zeeuwen die er wonen, komen 
goed overeen en verdienen ruim 
voldoende met het telen van 
bieten, tabak en suiker of met het 
werk in de glasfabriek, enzovoort. 
Zondags was ik vóór zes uur wak
ker en besloot ik om de mis van 
8.30u bij te wonen. lk keek ernaar 



uit om Vlamingen te ontmoeten, 
om hen Vlaamse liederen te horen 
zingen en om hen de groeten van 
Flandrla-America over te brengen. 
Toen ik in de kerk arriveerde, had 
ik het onuitsprekelijke genoegen 
om pater Stanislas (sic) te ontmoe
ten. Hij maakt deel uit van het re
cent opgerichte kapucijnenklooster 
in Blenheim. Deze paters dragen 
tot vreugde van de migranten we
kelijks de Heilige Mis op en preken 
dan in het Nederlands. Maar wat 
een tegenslag! De Vlaamse koor
leiders werden zeer dringend voor 
hun werk in de suikerfabriek opge
roepen. En heel de viering was op 
niets uitgelopen, mocht de priester 
niet op een gepaste, nauwgezette 
manier tijdens de dienst verteld 
hebben over de betekenis en de 
gevolgen van de Guldensporenslag. 
Na de viering maakte ik kennis 
met de koorleden en bezocht ik de 
suikerfabriek. Ik werd er rondgeleid 
door Cyriel Vlaminck en zijn jon
gere vriend. Het trof mij hoe gretig 
de Gazette van Detroit gelezen 
werd en hoeveel goede Vlamingen 
er in de fabriek werkten." 

De naamsverwisseling (Spilfemae
ckers schreef "Stanislas", maar 
bedoelde uiteraard "Ladislas"!) 
doet foutief vermoeden dat de ont
moeting tussen hen beiden eerder 
vluchtig was. Hun gemeenschap
pelijke interesse voor de Vlaamse 
Beweging bracht hen de volgende 
drie jaar regelmatig samen, tot 
Spillemaeckers in 1931 terug naar 
België verhuisde. 

Vlaamse beweging 

Zowel Adolf Spillemaeckers als pa
ter ladislas waren felle aanhangers 
van de Vlaamse Beweging, buiten 
de Lage Landen tijdens de jaren 
twintig een weinig gekende poli-

tieke stroming. In België was het 
nochtans één van de belangrijkste 
thema's. Toen deze twee mannen 
emigreerden, was het voor de Vla
mingen nog onmogelijk om hoger 
onderwijs in hun moedertaal te 
volgen. Ook op economisch gebied 
werden zij benadeeld. De Engels
talige reisgids "Handboek to Belgi
um" omschrijft de situatie als volgt: 
"Het volk bestaat uit twee rassen, 
verschillend van temperament, taal 
en cultuur. De inwoners van de 
westelijke en noordelijke provincies 
zijn Vlamingen en spreken Vlaams, 
een ordinair Duits dialect dat sterk 
op het Nederlands gelijkt. Elke 
beschaafde Vlaming spreekt Frans, 
In heel het land de taal van de 
hogere- en de middenklasse. Frans 
wordt in alle winkels en hotels in 
de grote Vlaamse steden begrepen. 
In de zuidelijke en oostelijke delen 
van het koninkrijk leven de Walen. 
Zij spreken een dialect van het 
Frans. Er is een zekere antipathie 
tussen de Vlamingen en de Walen. 
Die bereikt in tijden van acute 
politieke crises bijna een staat van 
rassenoorlog, wat veel gekibbel 
oplevert." 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Adolf Spillemaeckers 

bestond het Belgische leger voor 
80% uit Vlamingen. De officieren 
waren bijna allemaal Franstalig. 
De kleine minderheid van Vlaamse 
officieren woog nauwelijks op 
tegen de anti-VIaamse gevoelens 
van de legerleiding. In de loop
graven werden Vlaamsgezinde 
activiteiten georganiseerd: debat
ten, ontspanningsvoorstellingen, 
literaire bijeenkomsten, enzovoort. 
Omwille van de benarde alle
daagse leefomstandigheden van de 
soldaten hadden deze activiteiten 
ook morele en religieuze aspecten. 
Ze werden gesteund door een groot 
aantal clerici: aalmoezeniers en 
brancardiers. 

Dankzij inspanningen van de 
Vlaamse Beweging verwierven de 
Vlamingen wettelijke waarborgen 
voor hun moedertaal. Het was op 
het hoogtepunt van deze strijd om 
politieke, taalkundige, psychologi
sche en materiële vooruitgang voor 
het Vlaamse volk, dat zowel Adolf 
Spillemaeckers als pater Ladislas 
Segers zich voor hun volk in Ca
nada en België hebben ingezet. 

Lezingen over WOl 

Pater Ladislas was één van de 
clerici die als brancardier had-
den gediend. Gedurende heel die 
tijd was hij aan de zijde van de 
soldaten gebleven. Hij had samen 
met hen geleden en de zware last 
van het soldatenleven gedragen. 
Hij was getuige geweest van hun 
lijden, hun opofferingen, hun moed 
en hun heldhaftige daden. Ladislas 
had regelmatig een projector en 
een scherm nodig om foto's te 
tonen waarmee hij levendig gep
resenteerde lezingen illustreerde. 
Zijn publiek herkende de plaatsen, 
verhalen en gebeurtenissen waarin 
het vaak zélf had gefigureerd. 
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Bij deze gelegenheden schreef 
Ladislas telkens naar Adolf Spil
lemaeckers, die zijn apparatuur op 
een afgesproken plaats afleverde. 
De wederzijdse bijdrage aan 
elkaars inspanningen leidde tot een 
regelmatige briefwisseling tussen 
beide mannen. Zo schreef Pater 
Ladislas onderstaande (door mij 
uit het Engels vertaalde) brief op 8 
december 1928, vier maanden na 
hun eerste ontmoeting: "St Fran
cis' klooster van de paters Kapu
cijnen, Blenheim (Ontario). Goede 
vriend, het Vlaams-Nederlandse 
festival in Wallaceburg is gepland 
op zondag 16 december om 20u. 
Ik ben al vergevorderd met de 
dia's. Ik zou verheugd zijn mocht 
ik u daar ontmoeten. Schrijf me 
a.u.b. vlug terug om me het goede 
nieuws te melden. Het publiek 
waartussen ik me begeef, bestaat 
deels uit Vlamingen, deels uit 
Zeeuwen. Laatstgenoemde groep 
is misschien wel in de meerder
heid. Zo'n lezing is een mooie 
gelegenheid om een verbroedering 
tot stand te brengen in de Neder
landse stam! iets anders nu. Ik heb 
geen dia-apparatuur ("lantaarn"). 
Laat me in uw antwoord weten 

of ik er hier en daar naar moet 
uitzien. of (wat eenvoudiger is): 
brengt u gewoon de noodzakelijke 
apparatuur mee? Goede vriend, 
mocht ik Moeder Vlaanderen zi jn, 
de edelvrouw, dan zou ik u danken 
en zegenen voor al uw werk. Maar 
ik weet iets beters. Ik dank je in 
de naam van God en in Zijn naam 
zegen ik u, want u doet veel goeds 
voor de onsterfelijke zielen van 
onze broeders. AW, WK ("Alles 
voor Vlaanderen, Vlaanderen voor 
Kristus"). Moge God u zegenen 
en u blij en fier maken. Father 
Ladislas." 

Deze brief werd onmiddellijk 
door een tweede gevolgd: "Goede 
vriend. oprechte dank voor uw brief 
en uw aanbod. Moge zondag een 
beslissende dag voor Wanaceburg 
zijn! Wat denkt u ervan om een 
groep op te richten als een vereni
ging met een coöperatief doel? Dan 
konden we meteen hiervan gebruik 
maken om een ontmoetingsplaats 
te verkrijgen. Mocht er zo een 
vereniging in Detroit bestaan, wilt 
u dan de statuten en reglemente
ring meebrengen of ze zondag aan 
mij uitleggen? De Nederlanders en 

Pater Ladislas, kort vóór zijn vertrek naar Canada 
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Vlamingen kunnen het hier redelijk 
goed met elkaar vinden, alhoewel 
ze wat twistziek zijn op het vlak 
van hun respectievelijke bin
nenlandse politiek. Mijn nederige 
mening is dat we best meteen met 
het idee komen om een broeder
schap tussen stamgenoten te 
vormen. Het is een schitterende 
gelegenheid ervoor. Nu, alles wat 
]ij aanpakt, loopt op wieltjes! Breng 
Jij dan de projector en het scherm 
mee, zoniet verwacht ik van u een 
bericht. Goede vriend, moge God 
uw vurig idealisme behoeden, 
ondanks de harde realiteit. AW, 
WK. Met vreugde vochten zij de 
slag om Israël (Maccabees). En 
niemand put water in een mand. 
Een handdruk en een groet. Father 
Ladislas." 

Verscheidene brieven volgden 
toen pater Ladislas plaatselijk een 
veelgevraagde spreker over de rol 
van het Belgische leger tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werd . Vaak 
sprak hij voor groeperingen van 
oorlogsveteranen. Op 11 novem
ber 1929 was hij als gastspreker 
uitgenodigd op een conferentie 
over WOl, georganiseerd door 
pater Damas. Opnieuw had hij een 
scherm en een projector nodig. 

Gazette van Detroit 

Al vlug leidde de vriendschap tus
sen pater Ladislas Segers en Dolf 
Spillemaeckers tot een verrassende 
onthulling. In de herfst van 1929 
schreef Ladislas: "Beste Wolf, 
blijf schrijven! Vrienden hebben 
geen geheimen voor elkaar. Ik 
ben Vossenberg. Maar dat geheim 
zult u zelfs voor uw beste vriend 
bewaren, is het niet?" Spillemae
ckers was zeer verrast. Hij had 
nooit vermoed dat ladislas Segers 
onder het pseudoniem Vossenberg 
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in de Gazette van Detroit schreef. 
dat zij dus collega columnisten 
voor hetzelfde weekblad waren! In 
zijn ogen was die "Vossenberg" al 
een Ijverige pleitbezorger voor de 
Vlaamse zaak. Nu bleek het daar
enboven zijn vriend in Blenheim 
te zijn ! 

De Gazette van Detroit is een 
Vlaams-Amerikaanse immigra
tiekrant, bedoeld voor Vlamingen 
(met connecties) in Noord-Ame
rika. De krant werd in 1914 door 
Camiel Cools opgericht. Sinds 8 
juli 2006 werd ze grondig veran
derd. o.a. dankzij de kleurenfoto's, 
het tabloidformaat en de nieuwe 
rubrieken. De krant verschijnt 
tweewekelijks en is populair bij 
Amerikanen en Canadezen met 
Belgische roots en hun overgeble
ven famil ieleden in België. Ook 
onder genealogen is deze krant 
bekend, o.a. omdat in de oud-
ste edities tal van gegevens over 
uitgeweken Vlamingen te vinden 
zijn of omwille van de oproepen tot 
familieleden of naamgenoten die 
via dit blad kunnen gebeuren. 

In de herfst van 1929 verscheen 
in de Gazette van Detroit (in de 
rubriek "Ons volk in Canada") 
volgende aankondiging: "VOS
SENBERG. Het is echt waar. .. 
In Canada zijn er Vlamingen die 
u zullen zeggen wanneer ze de 
Gazette openen: 'Vossenberg is 
weer terug!' Velen van u hebben 
zijn artikel de vorige week gelezen 

en herinnerden zich hun eigen 
reis naar Canada. Vossenberg is 
een vriend van de Gazette. Meer 
zelfs, hij is een vriend van u, 
van alle Vlamingen in Canada en 
Amerika. Van iedereen die met 
ons verbonden is in goede en in 
slechte tijden. Wanneer Vossenberg 
schrijft, schrijft hij in ieders belang 
en voor ieders beterschap. Voor de 
meeste commentaren richt hij zich 
tot de Canadese Vlamingen. in het 
zuiden van Ontario, waar hijzelf 
met duizenden Vlaamse mannen 
en vrouwen leeft. Nu en dan zult u 
Vossenberg in de pagina's van de 
Gazette ontmoeten, beste lezers. 
Lees en herlees wat hij zal schrij
ven tot verheffing van het fijne 
Vlaam5e volk." 

Vanaf dat moment keken de 
Vlaamse migranten wekelijks 
uit naar de aanmoedigende en 
bezielende woorden van "Vossen
berg". De artikels stonden naast 
de gebruikelijke verslagen van 
door Vlamingen georganiseerde 
activiteiten, ingezonden door de 
correspondent ter plaatse, ... Father 
Ladislas of Blenheim! 
De naam van de man achter het 
pseudoniem moest uitdrukkelijk 
geheim blijven omdat de kerklei
ding in België pro-VIaamse activi
teiten van haar priesters niet wist 
te waarderen. Er werd beweerd dat 
deze priesters automatisch naar 
een kleine gemeenschap gestuurd 
werden, waar hun werk maar 
weinig effect had. In ieder geval, 
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Identiteitskaart van pater Ladislas uit 1920 
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de algemene houding tegenover 
zulke activiteiten werd duidelijk 
omschreven in een bisschoppelijke 
brief waarin gesuggereerd werd 
dat de priesters zich beter met 
het Koninkrijk Gods konden bezig 
houden dan met het koninkrijk van 
een onafhankelijk Vlaanderen. In 
de wetenschap dat zijn identiteit 
geheim zou blijven bood het pseu
doniem Vossenberg pater Ladislas 
de mogelijkheid om duizenden 
Vlamingen te bereiken door middel 
van de pagina's van de Gazette van 
Detroit. Omwille van zijn onophou
delijke hulpbereidheid was Vos
senberg 33 jaar heel geliefd bij zijn 
lezers. Zijn ware identiteit was bij 
zijn overlijden nog altijd een goed 
bewaard geheim, althans volgens 
schrijfster Joan Magee. In meer 
intieme kring was dit "geheim" 
nochtans vrij goed bekend. zelfs 
in die mate dat iemand uit zijn 
eigen parochie pater Ladislas ooit 
aansprak als "pater Vossenberg", 
niet vermoedend dat zijn echte 
familienaam Segers was. 

Integratie 

Met de openlijke aanmoediging 
van Adolf Spillemaeckers en de 
officieel stilzwijgende goedkeuring 
van pater Ladislas, werden in zuid
west Ontario door de Vlaamse Be
weging tussen 1927 en 1930 tal 
van nieuwe verenigingen opgericht. 
In Leamington opende Den Vrien
denkring een school waar Vlaams 
onderwezen werd, in Wanaceburg 
was er de Goedendaggroep die een 
gevarieerd aanbod aan culturele 
manifestaties organiseerde en in 
Windsar floreerde een Vlaams koor. 
In Big Point bij Chatham werd op 
29 november 1928 "VIaande-
rens Kerels" opgericht. Deze club 
met hoofdkwartier in Chatham 
fungeerde als de politieke arm van 
de beweging. Haar reglement komt 
voor in een geel lidboekje, versierd 
met de Canadese vlag, een vaandel 
met de Vlaamse Leeuw, een ket
ting en de naam van de vereni
ging. Het Is opmerkelijk dat deze 
groep veldwerkers en handelaars 

dergelijk gesofisticeerde statuten 
kon schrijven. Het motto van deze 
vereniging luidde "Eén voor allen, 
allen voor één". In 1928 en 1929 
bezochten de bestuursleden van 
Vlaandereos Kerels elke Belgische 
gemeenschap om er onderafdelin
gen op te richten. Zo werden alle 
Vlamingen met elkaar verbonden. 
Op bijeenkomsten was er toneel 
en muziek. Op die manier werd de 
Vlaamse cultuur in stand gehou
den. De avonden werden druk 
bijgewoond en wekelijks versche
nen enthousiaste commentaren in 
de Gazette van Detroit, ook in de 
bijdragen van Vossenberg. De ont
spanningsavenden brachten geld 
op. Dat werd samengevoegd bij 
de fondsen die door pater Ladislas 
verzameld waren. Al dat geld werd 
via Detroit naar Vlaanderen ge
stuurd. Al bij al was de opbrengst 
eerder gering en het impact voor 
de Vlaamse Zaak in België zeer be
perkt. De migranten moesten dan 
ook hard werken om te overleven. 
De meesten probeerden wat geld 

• 
Pater Ladlslas (rechts) t ijdens de Vlaamse processie In Blenheim op 24 juni 1945 

86 van wirskaante 2011/3 



opzij te zetten om zo vlug mogelijk 
een eigen boerderij te kopen en zo 
meer welvaart voor hun familie te 
verzekeren. Op die manier hadden 
ze in de Nieuwe Wereld een kans 
om hogerop te geraken. 

Alle hierboven vermelde vereni
gingen zijn al lang verdwenen. 
Vlamingen vonden het na verloop 
van tijd niet meer nodig om eigen 
netwerken op te richten voor het 
behoud van hun Vlaamse identi
teit. Zij hebben zich vrij vlug in de 
Canadese samenleving geïnte
greerd. Het rooms-katholieke geloof 
onderscheidt hen nog het meest. 
Belgen waren nooit een geïsoleerde 
groep. Vandaar ook de vele rooms
katholieke huwelijken met iemand 
van een andere nationaliteit, 
vooral vanaf de tweede generatie. 
De volgende generaties werd ook 
buiten rooms-katholieke middens 
getrouwd dankzij ontmoetingen in 
de school. op het werk en tijdens 
ontspanningsactiviteiten. De open
heid naar andere bevolkingsgroe-

iulkerbietenfabriek 

pen leidde ook tot het geleidelijke 
verlies van de moedertaal. De ou
ders gaven de taal aan hun kinde
ren door zonder dat zij die leerden 
schrijven of lezen. Meestal spraken 
jongeren van de derde generatie 
hun ouders in het Engels aan. Tus
sen deze jongeren onderling werd 
altijd Engels gesproken, maar ze 
kenden nog voldoende Vlaams om 
hun grootouders te verstaan. 

De integratie van de Vlamingen 
werd bevorderd doordat zij van bij 
het begin als gewenste migranten 
werden gezien. Ook speelde een 
heroïsch imago mee (het Vlaamse 
volk weerstond aan de Duitse 
inval en bezetting), het succes 
als kolo.1ist en de buitengewone 
bijdrage op een zeer breed gebied, 
gaande van muziek en pedagogie 
tot landbouw en techniek. 

Bietenteelt 

Op rustige maar efficiënte wijze gaf 
pater ladislas spiritueel en prak-

tisch advies aan zijn lotgenoten, 
soms in zijn rol als priester, soms 
in die van Vossenberg. Op 11 juli 
1930 schreef hij in de Gazette van 
Detroit: "De Dominion Suiker
maatschappij van wanaceburg en 
Chatham publiceert maandelijks 
een Engelstalig tijdschrift met de 
naam "Up and Down the rows". In 
de mening die over de Belgische 
migranten gegeven wordt, bemerk 
je de ware vriendschap die met 
de plaatselijke bevolking ontstaan 
is. In het juninummer werd o.a. 
gesteld dat wij een eerlijk en zuinig 
volk zijn, dat geld spaart en de 
wet en de orde respecteert, de 
beste bietenarbeiders ter wereld en 
dat we goed op weg zijn om fijne 
Canadese burgers te worden. Het 
doet deugd dergelijke verklaringen 
in het Engels te lezen. Er wordt ook 
gesteld dat de Engelstalige land
bouwers en groentekwekerijen ons 
als broeders moeten verwelkomen. 
Zij moeten beseffen dat zij zonder 
ons niet zouden gedijen, dat zij 
zonder ons zich moesten beperken 
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tot het planten van haver, tarwe 
en maïs en dat zij zonder onze 
arbeid niet in staat zouden zijn om 
de meest voordelige gewassen te 
telen. 

Aan de bietentelers wordt in niet 
mis te verstane bewoording gemeld 
dat zij moeten zorgen voor redelij
ke, waardige huisvesting voor hun 
bietenarbeiders. De huizen moeten 
voor menselijke bewoning geschikt 
zijn. Mannen met harde handen 
en goede zielen moeten behoorlijk 
behandeld worden. Zij mogen niet 
weggestuurd worden om hen te 
kunnen vervangen door goedkope
re werkkrachten. Als er iets is wat 
je stoort, vertel het op een vriende
lijke manier en je zal versteld staan 
van hun bereidheid om aan uw 
wensen te voldoen. Het doet deugd 
om vast te stellen hoezeer de 
plaatselijke bevolking de moed van 
het Vlaams-Nederlandse volk leert 
appreciëren. Canadese bietentelers 
zijn van nature de beschermheren 
van onze migranten. Wanneer je 
bescherming nodig hebt omdat er 
iemand van u profiteert of tegen 
elke vorm van bureaucratie, wendt 
u tot hen! Als u bijvoorbeeld 
problemen hebt om uw verloofde 
vanuit Europa te laten overkomen 

Tabaksteelt 
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of in geval van andere moeilijkhe
den, dan denk ik dat je geen betere 
uitweg kunt vinden dan door aan 
te kloppen op de deuren van de 
directeurs van de suikerfabriek. 
Zij hebben mij beloofd om voor u 
op te komen. Zij zijn machtig en 
kunnen hun invloed aanwenden. 
Ik ben op de hoogte van een aantal 
gevallen waarbij zij onze migranten 
in bescherming namen. Vossen
berg." 

Jaren '30 

In de jaren dertig werden de 
arbeiders zwaar getroffen door de 
economische depressie. Jonge-
ren zochten tewerkstelling in de 
glas-. plastic-, en auto-onderdelen 
industrie. Tegen het einde van 
W02 werden de Belgen niet langer 
geassocieerd met de regionale 
suikerbietenteelt 

Pater Ladislas richtte zich in zijn 
rubriek in de Gazette van Detroit 
tot de Vlaamse bietarbeiders en 
landbouwers: "Onze bietarbeiders 
in Canada moeten jaar in jaar uit 
opnieuw langer werken voor een 
lager loon. Onze Vlaamse boe-
ren zeggen dat de goede jaren in 
Canada voorbij zijn. De suikerbiet-

industrie boert elk jaar achteruit. 
Is zij ten dode opgeschreven? Het 
is een beangstigende vraag. De 
suikerfabrieken zullen open blijven, 
al was het maar om suiker te pro
duceren voor de eigen bevolking. 
Moge de wijze lezer zich meer en 
meer realiseren dat het standpunt 
van paus Leo XIII rechtvaardig is. 
Hij stelt dat de oplossing niet moet 
komen van de onderlinge strijd 
tussen de arbeider en zijn baas, 
maar eerder van de samenwerking 
tussen werkgever en werknemer 
in een gezamenlijke strijd voor het 
dagelijkse brood. Vossenberg." 

Beginjaren '30 raadde pater La
dislas alle geïmmigreerde Vlaamse 
families aan om naar de nieuw 
ontgonnen tabaksvelden in het 
oosten van Canada te verhuizen. 
Het betrof de regio's Norfolk, Elgin, 
Oxford, Mlddiesex en Brant. Hij 
zocht zelfs de treinenroosters op, 
stelde reisroutes naar de tabaksvel
den samen en vermeldde deze in 
de Gazette van Detroit. Zoals altijd 
handelde hij in het belang van de 
arbeiders. Zij hadden namelijk het 
advies van pater Ladislas nodig om 
hun weg naar een beter leven te 
vinden. 

Een eerste gevolg van het vertrek 
van veel Vlaamse gezinnen was 
een vermindering van het aantal 
verenigingsactiviteiten. Vlaandereos 
Kerels uit Chatham bijvoorbeeld 
hield zijn grootste bijeenkomst op 
20 juli 1930. Dit genootschap 
overleefde de depressiejaren met 
een gedecimeerd aantal leden en 
hield in 1968 op te bestaan. 

Een tweede rechtstreeks gevolg 
van de leegloop was de komst 
van Midden- en Oost-Europese 
immigranten. Dat zorgde voor een 
behoorlijk taalprobleem, waardoor 



Ladislas Segers eind 1931 voor 
een Slavisch taalbad naar het 
kapucijnenklooster in Praag (Tsje· 
chië) vertrok. Onderweg ernaartoe 
raakte pater Ladislas betrokken 
bij een treinongevaL In "Ons Volk 
Ontwaakt" lezen we: "Treinramp 
in Sint·Katelijne. Op 1 decem-
ber 1931 rond 18.30u kwamen 
in Sint-Katelijne-Waver (in de 
omgeving van de Otterbeek) twee 
treinen met elkaar in botsing. Oe 
internationale passagierstrein van 
Antwerpen naar Rijsel kwam even 
voorbij het seinhulsje 14R-l7M in 
botsing met de goederentrein van 
Antwerpen naar Brussel. 

De machinist van laatstgenoemde 
trein kende het traject niet en hem 
was om bezuinigingsredenen geen 
instructeur ter zijde gesteld. Op 
de plaats van de ramp komen de 
sporen 1 en 5 samen op de hoofd
lijn. Oe goederentrein negeerde het 
gesloten signaal en de seinwachter 
van dienst, die het ongeval zag 
aankomen, blies nog vol ontzetting 
op zijn hoorn. Deze waarschuwing 
werd gehoord door de machinist 
die zijn trein achteruit reed. Het 
was echter reeds te laat want de 
sneltrein reed hem in de flank. De 
eerste wagen van de goederentrein 
kantelde en de tweede werd zwaar 
beschadigd. 

)N$ VOLll< 
ONTWAAKT 

Kapucijnenklooster in Praag 

Er vielen drie doden te betreuren, 
namelijk P. Wiesen (een han
delsreiziger uit Mortsel), Adela 
Vuylsteke (een verpleegster uit 
Antwerpen) en Van Damme (een 
17-jarige student eveneens uit 
Antwerpen). Bovendien waren er 
28 gewonden. • 

Pater Ladislas maakte zich 
verdienstelijk door de gekwetsten 
tot in het hospitaal van Mechelen 
te begeleiden. Zijn ervaring als 
brancardier in het Belgische leger 
kwam ongetwijfeld goed van pas. 

Bronnen 
- Joan Magee, "The Belgians in 

Canada", Dundurn Press Limited 
1987 (ISBN 1-55002-014-5, 
paperback). 

- Paul R. Magocsi, "Encyclopedla 
of Canada's Peoples". a multicul
tural history of Ontario. 

- Capuchins of Central Canada, 
"Golden anniversary, St. Mary's 
Blenheim, 1927-1977", Blen
heim Ontario, 1977. 

- Martina de Ridder, "Goudgele 
Virginia, Belgische immigranten 
in de Canadese tabaksstreek", 
uitg. Van Halewijck, Leuven 
2008, p.69. 

- Ons Volk Ontwaakt, jg. XVII 
nr. 50, 13 december 1931. 

{fforrrftele é}t'Yinla 
Belgiecbc: inunlgnnren In de Can adese 

tabaht treck (1900-nu) 
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Activiteitenkalender 
september t/m december 2011 
September bewoners in de gerestau- Di. 15 Presentatie van het topo-
Zo. 04 Open huis in het Heem- reerde Vlaamse schuur, niemenboek in de aula 

huis van 10.30 tot 12.30 Boschoven 6. Aanvang van het Cultureel Centrum; 
uur met presentatie van de 19.30 uur. aanvang 19.30 uur. 
25•te heemkalender. Za. 22 Lange herfstwandellng. Di. 22 Aanbieding van de 'Rog-

Zo. 11 Open monumentendag. Vertrek 09.00 uur vanaf gerentjes 2011' aan het 
Wandeling in Castelre met het Heemhuis. gemeentebestuur van 
als thema 'Conflict'. Ver- Zo. 23 Op deze Dag van de Trage Baarle-Nassau. Het thema 
trek om 13.00 uur carpoo- Weg, wordt tegenover café is nestkasten in het kader 
lend vanaf het Heemhuis In Holland in Castelre een van biodiversiteit. 

oude grensoverschrijdende 
Oktober verbinding (de Tikken- December 
Zo. 02 Open huis in het Heem- haenweg) in ere hersteld. Zo.04 Open huis in het Heem-

huis van 10.30 tot 12.30 Houd de website van huis van 10.30 tot 12.30 
uur. Amalia en Ons Weekblad uur. 

Di. 04 Boschoven in de schijn- in de gaten voor het pro- Di. 20 Kerstviering om 19.30 uur 
werper, mede i.v.m. het gramma. in de aula van het Cultu-
375 jarig bestaan van reel Centrum. 
de hoeve Boschoven 8. November Di. 27 Wlnterwandeling. Vertrek 
Activiteit w.o. fototentoon- Zo.06 Open huis in het Heem- 9.00 uur vanaf het Heem-
stelling over Boschoven huis van 10.30 tot 12.30 huls. 
en een aantal van haar uur. 

Deze foto van de Vlaamse schuur op Boschoven 6 is gemaakt in 2007. De laatste paar jaar is dit 
rijksmonument door de e.igenaren vakkundig gerestaureerd. Leden van Amalia zijn er welkom! {zie 
activiteit 4 oktober a.s.) 
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Ad Haneveer 
• Timmerwerken 

• Rolluiken 

• Zonwering 

Wiekenweg 15, 2387 Baarie-Hertog 
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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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